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Especial Sesi/Senai

Eleição de delegados
sindicais do Sesi e do Senai
No dia 25 de maio, os professores do Sesi e do
Senai vão escolher seus representantes sindicais.
A eleição vai acontecer, das 8h30 às 16h30,
durante a jornada pedagógica “Inclusão, Educação
e Sociedade” que o SINPRO-SP realiza no auditório
do hotel Travel Inn, na Rua Borges Lagoa, 1.209,
com palestras e debates sobre a escola inclusiva
[leia mais no verso].
São cinco vagas de delegados para o Sesi e dois
para o Senai, de acordo com os respectivos acordos
coletivos de trabalho. Os candidatos devem ser
sindicalizados. Os professores interessados em
se candidatar devem fazer a inscrição até o dia
15 de maio, por e-mail nmelo@sinprosp.org.br
ou telefone (5080-5988, ramal 129). Solicitamos
que os candidatos informem a unidade onde
lecionam, a disciplina que ministram e seu
breve currículo.
A relação com o perﬁl dos candidatos será divulgada
no site do SINPRO-SP (www.sinprosp.org.br) a partir

do dia 16 de maio e por e-mail (se você não
recebe os informes do Sindicato, acesse o endereço
http://www.sinprosp.org.br/boletim_eletronico.asp
e faça seu cadastro). A relação também será aﬁxada
nas salas de aula das unidades.

A importância do delegado sindical
O delegado sindical é o representante dos
professores dentro das escolas. Sua função é
garantir a organização da categoria nos locais
de trabalho, permitindo dinamizar o diálogo nas
salas de professores e ampliar a mobilização de
nossa categoria.
É o elo entre os professores
e o Sindicato ao cuidar das
reivindicações e lutas especíﬁcas
e também das questões mais
amplas e coletivas.

www.sinprosp.org.br

Jornada pedagógica discute
a escola inclusiva
No dia 25 de maio, o SINPRO-SP realiza, no auditório do hotel Travel Inn, a jornada pedagógica “Inclusão, Educação
e Sociedade” que irá discutir a inclusão dos portadores de necessidades especiais nas escolas, as políticas públicas,
além de analisar e debater experiências implementadas.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por e-mail (jornadapedagogica@sinprosp.org.br) ou pelo telefone
5080-5988. Vagas limitadas.
O evento é aberto a todos os interessados. A falta será abonada para os professores do Sesi e do Senai. O hotel Travel
Inn ﬁca na Rua Borges Lagoa, 1.209, Ibirapuera (aproximadamente 1 km de distância da estação Santa Cruz do Metrô).

Programação
•

•

Manhã
9h às 10h15 – Palestra com Sylvia Gouvêa,
educadora, foi conselheira da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação quando
foram instituídas as diretrizes curriculares para
educação especial
10h15 às 11h30 – Palestra com Maria Tereza Eglér
Manton, coordenadora do Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Ensino e Diversidade da FE-Unicamp

•

•

•

Tarde
13h às 14h15 – Palestra com Leny Magalhães
Mrech, professora da USP
14h15 às 15h30 – Palestra com Maria Alice
Rosmaninho, coordenadora da Secretaria
de Educação Especial do Estado de São Paulo
15h30 às 16h45 – Palestra com Darcy Raiça,
coordenadora do curso de pós-graduação lato sensu
Educação Inclusiva Deﬁciência Mental da PUC-SP
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