
 

  

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SESI DE EDUCAÇÃO:  
CONSTRUINDO ESCOLAS E CIDADES INTELIGENTES 

 

Local: Auditório do Pavilhão da Bienal Ciccilo Matarazzo - São Paulo 

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP 040940-00 

 

DIA 06/03/2020 – SEXTA FEIRA - 9h às 17h 

 

Horário Programação 

09h – 9h30 
Abertura  
Rafael Lucchesi  

9h30 – 11h 

A experiência do fazer 
 
Entrevistadora: Renata Cafardo (Estadão) 
Palestrante: Iberê Thenório 
Comentarista: Rafael Lucchesi 
 
Nessa conversa com a jornalista Renata Cafardo, o maker fala dos seus aprendizados e como a cultura 
do "Faça Você Mesmo" traz novas perspectivas para o futuro do trabalho. Rafael Lucchesi comenta a 
entrevista e traz o panorama do SESI/SENAI para as mesmas questões. 

11h – 12h30 

Painel 1:  Cultura maker  
 
Moderadora: Maria Antonia Goulart  
Painelistas: Sergio Gotti + Débora Garofalo + Lucas Lima + Bernardo Riedel  
 
A cultura maker está em todo o lugar, nas escolas, nas comunidades e na Universidade. Sergio Gotti 
é Gerente-Executivo de Educação do SESI Nacional. Debora faz robôs a partir de sucatas em escolas 
públicas. Lucas Lima dá aulas e fabrica impressoras 3D no Complexo do Alemão.  Bernardo Riedel é 
professor da UFMG e maker antes da palavra estar na moda, produzindo seus próprios telescópios.  

Em comum, todas essas pessoas promovem a cultura maker no dia a dia, trazendo novas perspectivas 

e promovendo a transformação em seus ambientes. Juntos, iremos descobrir como replicar essa 
experiência em nossa realidade. 

 

13h30 – 15h 

Painel 2: A cidade é uma escola 
 
Moderadora: Pilar Lacerda  
Painelistas: Macaé Evaristo + Chiqui Gonzalez + Natacha Costa 
 
A educação pressupõe integrar a escola à cidade, promovendo a aprendizagem e o desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais além dos muros das escolas. As três educadoras com ampla 
experiência no assunto apresentam boas práticas e os desafios para fazer isso acontecer.  

 

15h – 16h30 

Painel 3: Pessoas inovadoras para cidades inteligentes 
 
Moderadora: Maria Antonia Goulart 
Painelistas: Felipe Morgado + Roberto Andrés + Stella Hiroki + Beatriz Goulart 
 
Da mesma forma que estamos desenhando novos parâmetros para a educação, precisamos fazer o 
mesmo com as cidades. Felipe Morgado, Gerente Executivo de Educação Profissional e Tecnologica 
do SENAI DN e os três arquitetos trazem experiências e provocações sobre o desenho de cidades 
inteligentes. Como a criatividade, as metodologias ativas e o STEAM podem contribuir para o 
desenvolvimento de cidades que atendam às demandas e desafios de hoje?  

 



 

  

16h30 – 17h 

 
A arte para inspirar pessoas 
 
Palestrante: Victor Wooten – Músico, Educador e Palestrante 
 
O "A" de STEAM significa "Artes". Não há construção de massa crítica sem falarmos de arte. Nessa 
inspiradora fala de encerramento, Victor Wooten, cinco vezes ganhador do prêmio Grammy, relata  um 
aspecto importante: na música e na cultura maker, a prática e o erro são fundamentais para o nosso 
processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

 

 


