
FORMAÇÃO EM AÇÃO 

 

      No dia 6 de outubro, o coletivo escolar do Colégio Florestal reuniu-se para estar 

participando de mais uma formação continuada, qual contou com profissionais de 

diferentes áreas para, desta forma, estar diversificando os assuntos e promovendo mais 

conhecimentos. 

 

Explanação sobre o Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

A primeira explanação do dia contou com a participação dos professores Antonio 

Cesar Remes e Janaine Vosniak Batista, ambos engenheiros de segurança do trabalho, 

que realizaram uma apresentação justamente sobre o curso Técnico em Segurança do 

Trabalho, onde foi explicado o principal objetivo desta formação técnica, destacando 

como prevencionista este profissional que atua no intuito de prever, identificar, eliminar e 

controlar os riscos ambientais presentes nos ambientes de trabalho a fim de impedir que 

os mesmos interfiram na saúde do trabalhador.  

Foi demonstrado que o profissional deve ter conhecimento dos equipamentos de 

medição, os quais servem para mensurar os níveis de exposição a que os profissionais 

estão expostos. Debatido também sobre a importância de bons profissionais atuando na 

área de segurança, os quais colaboram e muito para um ambiente laboral de qualidade, o 

que ajuda o empregado e o empregador. 

 

 

Diretora Mariane (ao centro) juntamente com os professores Antonio Cesar e Janaine 

 

Palestra sobre Dificuldades de Aprendizagem 

A segunda explanação do dia contou com a presença da psicóloga clínica e 

avaliadora psicoeducacional Tereza Cristina Magnabosco, falando para os presentes 

sobre o tema “Dificuldades de Aprendizagem”. A psicóloga retratou alguns tipos de 



dificuldades de aprendizagem mais comuns e, também, os que a escola recebeu nos 

últimos tempos. Esta palestra trouxe um assunto muito importante para o contexto 

escolar, levantando a questão de como trabalhar as particularidades de cada um destes 

alunos com dificuldade. 

 

 

A psicóloga Tereza Cristina recebeu flores da diretora Mariane e da pedagoga Emanuelle Laars Trevisan  

 

Palestra para a Vida 

Para fechar os trabalhos, o colégio ainda recebeu neste dia 06, a psicóloga 

Svitlana Samoylenko, que de modo gentil aceitou o convite para vir tratar de questões 

pertinentes a vida, que literalmente também pode e deveria ser muito proveitosa para a 

vida fora do ambiente escolar.  

Isso porque falou sobre como comprometer-se em realizar um trabalho de 

excelência em todos os seguimentos da vida, a importância de cada indivíduo assumir as 

responsabilidades de suas atividades e suas ações. A palestra foi muito motivadora para 

todo o quadro de funcionários do Colégio Florestal.   

 

 

A psicóloga Svitlana (com flores) acompanhada das pedagogas Marcia, Marenthati, Joslaine e Emanuelle e 
da diretora Mariane  


