Patrimônio Histórico
sob a ótica da Arqueologia
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"Patrimônio Histórico de
Sobral Sob a Ótica da
Arqueologia" é o tema da
palestra que acontece
hoje, no auditório 1 do
Centro de Convenções , a
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do Sul, que possui
condições e qualidade de
trabalho no local da
realização de pesquisas
arqueológicas.
Ele informou que, após a
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arqueólogo e diretor do
para a Amazônia, onde
Laboratório de Arqueo- ｾｩ＠
foi localizada, no interior
logia da Universidade 1
Ｌｾ ｾ ｾ＠ 1 da selva, uma cidade do
Federal de Pernambuco,
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prof0 • Marcos Albuquerque. do evento está
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inseri o na programação
'"', A equipe
asica
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da 57a Reunião da SBPC, Arqueólogo Mar cos Albuqu erqu e. Laboratório de Arqueoque está acontecendo em Sobral de
logia, que se dedica à pesquisas
18 a 21 de julho.
arqueológicas desde 1965, em todo
Na palestra Marcos Albuquerque
território nacional, tem dado
falará sobre os trabalhos e pesquisas
continuidade aos trabalhos iniciados
arqueológicas que sua equipe
na década de 1960. Na atualidade o
realizou em Sobral, onde estão
Laboratório de Arqueologia enconincluídos a Primeira Igreja do
tra-se vinculado ao Departamento de
município, Nossa Senhora da
História e ao Programa de pós Conceição de Caiçara ; a Casa do
graduação em história na área de
Capitão Mor e o Teatro São João.
concentração em arqueologia do
O arqueólogo está aproveitando a
Centro de Filosofia e Ciências
reunião da SBPC para apresentar o
Humanas da Universidade Federal de
laboratório móvel, único na América
Pernambuco.
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Secretaria da Educação na SBPC
A secretaria da Educação de Sobral está com participação intensa na
programação da 57a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC). Na segunda-feira 19, a secretária lzolda Cela, junto com o
professor Edgar Linhares, abriu o simpósio "A escola enquanto lugar de
aprendizagem: desafios da gestão escolar". Já na tarde de ontem o exsecretário Maurício Holanda e a coordenadora do Ensino Fundamental,
Conceição Ávila falaram sobre "Alfabetização no ensino fundamental :
estratégia de uma política educacional de qualidade". Em busca de maior
qualificação, Nos mini -cursos da SBPC está sendo registrada uma significativa
presença dos profissionais de educação de Sobral.

