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Nova Unidade do Cepro em Taboão da Serra

A

mpliando as oportunidades de qualificação profissional para jovens, a Fundação de Rotarianos
de São Paulo e o Centro Profissionalizante Rio Branco inauguraram uma nova unidade, em
parceria com o Rotary Club Taboão da Serra Pirajuçara e a Faculdade Anhanguera.

A unidade do Cepro em Taboão da Serra,
que atenderá inicialmente, neste semestre,
80 alunos por meio do Programa de Socioaprendizagem Profissional, foi inaugurada
em solenidade que reuniu representantes da
FRSP, do Cepro, do Rotary, da prefeitura de
Taboão da Serra e de empresas parceiras.
Nahid Chicani, presidente da diretoria
da Fundação de Rotarianos de São Paulo,

destacou que o momento significava a concretização do projeto de expansão do Cepro.
A diretora do Cepro, Susana Penteado, enalteceu o papel dos parceiros para a realização do projeto da nova unidade, que proporcionará importantes perspectivas para
uma quantidade ainda maior de jovens.
O presidente do Rotary Club Taboão da
Serra Pirajuçara, Reginaldo Bertocci Fontes,

Oficina de Libras

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco e o Colégio
Rio Branco são pioneiros em oferecer o curso extracurricular de
Língua Brasileira de Sinais (Libras) para todas as idades e segmentos educacionais da escola. O curso é destinado para alunos,
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, bem como pais
de alunos ouvintes. Os participantes aprendem sobre as noções
básicas de Libras e do mundo da surdez, de maneira prática e
adaptada às necessidades de cada faixa etária.

falou de todo o trabalho para a concretização da Unidade Cepro Taboão da Serra e do
papel do Rotary de atender as necessidades
da comunidade.
O Programa de Socioaprendizagem Profissional é baseado na Lei do Aprendiz
(nº 10.097/2000) e consiste em um período
de capacitação prévia anterior às atividades
nas empresas.

Aluna de Direito é Juíza Federal

A Ex-aluna do Colégio Rio Branco e do curso de Direito
das Faculdades Integradas Rio Branco, Maria Carolina Akel
Ayoub, foi aprovada no concurso para Juíza Federal.
A jovem sempre tratou os estudos como um trabalho. Com
uma jornada predeterminada, a estudante teve um alicerce
importante no Colégio e nas Faculdades. “Tive a base do meu
aprendizado nas Instituições Rio Branco. Encontrei ótimos
professores além de uma excelente biblioteca”, comentou.
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Colégio Rio Branco oferece Minimaternal
O Colégio Rio Branco passou a oferecer, em 2015, o Minimaternal,
nas unidades Higienópolis e Granja Vianna, para crianças a partir de
1 ano e 6 meses.
O Minimaternal possui uma proposta pedagógica diferenciada, com
duas professoras em sala, sendo uma professora titular e uma auxiliar
bilíngue, assim os alunos já iniciam a imersão parcial em inglês.
Além de um espaço lúdico, estrutura física diferenciada e adequada,
o Minimaternal do Colégio Rio Branco tem atividades de arte, música e
educação física, em horários adequados para a faixa etária.

Encontro Virtual de
Jornalismo Esportivo

Para tornar as aulas do curso de Jornalismo Esportivo mais dinâmicas e próximas dos ambientes esportivos, o
Ensino a Distância Rio Branco realizou um encontro virtual
com alunos do curso. Essa atividade contou com um bate-papo com o professor André Rosa. Durante a conversa
foram abordados temas relacionados ao dia a dia do futebol
nacional, programação esportiva na televisão aberta e
fechada, blogs esportivos e a maneira de abordar o jornalismo esportivo.

Eixo Temático de 2015
estimula ação de alunos

“A tolerância desperta olhares para um novo saber”. Este é
o eixo temático para o ano de 2015, apresentado pelo Cepro
para os alunos do Programa de Socioaprendizagem Profissional e do Programa de Qualificação Profissional para Surdos
e Pessoas com Deficiência Física. O tema foi construído pela
equipe do Cepro e tem o objetivo de estimular valores como
cidadania e respeito às escolhas de cada um, na busca pelo
aprimoramento das relações interpessoais dos jovens nos diferentes ambientes.

Pelo quinto ano, estaremos presentes na Convenção de Rotary International.
Visite-nos na Casa da Amizade – estande 35.
Você é nosso convidado especial!!!
Saiba mais sobre a Fundação de Rotarianos de São Paulo. Acesse o site e surpreenda-se: www.frsp.org

