VISITA A ESCOLAS PÚBLICAS DA INGLATERRA

A Diretoria de Ensino de Piracicaba faz parte do projeto “Connecting Classrooms” .
Trata-se de uma parceria entre a Secretaria do Estado de Educação de São Paulo com o
Conselho Britânico. O objetivo é a criação de intercambio cultural entre vários países da
América Latina com o Reino Unido. Envolve Escolas da Rede Pública com alunos do
Ciclo I, Ciclo II e Ensino Médio.
Dentro deste Projeto a Supervisora de Ensino Jussara Morales, Coordenadora do
“Cluster 3”, que conecta três escolas de Piracicaba (EE Prof. Abigail de Azevedo Grillo,
EE Prof. Alcides Guidetti Zagatto e EE Dr. Samuel de Castro Neves) e duas escolas de
Indaiatuba, DE de Capivari (EE Deolinda Maneira Severo e EE Randolfo Moreira
Fernandes) com escolas do Estado de Northumberland, na Inglaterra ocorreu a visita no
mês de novembro às escolas parceiras no Reino Unido.
O projeto já está no terceiro ano de duração, com o objetivo da troca de atividades e
interação de culturas, na formação do cidadão global. Dentro do projeto, visitaram as
escolas parcerias na região de New Castle upon Tyne , a Supervisora Jussara Morales,
as Diretoras Maria Isaura W. D. F. de Camargo, Maria Regina Françoso Luccas, Sônia
José Miguel do Canto, das escolas de Piracicaba e Maria de Lurdes Justi Bego e a
professora Gerulina Queiroz, das escolas de Indaiatuba, sendo recebidas pelo
Coordenador do Projeto “Connecting Classrooms” do Cluster 3 da Inglaterra, Mr. Dean
Johnston, que já esteve em nossa região visitando as nossas escolas em abril de 2012. O
grupo teve agendada visita ao County Hall, conhecendo as instalações, sendo recebido
pelo Líder do Conselho Mr. Jeff Reid e por demais conselheiros e pessoas envolvidas
com a Educação na região.
Visite o site da Escola Corbridge Middle School e veja as fotos e o publicado no jornal
da região na Inglaterra sobre a visita, importante para firmar a parceria entre os países e
a troca de experiências de gestão e convivência entre as nações.

