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projeto Conversa de Professor, 
da Fundação Ecarta, fechou 
o primeiro semestre de 2013 
totalizando 11.363 participan-
tes nas 153 palestras/oficinas 

realizadas nos oito anos de atividades do 
programa. “Já consolidado em todo o es-
tado, é uma das principais atividades da 
Fundação, envolvendo o maior público, 
na sua maioria professores”, observa Ce-
cília Farias, coordenadora do projeto. Ela 
conta que o programa já foi realizado em 
32 municípios até o momento.

No primeiro semestre deste ano, o 
evento percorreu as cidades de Santiago, 
Rio Grande e Vera Cruz, com um público 
de 412 participantes – uma média de 90 
professores por atividade, das redes públi-
ca e privada. Para o segundo semestre, es-
tão previstas Conversas também nas cida-
des de Osório e Gravataí, além de outras 
localidades a serem confirmadas. “Temos 
viabilizado a continuidade e ampliação 
do projeto por meio de parcerias com as 
prefeituras municipais”, destaca Marcos 
Fuhr, presidente da Ecarta. “É o projeto 
que mais materializa a Fundação no inte-
rior do estado”.

Há três anos, o programa tem fo-
cado no eixo Infância, trabalhando com 
temas e abordagens para os professores 
da educação infantil, como letramento, 
linguagem corporal, jogos matemáticos, 
autismo e transtorno do déficit de atenção 
com hiperatividade (TDAH). “A recepti-
vidade dos docentes da educação infantil 
é enorme. Há uma carência muito grande 
na oferta de atividades para este públi-
co, principalmente no interior do estado. 
Precisamos investir nesta etapa da educa-
ção, os professores que nela atuam sabem 

que o desenvolvimento cognitivo e afetivo 
é fundamental para a formação do indiví-
duo”, expõe Cecília.

Criado em 2005, o Conversa propõe 
a discussão de temas específicos de dife-
rentes áreas do conhecimento, buscando o 
aprofundamento teórico, a ampliação de 
conhecimentos, o debate sobre metodolo-
gias de trabalho em sala de aula e relatos 
de experiência. Os encontros contam com 
a participação de especialistas. Todas as 
atividades têm entrada franca. 

COLETÂNEA – No ano passado, 
o projeto reuniu 
no livro A educa-
ção infantil e seus 
contextos (Ecarta/
Carta Editora, 
118 p.) uma co-
letânea de artigos 
organizados por 
Cecília Maria 
Martins Farias, 

que discorrem sobre o universo da educa-
ção infantil, como autismo, TDAH, mu-
sicalização, arte, jogos matemáticos, lin-
guagens expressivas, cooperação na ação 
educativa, teatro e letramento de crianças 
de 0 a 6 anos. Os artigos são de autoria 
de especialistas de diversas áreas, que, nos 
encontros, trabalham temas relacionados 
ao contexto da educação infantil. Dentre 
os especialistas do Conversa de Professor 
destacam-se Gilson de Almeida Pereira, 
Paula Pecker, Lucy Baptista, Ana Maria 
Gigante, Carla Guterres Graña, Patrícia 
Kebach, Jader Denicol do Amaral, Vâ-
nia Melchionna Franke e Valéria Neves 
Kroeff Mayer. O livro pode ser adquiri-
do na Fundação Ecarta. Informações pelo 
fone (51)4009.2971.

Dentre as metas da Fundação Ecarta para o 
próximo ano é levar o projeto Conversa de Profes-
sor para mais municípios, manter o eixo Infância 
e ampliar a abordagem para contemplar também 
professores dos anos iniciais do ensino funda-
mental. As orientações foram tiradas do seminá-
rio realizado em julho pela Fundação Ecarta, com 
participação de diretores do Sinpro/RS e apoiado-
res do Conversa de Professor, para avaliar e definir 

os rumos do projeto para o próximo período.
“A decisão de manter o foco na Infância foi 

tomada pela grande demanda dos professores da 
educação infantil, no entanto, entendemos que é 
importante incluirmos os temas trabalhados pe-
los professores dos anos iniciais do ensino funda-
mental”, conta Cecília Farias.

Dentre os temas definidos para o próximo ano, 
o papel do professor na educação dos 0 aos 3 anos 

de idade; afetividade, identidade e autonomia; lin-
guagens e expressão; inclusão (autismo, Síndrome de 
Down, déficits); diversidade cultural; meio ambiente.

A ideia é ampliar as parcerias com as prefei-
turas municipais e outras instituições. Sugestões 
podem ser enviadas para a Ecarta (conversadepro-
fessor@fundacaoecarta.org.br). Mais informações 
e a programação por cidade no site da Ecarta 
(www.fundacaoecarta.org.br).
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Ampliação para 2014

GALERIA DE ARTE – Exposições com foco na arte 
contemporânea. Visitação de terça a sexta, das 10h às 
19h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h. 
Porto Alegre – 6/8, às 19h, inauguração da mostra (V) e 
(F) − Sobre a efetivação de relações impossíveis, dos artistas 
Luciano Montanha e Rafa Éis. Visitação até 1º/9. Con-
versa com os artistas: dia 31/8, sábado, às 17h. Entrada 
franca. Mostra selecionada.
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QUADRINHOS

RANGO / EDGAR VASQUES

Em Porto Alegre, as atividades acontecem na sede da Fundação (Av. João Pessoa, 943). Informações pelo fone (51)4009.2971. Programação completa no site.

 www.fundacaoecarta.org.br

ECARTA MUSICAL
Porto Alegre – Shows quinze-
nais, aos sábados, às 18h, com 
entrada franca: 10/8, Música 
Espontânea de James Liberato e 
New. 24/8, Ale Ravanello Blues 
Combo, que reúne Ale Ravanel-
lo (harmônica e vocal), Nico-
la Spolidora (guitarra), Clark 
Carballo (bateria) e Sérgio Selbach (contrabaixo).
Rio Grande – Show às 20 horas, na Escola de Belas Artes Heitor de 
Lemos (Rua Carlos Gomes, 583), com entrada franca: 31/8, Barlaventos 
apresenta Ventos do Sul, quarteto de instrumentistas/pesquisadores de sa-
xofones.
EDITAL DE SELEÇÃO – Estão abertas até 16 de agosto as inscrições de 
propostas de espetáculos musicais para integrar a programação do Ecarta Mu-
sical, em Porto Alegre, nos meses de setembro de 2013 a janeiro de 2014.

NÚCLEO CULTURAL DO VINHO – Cursos e palestras com degus-
tação. Inscrições prévias.
Porto Alegre – 7/8, 19h30min, Uvas, Terroirs e Vinhos – Degustação às 
cegas de varietais, ministrado pelo sommelier Vinicius Santiago. Inscrição: 
R$ 25,00. 20/8, 19h30min, O Vinho e Suas Relações – Queijos e Vinhos, 
ministrado pelo chef Jorge Nascimento, autodidata das panelas, atua no 
mercado há mais de duas décadas. Inscrição: R$ 30,00.

TIBICA / CANINI
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Tibica, O Defensor da Ecologia | Editora Formato, 2010

DissimulaçãoAle Ravanello Blues Combo

CONVERSA DE PROFESSOR
O projeto está centrado no eixo Infância e acontece em quatro cidades: Rio 
Grande, Santiago, Vera Cruz e Osório. Tem como público-alvo os professores 
da educação infantil, coordenadores pedagógicos e estudantes de Pedagogia. 
Inscrições gratuitas.
Santiago – 17/8, às 8h30min, no Colégio Cristovão Pereira (Rua Barão do 
Rio Branco, 105) – Jogos Matemáticos, ministrado pela professora Ana Maria 
Gigante. Inscrição: Smec – (55)3251.1353/3251.4620.
Vera Cruz – 27/8, às 18h, no auditório da Secretaria de Cultura e Turismo – 
Linguagem corporal no teatro, ministrada pela pedagoga Heloisa Palaoro. Inscri-
ções: Smed – (51)3718.2759/3718.3699. 
Osório – 31/08 – às 9h, no auditório da Facos – TDAH – Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade, ministrada pela psicóloga Vânia Melchionna Fran-
ke. Inscrição: Fundação Ecarta – (51)4009.2971.


