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Cooperativa Educacional de Parelhas recebe a Formação Continuada do Programa Cooperjovem
PARABÉNS
05.09 - Cooperativa de Trabalho Médico de Currais Novos (Unimed Currais
Novos);
07.09 - Cooperativa Agropecuária de
São José de Mipibú (Coasjomil);
10.09 – Cooperativa Educacional de
Parelhas (Cooepar).

*Fonte: OCB/RN

NOTAS
Cultural
A Cooperativa Cultural e a Editora da
UFRN promovem o lançamento do
livro “Travessia poética: temáticas do
tempo na poesia de João Cabral”, da
autora Rosanne Bezerra de Araújo. O
lançamento acontece na sexta-feira (9)
às 17h no Centro de Convivência Djalma Marinho/Campus central UFRN.

CURSOS
Formação Continuada de Educadores do Programa Cooperjovem
09 e 10 de setembro de 2016
18h às 22h (sexta-feira) e 08h às 17h
(sábado)
Carga Horária: 12h
Local: Sede da Cooepar
Palestra de Sensibilização – Cooperativismo ao alcance de todos
Data: 09 de setembro de 2016
Carga horária: 02h
Horário: 08h30 às 10h30
Local: Carnaúbas dos Dantas/RN

N

esta sexta e sábado (09 e
10 de setembro), o SESCOOP/RN, através do
Setor de Formação Profissional,
vai promover mais uma etapa da
Formação Continuada dos Educadores do Programa Cooperjovem,
direcionada aos profissionais da
Cooperativa Educacional de Parelhas (Cooepar). A Formação vai acontecer na sede da cooperativa,
com abertura a partir das 18h (na
sexta) e terá a condução da Socióloga e especialista em Pedagogia da Cooperação, Geórgia Araújo Freire.
A programação do evento inclui,
entre outros assuntos, o conceito
de cooperação e competição, efeitos psíquicos, emocionais e sociais
da cooperação e da competição,
posturas pedagógicas, postura em
sala de aula, comportamento pessoal e profissional do professor,
automotivação e como motivar os

alunos. O objetivo central
desta etapa da Formação
Continuada é refletir com o
professor sua personalidade
e postura dentro da sala de
aula e sobre a cooperação
como processo transformador. Ainda durante o mês de
setembro (no próximo dia

16), será realizada também a
primeira Formação de Educadores da Escola Municipal
de Ensino Fundamental José
Targino, em Pedro Velho, a
mais nova parceira do Programa Cooperjovem e que
tem
como
cooperativa
madrinha a Cerpal.

A equipe de Promoção Social do SESCOOP/RN esteve presente em mais
uma “Festa da Família”, do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI
Professora Francisca Anastácia de Souto em parceria com Secretaria Municipal de Educação. No evento, foram realizadas atividades do Programa Viver Melhor. Mais no site: www.sescooprn.coop.br.

Atletas patrocinados pela Unimed Natal representam o Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016

As Paralimpíadas iniciam nesta
quarta-feira (7) e seguem até o dia
18 de setembro. Mais de quatro mil
atletas, representando 170 países,
em 23 modalidades, disputam por
Formação de Educadores do Progra- medalhas no Rio 2016.
Entre esses campeões na vida esma Cooperjovem
16 de setembro de 2016
tão os potiguares Adriano Lima e
08h às 17h
Ana Raquel Lins. Patrocinados pela
Carga Horária: 08h
Unimed Natal, os paratletas vão
Local: Escola Municipal de Ensino
representar o Brasil e o Rio Grande
Fundamental José Targino, em Pedro
do Norte participando, respectivaVelho.
mente, da natação, na modalidade
100 metros peito e do triatlo. As
Análise e Concessão de Crédito para
provas da natação serão realizadas
Pessoa Jurídica
entre os dias 8 e 17. Já o triatlo a21 e 22 de outubro de 2016
contece nos dias 10 e 11 de setem18h às 22h (sexta-feira) e 08h às
12h/13h às 17h (sábado)
bro. Quinze atletas potiguares foCarga Horária: 12h
ram convocados pelo Comitê
Local: Sede do SESCOOP/RN

Formação irá refletir personalidade e postura do professor e a cooperação como processo transformador

A Unimed Natal se une, este mês, em uma grande corrente de energias positivas para nossos campeões

Paralímpico Brasileiro (CPB)
para representar o país nos
jogos. São representantes
nas modalidades de atletismo, halterofilismo, judô, tri-

atlo, e natação - que com o
maior número de norte-riograndenses. Para mais informações acesse o site:
www.rio2016.com.

