Plataforma Urbana abre inscrições para cursos em 2019

25/01/2019 – Estão abertas, a partir de segunda-feira (28), as inscrições para os cursos da
Plataforma Urbana Digital da Engenhoca, presencialmente e através do site
http
s://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br.
Inaugurado em abril do ano passado, o equipamento da Zona Norte já beneficiou cerca de dois
mil jovens e adultos. Para esse novo ciclo, serão abertas vagas para sete cursos. As aulas
começam em fevereiro.
Serão abertas vagas para o curso de Fotografia (sextas-feiras, de 9h às 12h. Início: 01/02); Â
Robótica (segundas, quartas e sextas-feiras, das 16h às 19h. Início: 04/02); Programação Para
Jovens (segundas e quartas-feiras, das 10h às 12h. Início: 04/02); Informática Básica (dias:
segundas e quartas. Horário: 10h às 11h30. Início: 04/02); Noções Básicas para Impressão 3D
(quintas-feiras, das 17h às 19h. Início dia 14/02); Inglês Kids (segundas e quartas-feiras, das
17h30 as 19h. Início dia 04/02) e Inglês Adulto (sábado, de 9h30 às 12h30. Início 09/02).
A inscrição presencial vai acontecer na própria Plataforma Digital, de 9h às 19h. Tanto para a
inscrição pelo site, quanto presencial, é preciso CPF. No caso de crianças, é preciso
apresentar o CPF de algum adulto que esteja vinculado ao registro civil do menor.
Construída e mantida pela Prefeitura de Niterói, a Plataforma funciona no Largo de São Jorge,
na Engenhoca. Em 2018, a unidade teve 1.917 inscrições em cursos, com 1.278 formados. O
local conta com telecentro (espaço de universalização digital e de acesso à internet), midiateca
(sala de jogos interativos e educacionais), estúdio de áudio, cinema comunitário para
exposição de filmes, shows e outras atividades educacionais e de entretenimento.
Investimentos na Zona Norte – Nos últimos cinco anos, a Zona Norte recebeu um pacote de
investimentos da Prefeitura de Niterói. Entre as iniciativas está a ampliação da rede municipal
de ensino da região, que ganhou sete novas unidades de educação. Ao todo, foram abertas
mais de mil vagas. Principal área de lazer da Zona Norte, o Horto do Fonseca foi totalmente
revitalizado e ganhou um dos maiores skateparks do País. A Prefeitura também duplicou a Rua
Benjamin Constant e está reformando o Horto do Barreto. Morro do Holofote, Morro do Bonfim,
Bombeiro Américo, Rua Selma e Travessa Jurandir são alguns dos pontos beneficiados com
obras de contenção de encostas e urbanização. A emergência do Getulinho, que estava
fechada e foi reaberta em janeiro de 2013, já realizou mais de 500 mil procedimentos.
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