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SOBRE O ENCONTRO
O encontro Cognição e Aprendizagem em um Mundo Multiplataforma, em
2022, será realizado de forma online, com 2 horas e 30 minutos de
programação.

Será um momento de conversas com grandes pensadores e especialistas
em educação, sobre a importância da sinergia entre diferentes plataformas
de ensino e aprendizagem. 

O objetivo é estimular o debate sobre a importância da integração entre
conteúdos impressos e digitais nos processos de ensino e
aprendizagem, desfazendo possíveis enganos quanto aos impactos
ambientais da mídia impressa e das mídias eletrônicas. 

Evento gratuito, online e com emissão de certificado. 

02 de Junho de 2022 | 17h às 19:30h



SOBRE O ENCONTRO
A leitura em papel resulta em melhor compreensão do que a leitura do mesmo texto
em uma tela. A partir de meta-análises recentes, a OCDE - Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, responsável pelo PISA, informa que
estudantes que leram mais livros impressos apresentaram performance superior aos
que preferem livros eletrônicos. No dia 2 de junho, a Plataforma Educação, que edita
a revista Educação, e Two Sides Brasil promovem um debate das 17 às 19h30 para
abordar esse assunto. 

Fernanda Teixeira Ribeiro, Isabel Falé e Stela Maris Sanmartin vão dizer porque  a
leitura e escrita em papel são eficazes e indispensáveis para a compreensão e
memorização de conteúdo. Por outro lado, a materialidade da escrita e desenho em
suportes físicos como o papel estimulam o desenvolvimento da criatividade e da
cognição.

Evento gratuito, online e com emissão de certificado. 



PALESTRANTE
Fernanda Teixeira Ribeiro 

Jornalista pela USP. Mestre e doutoranda em
Neurociências do Desenvolvimento, na Universidade
Mackenzie. Com passagem em editorias de ciência e
saúde na Abril, Duetto, Ediouro, Segmento e Uol. Foi
editora das revistas Scientific American Brasil e
Neuroeducação.



PALESTRANTE
Isabel Falé 

Professora Associada e Diretora de Humanidades na
Universidade Aberta de Portugal. Doutora em Psicolinguística, é
diretora do Departamento de Humanidades da Universidade
Aberta. Foi investigadora-responsável em Psicolinguística na
Universidade de Lisboa e presidente da Associação Portuguesa
de Linguística. Participou do projeto de meta estudo “E-Read”,
da Comissão Europeia.



PALESTRANTE
Stela Maris Sanmartin 

Doutora em Educação (USP); mestre em Artes (Unicamp)
e em Criatividade (Universidade de Santiago de
Compostela). Professora do Centro de Artes e do
Programa de Pós-graduação em Artes (UFES). Pós-
doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar
(UnB). Autora de livros sobre Criatividade e Inovação. 



PÚBLICO-ALVO

- Profissionais e estudantes da área de educação.

- Gestores dos sistemas públicos de educação em todos os níveis.

- Gestores de instituições de ensino, públicas e privadas.

Público estimado: 1.000 a 1.500 pessoas



DIVULGAÇÃO:

Revista

Websérie

Site

Eventos

Newsletter

Redes Sociais

App exclusivo



APOIO INSTITUCIONAL

Inserção do logotipo na peça de divulgação principal do
evento e post direcionado;
Divulgação nos sites de Two Sides Brasil, Love Paper e
Revista Educação;
Divulgação nas mídias sociais de Two Sides Brasil, Love
Paper e revista Educação: Facebook, Instagram e Linkedin;
Divulgação por e-mail marketing e Newsletter em Two Sides
Brasil, Love Paper e Revista Educação.

CONTRAPARTIDAS



ACESSE

twosides.org.br
@twosidesbrasil
/twosidesbrasil

revistaeducacao.com.br
@revistaeducacao
/revistaeducacao

lovepaper.org.br
@lovepaperbrasil
/lovepaperbrasil


