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SINPRO-SP promove seminário sobre
desaﬁos do trabalho docente
7 de junho, a partir das 8h30, no Sindicato
Diferentes olhares na prática pedagógica
para uma educação transformadora é o tema
do seminário que o SINPRO-SP promove no
professora da PUC-SP, pesquisadora e consultora
na área educacional.
O evento irá abordar os desaﬁos e perspectivas
do ofício docente, a formação e as habilidades
para o exercício da proﬁssão diante das mudanças
trazidas pelas novas tecnologias.
Os professores do Sesi e do Senai que participarem
do seminário terão a falta abonada.
Diferentes olhares na prática pedagógica
para uma educação transformadora

Eleição de delegados
representantes do Sesi/Senai
No dia 7 de junho, a partir das 8h30, acontecerá
a eleição de delegados representantes do Sesi
e do Senai. Veja quem são os candidatos:
Sesi
Beatriz da Cunha Seraﬁni – CE 414
Enedina Ap. dos Santos – CE 379
Humberto Reis Costa – CE 071
Joaquim Reis Quedas – CE 032
Marcilia Bergamaschi Parente – CE 402
Marcio Aurélio Felippe Elias – CE 132

Dia 7 de junho, às 8h30
Local: SINPRO-SP – Rua Borges Lagoa, 208
Vila Clementino (estação Santa Cruz do metrô)

Senai
Antonio Lourenço Junior – Escola Senai – 1.06
Helena Mazzaro – Escola Senai – 1.14
Pedro Sertek – Escola Senai – 1.01

www.sinprosp.org.br

próximo dia 7, em sua sede, com Emilia Cipriano,

Destaques do www.sinprosp.org.br
» Educação a distância
O canal especial disponibiliza a legislação
básica da EAD, dados estatísticos, notícias e um
fórum para a troca de experiências e práticas
desenvolvidas na área.
» Entrevista
Tania Zagury, autora do livro “Professor refém”,
revela a visão dos professores sobre os fracassos
da educação no Brasil.
» Reportagens
“Por dentro do processo decisório”, livro
recém-lançado, explica o caminho que projetos
percorrem até serem aprovados.

Muito mais que uma discussão técnica,
a escolha do padrão que guiará a TV de
alta deﬁnição no Brasil envolve dimensões
políticas, econômicas, industriais, sociais e
culturais. Tudo isso costurado pela questão
mais importante: a democratização dos meios
de comunicação.
» E ainda:
Íntegra das convenções e acordos coletivos
de trabalho, relação de convênios mantidos
pelo Sindicato e programação da Escola do
Professor. Conﬁra!

Notícias no seu e-mail
Toda semana o SINPRO-SP envia por e-mail aos
professores uma nova edição do Boletim Eletrônico
com as principais notícias e ações do Sindicato.
Se você ainda não recebe o boletim, solicite seu
cadastramento pelo e-mail boletim@sinprosp.org.br.

Expediente: Boletim dos Professores é uma publicação do Sindicato dos Professores de São Paulo - Rua Borges Lagoa, 208 - CEP 04038-000 - SãoPaulo - SP
Tel.: 5080-5988 - Fax: 5080-5985. Tiragem desta edição: 600 exemplares. Diretores responsáveis: Rubens Aniz e J. S. Faro. Jornalista responsável: Priscilla B. Gutierre
(Mtb 27.919). Criação e produção: Via Impressa Design Gráﬁco www.viaimpressa.com.br

Rua Borges Lagoa, 208 – Vila Clementino
São Paulo, SP – 04038-000
Fone: 11 5080-5988 – Fax: 11 5080-5985
www.sinprosp.org.br

