SINPRO-SP realiza seminário e eleição
de representantes do Sesi e do Senai
Anote na agenda: 8 de junho é o dia do seminário
“Um pé no passado, um olhar para o futuro: para onde
caminha a educação?”, com Emilia Cipriano, evento do
Sindicato aberto a todos os interessados com falta abonada para os professores do Sesi e do Senai.
A educadora irá abordar os atuais desafios dos professores, a importância da formação continuada para o
aprimoramento do trabalho em sala de aula, o
envolvimento docente no projeto coletivo da educação, na busca da superação do discurso.
“Como o professor tem se comprometido com as políticas públicas, com as pesquisas e as práticas pedagógicas para a transformação da educação?”, instiga Emilia
que é professora titular da PUC-SP e coordenadora do
curso de pós-graduação oferecido pelo SINPRO-SP.
No mesmo dia acontecerá a eleição dos representantes. Confira quem são os candidatos:
Sesi
Beatriz da Cunha Serafini – CE 414
Enedina Ap. dos Santos Gonçalves – CE 379
Humberto Reis dos Santos – CE 071
Joaquim Reis Quedas – CE 032
Marcilia Bergamaschi Parente – CE 402
Paulina Kogan – CE 111
Senai
Antonio Lourenço Junior – Escola Senai – 1.06
Helena Mazzaro – Escola Senai – 1.14
Pedro Sertek – Escola Senai – 1.01

Seminário “Um pé no passado, um olhar
para o futuro: para onde caminha a educação”
e eleição de delegados representantes
Dia 8 de junho, a partir das 8h30
SINPRO-SP – Rua Borges Lagoa, 208
Vila Clementino (metrô Santa Cruz)

Confira alguns destaques do
www.sinprosp.org.br
» O professor do futuro
O SINPRO-SP iniciou uma série especial temática que pretende abrir espaço para a discussão sobre “quem é o
professor do futuro e quais os desafios e dilemas que nos aguardam”. Confira os depoimentos que já estão no ar.

» Ensino da história e cultura afro-brasileira
Canal especial do site traz notícias, bibliografia básica, legislação, dicas de links e fórum de discussão. Acesse e
participe!

» Saúde do professor
Conheça o programa de saúde vocal e o serviço de avaliação postural oferecidos pelo SINPRO-SP gratuitamente aos professores.

conecte-se
Receba as notícias do SINPRO-SP.
Assine o boletim digital (boletim@sinprosp.org.br) e receba
uma nova edição a cada sexta-feira no seu e-mail.
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