JORNADA DE IDEIAS E APRENDIZADO

Referência em soluções educacionais há mais de 100 anos, FTD Educação promove nas principais capitais brasileiras
ciclo de debates para educadores e gestores parceiros
A FTD Educação deu início em janeiro à Jornada Pedagógica Nacional. O
evento vem mostrando os novos desaﬁos de gestores e docentes na Educação.
Aprendizagem e avaliação estão entre os temas que escolas adotantes de 12
cidades do Brasil poderão debater e entender. Fortaleza foi a primeira capital a
receber a Jornada, que segue até abril. Agora é a vez de o Rio de Janeiro sediar
o evento: dia 18 de março, das 8 h às 12h30, no Centro Universitário Universus
Veritas (UNIVERITAS), no Flamengo, que apoia o evento na capital carioca. Os
especialistas Katia Stocco Smole, Cipriano Luckesi e Jussara Hoﬀmann falarão
para educadores convidados da FTD Educação sobre os desaﬁos da
aprendizagem e da avaliação escolar, entre outros importantes pontos, que
podem contribuir para a formação de cidadãos conscientes e de uma sociedade
mais feliz e produtiva.
Jornada Pedagógica Nacional FTD Educação
Data: 18/03
Horário: 8 h às 12h30
Apoio: UNIVERITAS
Para convidados
Local: Auditório UNIVERITAS
Endereço: Rua Marquês de Abrantes, 55, Flamengo – Rio de Janeiro

Sobre a FTD Educação
ftd.com.br
Há mais de 100 anos, a FTD tem como missão transformar a sociedade por meio da Educação, pensando além e
inspirando a descoberta, a escolha, a liberdade e a cidadania. Reconhecida como uma empresa parceira, ﬂexível e
humana, em 2015 reposicionou sua marca no mercado e passou a se chamar FTD Educação, cujo slogan é ’Educar bem
é pensar além’. Sua proposta é integrada para escolas, alunos, professores e sociedade e conta com: materiais didáticos
e de literatura; Soluções Educacionais  com suporte para escolas, consultoria educacional, formação de professores,
entre outros; novas tecnologias  ferramentas que ampliam possibilidades de ensino dentro e fora da sala de aula; obras
e serviços que envolvem a família na busca por uma Educação completa.

Informações para a imprensa
Assessoria de Comunicação – FTD Educação
Ogilvy Brasil
Carolina Bessa | Email: carolina.bessa@agenciagume.com.br
Telefones: (11) 3598-6061 (FTD) | (11) 3024-4571
Celular: (11) 9 9104-3184

