São Paulo, 19 de abril de 2017

Reunião Educacional com pais Educação Infantil e 1º ano do E. F.
27/04/2017
CRIANDO FILHOS NA DINÂMICA ATUAL: “LINGUAGEM, INTELIGÊNCIA, MEMÓRIA E
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA PRIMEIRA INFÂNCIA”.
Prezados pais/responsáveis,
Criar filhos, atualmente, exige esforço e preparo na busca da atuação mais adequada
para enfrentar desafios que se impõem.
Neste ano, em nossa Reunião Educacional teremos um encontro com a Dra. em
Psicologia Maria Regina Maluf para ajudar-nos a refletir sobre:
 As demandas que os vossos filhos (nossos alunos) enfrentam na aprendizagem e nos
relacionamentos; Como oferecer ferramentas para ajudá-los?
 Como ajudá-los a fortalecerem-se para os enfrentamentos da Vida?
 Por que tantas crianças estão enfrentando dificuldades na alfabetização inicial?
Como a influência do ambiente e da genética impacta o desenvolvimento humano?
 Como a neurociência pode ajudar na compreensão do desenvolvimento de nossas
crianças? O que depende do ambiente e o que da genética?
 Quando contribuímos ou impedimos as experiências que favorecem o
desenvolvimento de nossas crianças?
Data: 27/04/2017 às 20h
Local: Quiosque Sister Olivette – Prédio Menino Jesus
 Maria Regina Maluf também é pós doutorada em Pedagogia, titular da Universidade
Católica de SP e prof. de Psicologia na USP. Atua na área da Psicologia da
Educação e do desenvolvimento, com várias publicações em temas ligados à
motivação, à alfabetização e linguagem, ao desenvolvimento sociocognitivo na
Educação Infantil.

Solicitamos que, por gentileza, confirmem a presença até dia 24 de abril, enviando o
canhoto abaixo preenchido à professora.
Atenciosamente,



Karine Rodrigues Ramos
Orientadora da Educação Infantil

Sueli A. Gonçalves Gomes
o
Orientadora do 1 ano do Ensino Fundamental

Reunião Educacional 2017 – DIA 27/04/17 ÀS 20h
(
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