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O Governador João Doria 
anunciou no dia 25 de 
maio uma parceria entre 

as Secretarias da Educação e de 
Turismo e Viagens para oferta de 
disciplinas eletivas sobre o setor 
de viagens e turismo aos alunos 
do ensino médio e dos últimos 
anos do fundamental da rede 
pública estadual.  A ação visa 
aliar o processo educacional ao 
empreendedorismo, apresentando 
a o turismo como um segmento 
de potencial gerador de emprego 
e renda. “Como fenômeno 
social e econômico, o turismo 
tem grande capacidade de 
geração de empregos, sendo 
uma oportunidade para os 
jovens que em breve estarão no 
mercado de trabalho”, afirmou 

Da redação/Portal do Governo

Vinicius Lummertz, Secretário de 
Turismo e Viagens. O programa 
Inova Educação, lançado pelo 
governo de SP, irá ofercer 
atividades educativas para o 
desenvolvimento intelectual, 
emocional, social e cultural dos 
estudantes, com disciplinas 
eletivas, projeto de vida e de 
tecnologia e inovação. Neste 
programa integrativo serão 
ofertadas as disciplinas: Expresso 
Turístico para alunos do 6° e 
7° ano, Turismo de Natureza e 
Aventura para 8° e 9° ano, e Redes 
Turísticas para o ensino médio.  
“Entre outros temas, vamos 
abordar pontos relacionados à 
consciência ambiental, economia 
verde solidária e criativa, 
classificação de diferentes 
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atrativos, além de promover games 
e desafios”, explicou Rossieli 
Soares, Secretário da Educação. As 
Secretarias de Turismo e Viagens e 
da Educação vem trabalhando em 
sinergia desde o inicio do governo 
em exercício. Uma das alterações 
surgidas desta integração é a 
proposta de divisão das férias 
escolares em quatro períodos 
ao longo do ano – uma semana 
em abril e outra em outubro, 
além das tradicionais paradas de 
julho e em dezembro e janeiro, 
que ocasionaria maior opções 
para as viagens, diminuindo a 
sazonalidade, sem prejudicar o 
desenvolvimento pedagógico. 
Com a pandemia, a implantação 
da iniciativa vem passando por 
adaptações. g

SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E
DE TURISMO E VIAGENS ASSINARAM 
ACORDO PARA ATENDER O SISTEMA 
ESTADUAL DE ENSINO

NEGÓCIOS & POLÍTICAS

  
  

O melhor da gastronomia
você encontra no Portal Meon.

UMA VIAGEM GASTRONÔMICA 
PELAS CIDADES

PREPARE
O APETITE! 

ACESSE WWW.MEON.COM.BR
E RECEBA AS INFORMAÇÕES DOS MELHORES 

AROMAS E SABORES DE SÃO PAULO

Entrevistas, receitas, dicas de 
restaurantes, os melhores serviços 

delivery e promoções exclusivas de um 
verdadeiro clube gastronômico on-line.

AULAS DE TURISMO
REDE ESTADUAL DE ENSINO EM SÃO PAULO TERÁ 



44

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio fechado.pdf   1   16/11/2020   15:58:18


