
Dia 19 de agosto de 2017 (sábado)

Local: Associação Comercial do Pará
Av. Presidente Vargas, 158, Comércio/Belém

Horário: 9h às 13h

Enquanto há falta de interações saudáveis no mundo real, há

excesso de relações superficiais, e perigosas, no mundo virtual,

membros de famílias perdem o contato mesmo vivendo sob o

mesmo teto. As ferramentas da atualidade perdem o sentido pela

má utilização, pelo acesso sem supervisão, liberdade que leva a

perigos, conversas com estranhos, exposição em excesso, etc. A

melhor maneira de evitar o pior que tudo isso pode acarretar é

tendo auxílio de educadores, escolas especializadas em combate

ao bullying virtual, mal uso da internet e aconselhamento de como

se beneficiar com tecnologia.

Enquanto há falta de interações saudáveis no mundo real, há excesso de

relações superficiais e perigosas, no mundo virtual; membros de famílias perdem o

contato mesmo vivendo sob o mesmo teto. As ferramentas da atualidade perdem o

sentido pela má utilização, pelo acesso sem supervisão, liberdade que leva a perigos,

conversas com estranhos, exposição em excesso, etc. A melhor maneira de evitar o

pior que tudo isso pode acarretar é tendo auxílio de educadores, escolas

especializadas em combate ao bullying virtual, ao mal uso da internet e

esclarecimentos de como se beneficiar com a tecnologia.

Palestrantes

❖ Ricardo Chagas: Consultor educacional, Palestrante Nacional sobre Mídias, Segurança Virtual e Familiar,

uso da Tecnologia na Educação e Comportamentos do Cidadão Contemporâneo; Consultoria Executiva para Implantação de Produtos

Digitais em Escola, Empresas, Instituições Religiosas; Desenvolvedor e Aplicador das primeiras Oficinas de Gameplays para Adultos e

Crianças; Pesquisador da Infância e Juventude; Escritor e colaborador da Revista Jurídica CONSULEX; Formador de Educadores, Pais e

Alunos da Rede Pública de São Paulo no Parque Hopi Hari/SP (Projeto LED – Laboratório Educacional; Criador e Apresentador do

Programa Caixa de Ferramentas, veiculado na TV RS21/SP; Fundador da Empresa Educ@rte “soluções para educação neste novo

milênio”; Apresentou-se em Audiências Públicas na Câmara dos Deputados de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém; Fundador da

Escola Digital para Pais; Especialista em Ensino Híbrido; Certificado pelos Principais Institutos de Fomento para Educação Tecnológica

Nacionais e Internacionais.

❖ Emilson Brasil Barbosa: Formado em Engenharia Ambiental & Energias Renováveis/UFRA;

Consultoria em ISO 14001 e 9001; Consultoria em implantação de produtos digitais em escolas e empresas; Consultoria em otimização

de sistemas; Pesquisador da Infância e Juventude; Atuação na área de segurança virtual; Desenvolvedor de oficinas para crianças,

jovens, adultos e idosos; Desenvolvedor de projetos para o bem estar humano e ambiental; Auxilia na Implantação de Sistemas

Educacionais e de Gerenciamento.

Investimento: Associados: R$ 30,00 / Não associados: R$ 50,00/ Grupo de 5 pessoas: 

R$ 200,00

Informações:  ABPp – Seção Pará – (91) 3229-0565/ 98127-9599/ 99981-2076

Site: www. abpppara.com.br

Realização: Apoio: 


