EDITORIAL
Caro(a) Leitor(a),

Há muito conhecimento além dos muros das instituições de ensino: o saber compartilhado
nas salas de aula não se finda nesses espaços.

Em 2020, tal fato ficou ainda mais evidente, uma vez que os ambientes digitais de
aprendizagem tiveram grande expressividade em nossos lares, onde o conhecimento se
tornou acessível na palma das mãos, por meio das telas de celulares, computadores e
notebooks.

Que as mudanças ocorridas no cenário global da educação sejam um convite à reflexão
de como a adaptação e adesão às novas tecnologias podem influenciar o modo com que
ensinamos e aprendemos.

Nesta 10ª edição da Revista Synthesis, convido você a conhecer os resultados oriundos
de projetos, pesquisas e parcerias entre discentes, docentes e pesquisadores,
apresentados nos artigos a seguir:

A chegada de um filho com deficiência no contexto familiar - Ana Luiza Brandão; Bruna
Galvão; Cristina Caires

A motivação como parâmetro estrutural para equipes de vendas de sucesso - Mateus
Grassi e Dante Grassi

Construção e apresentação do gênero artigo acadêmico para o ensino de gêneros
textuais no ensino-aprendizagem - Ana Clara Vital Da Silva; Cristina Mara França Pinto
Fonseca; Vanessa Faria Viana

Investimento no tesouro direto nacional: um estudo dos títulos públicos - Ana Aurélia
Batista Vieira; Annevia Palhares Vieira Diniz Oliveira

GLOBISH: substituto da língua inglesa tradicional como língua franca - Carolina Senra
Nogueira Pedrosa Morais

O desenvolvimento da inteligência emocional na primeira infância: contribuições para
educadores - Quitéria Benedita dos Santos Martins; Natália Nunes Scoralick Lempke

Reflexões sobre a política de assistência social no brasil: uma prática no CRAS do
município de Pará de Minas-MG - Eunaihara Lígia Lira Marques; Elvistran Fonseca Dias;
Gisele Rodrigues da Silva; João Paulo Rezende Moreira; Luciana Fernandes Lobato
Magalhães

Relato de experiência do curso FAPAM PREPARA - ENEM 2018: a relevância da
disciplina de empreendedorismo na Pós-graduação de Mídias na Educação - Ana Clara
Vital da Silva; Thays Santos de Faria; Geizilene Silva Campos; Leandro Junio da Silva;
Márcia Aparecida Faria Silva

Sistema de Avaliação Integrada: proposta inovadora de avaliação da aprendizagem da
Faculdade de Pará de Minas – FAPAM - Miriam Maria Roberto Marmol; Vanessa Faria
Viana

Espero que você aproveite a leitura de cada artigo!

Luciana Mara Freitas Diniz
Editora
Revista Synthesis

