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A Escola Superior do MPPR, em parceria com o CAOP da Criança, Adolescente e Educação
promoveu, no dia 27 de maio, às 10h, um debate sobre as perspectivas e os desafios da educação,
em tempos de pandemia de Covid-19.

Foi realizado um debate entre o CAOPCAE, Promotoria de Educação de Curitiba, SINEPE e
SEED, sobre as dificuldades e as estratégias para assegurar o direito à educação durante a
pandemia.
Clique aqui para assistir A Escola Superior do MPPR, em parceria com o CAOP da Criança,
Adolescente e Educação promoveu, no dia 27 de maio, às 10h, um debate sobre as perspectivas e
os desafios da educação, em tempos de pandemia de Covid-19. Dentre os temas abordados, foram
discutidas as novas estratégias de ensino a distância que vêm sendo adotadas pelas instituições de
ensino públicas e privadas durante este período, suas implicações no processo
ensino-aprendizagem e as principais dificuldades que estão sendo apontadas pelos estudantes e
respectivas famílias. Também integrou a pauta de discussão, a eminente necessidade de
estratégias de negociação das instituições de ensino com as famílias que estão apresentando
dificuldades de ordem financeira nesse momento, bem como as preocupações relacionadas à
manutenção das instituições particulares de ensino no período de pós-pandemia. Convidados:
Participarão do debate o procurador de Justiça, Murillo José Digiácomo, a promotora de Justiça e
coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, Adolescente
e da Educação, Luciana Linero, a promotora de Justiça, Beatriz Spindler de Oliveira Leite, a diretora
de planejamento e gestão escolar da Secretaria de Estado da Educação, Adriana Kampa e a
presidente do Sindicato das Escola Particulares do Paraná, Esther Cristina Pereira. Público:
Integrantes do MP brasileiro (aberto aos demais interessados). Este evento integra a Trilha de
Aprendizagem "ECA 30 anos".
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— Adriana Kampa, Diretora de planejamento e gestão escolar da Secretaria de Estado da
Educação
— Esther Cristina Pereira, Presidente do Sindicato das Escola Particulares do Paraná Maiores
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