


É com grande satisfação que o SINPRO-SP apresenta aos 
professores da Rede Privada de São Paulo mais uma ampla 
variedade de cursos, na continuidade das comemorações 
dos dez anos da Escola do Professor.
Nesses dez anos, o compromisso assumido pelo 
Sindicato na formação da Escola do Professor vem 
sendo reforçado a cada dia. Trata-se de incentivar a 
reflexão sobre múltiplos temas, sempre com a finalidade 
de apoiar a formação profissional e o desenvolvimento 
pessoal em nossa categoria.
Falando em reflexão, o momento em que você, professor 
ou professora, estiver recebendo este novo livreto de 
cursos – que, desta vez, traz como brinde um bloco de 
notas –, é propício à análise. Afinal, a situação do Brasil 
nos força a refletir sobre o país que queremos, sobre as 
mudanças que pretendemos, com a finalidade de legar 
uma nova realidade – melhor, mais tranqüila e feliz – a 
nossos filhos e netos.
Esperamos que essa nova série de cursos da Escola do 
Professor contribua, dentro dos limites da atividade do 
SINPRO-SP, para essa reflexão.

Um abraço,

Luiz Antonio Barbagli
Presidente

Tempo de Refletir



SINPRO-SP

Veja como se inscrever
 
As inscrições para os cursos desta nova 
programação da Escola do Professor deverão 
ser feitas na sede do Sindicato, de segunda-
feira a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Mas a 
inscrição para alguns cursos só pode ser feita 
até às 17h. Ligue antes para confirmar! 
 
Você poderá efetuar o pagamento das 
seguintes formas:
            
- À vista, em dinheiro, cheque ou cartão de 
débito (Visa ou Redeshop);
- Por boleto bancário com vencimento até 
cinco dias antes do início de cada curso;
- Valores superiores a R$ 100,00 (cem reais) 
podem ser parcelados em até três vezes, 
por boleto bancário (1+2 vezes) ou cartão de 
crédito (Visa, Mastercard e Diners);
- Por depósito bancário identificado com 
o nome do participante (o que deve ser 
feito diretamente no caixa do banco). Ligar 
e confirmar se há vaga para o curso de 
interesse e obter os dados necessários para o 
depósito. Feito o depósito, é necessário enviar 
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o fax do comprovante, com os seguintes dados: nome do 
curso, nome completo do participante, nº de matrícula 
(confira em sua carteira de sócio do SINPRO-SP), 
telefones para contato e escola onde leciona. 
Ao final deste material você encontrará uma ficha 
de sindicalização. Ofereça ao (à) colega que também 
leciona na Rede Privada de Ensino do Município de 
São Paulo e que ainda não seja sócio do SINPRO-SP. 
Fortaleça seu Sindicato! 
 
Mais Informações:

Tels.: 5080.5988 e 5080.5974 
Fax: 5080.5985
E-mail: cursos@sinprosp.org.br
Site: www.sinprosp.org.br

Obs.: O SINPRO-SP reserva-se 
no direito de efetuar a devolução 

de valores pagos pela inscrição 
somente nos casos dos cursos em 
que o cancelamento for solicitado 

com pelo menos cinco dias de 
antecedência ao início do curso.



FILOSOFIA TAOÍSTA

Professora: Luiza Alayon

Público-alvo: Professores em geral.

Objetivos: Apresentar noções básicas do Taoísmo, 
possibilitando uma reflexão sobre o cotidiano.

Currículo: Luiza Alayon é professora de shiatsu e 
terapeuta corporal.

Período: 13, 20, 27 de setembro; 4, 18, 25  
de outubro; 8, 22 e 29 de novembro (segundas-feiras), 
das 19h às 21h.
Carga horária: 18h.

Sindicalizados .......... R$ 90,00

Não-sindicalizados .. R$ 180,00

Inscrições:



ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 
PARA AULAS DE LEITURA

Professora: Shirley Goulart de Oliveira Garcia Jurado

Público-alvo: Professores de Português e Literatura, do 
Ensino Médio, e demais interessados.

Objetivos: Apresentar subsídios para a elaboração de 
material didático destinado ao ensino de capacidades 
letradas nas aulas de Português, por meio da exploração 
de conhecimentos lingüísticos e discursivos.

Currículo: Shirley Goulart de Oliveira Garcia Jurado 
é mestre em Lingüística Aplicada e especialista em 
Literatura pela PUC/SP. Atua como professora e 
formadora de professores do Ensino Fundamental e Médio.

Período: 14, 21, 28 de setembro 
e 5 de outubro
(terças-feiras), das 14h às 17h.
Carga horária: 12h.

Sindicalizados .......... R$ 60,00

Não-sindicalizados .. R$ 120,00

Inscrições:



ANIMAIS E FLORES FEITOS COM 
GARRAFAS DE REFRIGERANTES

Professora: Rosemarie Moretti

Público-alvo: Professores de Artes e demais 
interessados.

Objetivos:  Apresentar técnicas de confecção de 
bichinhos para serem trabalhadas com crianças de até 
dez anos, usando apenas tesouras, grampeador e garrafas 
de refrigerantes.

Currículo: Rosemarie Moretti é professora de Educação 
Artística, Teatro, Música, Artes Plásticas, Folclore 
e História da Arte, e pós-graduada em Magistério do 
Ensino Superior.

Sindicalizados .......... R$ 15,00

Não-sindicalizados .. R$ 30,00

Inscrições:

Período: 14 de setembro (terça-feira), das 19h às 22h.
Carga horária: 3h.



COMO ENTENDER A GLOBALIZAÇÃO DE 
FORMA MULTI E INTERDISCIPLINAR

Professoras: Teresa Silvestri Serrano, Márcia Prado 
Sartorelli e Sônia dos Santos Guerra

Público-alvo: Professores de Geografia, História, Língua 
Portuguesa e demais interessados.

Objetivos: Possibilitar a compreensão sobre o 
paradoxo do mundo globalizado – dinâmico, porém 
individualista –, não só fundamentando os aspectos 
geográficos, históricos, econômicos e literários, 
mas enfocando o lado humanístico da globalização. E 
também debater como professores, alunos e diretores 
podem lidar melhor com esse tema em suas relações 
interpessoais.

Currículo: Teresa Silvestri Serrano e Sônia dos Santos 
Guerra são professoras de Geografia. Márcia Prado 
Sartorelli é professora de Língua Portuguesa. Elas são 
assessoras pedagógicas, palestrantes e autoras das 
coleções: Assim é Fácil (Editora FTD), História das 

Sindicalizados .......... R$ 15,00

Não-sindicalizados .. R$ 30,00

Inscrições:

Período: 21 de setembro (quarta-feira), das 19h às 22h.
Carga horária: 3h.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA 
TRANSVERSAL DOS PCNS

Professor: Marco Antonio de Jesus Pires

Público-alvo: Professores em geral.

Objetivos: Estabelecer o conceito de educação 
ambiental e sua inserção na educação escolar como tema 
transversal na grade curricular.

Currículo: Marco Antonio de Jesus Pires é educador e 
gestor ambiental, artesão e consultor da Unesco.

Sindicalizados .......... R$ 75,00

Não-sindicalizados .. R$ 150,00

Inscrições:

Período: 22, 29 de setembro; 6, 20 e 27 de outubro 
(quartas-feiras), das 19h às 22h.
Carga horária: 15 horas.



A PRÁTICA DA CONCORDÂNCIA VERBAL, 
NOMINAL E OUTROS PROBLEMAS 
SINTÁTICOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Professor: Leo Ricino

Público-alvo: Professores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental e demais interessados.

Objetivos: Oferecer conteúdo e método de ensino 
práticos para a solução de um dos mais complexos 
problemas da sintaxe na Língua Portuguesa.

Currículo: Leo Ricino é professor do Ensino Fundamental 
à Pós-graduação, mestre em Comunicação e Letras pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Sindicalizados .......... R$ 60,00

Não-sindicalizados .. R$ 120,00

Inscrições:

Período: 27 de setembro, 4, 18 e 25 de 
outubro (segundas-feiras), das 19h às 22h.
Carga horária: 12h.



SER OU NÃO SER... PROFESSOR OU 
EDUCADOR? EIS A QUESTÃO!

Professora: Anna Maria Bartholi

Público-alvo: Professores em geral.

Objetivos: Refletir sobre a discussão do professor que 
professa e do professor que educa, vislumbrando um 
resultado positivo para a ação diária didático-pedagógica. 
Esclarecer  algumas questões, como: a quem pertence o 
mérito de educar: à família ou ao professor?

Currículo: Anna Maria Bartholi é pedagoga, 
psicopedagoga e professora de Percussão, Ética, 
Sociologia, Filosofia do Ensino Fundamental e Médio da 
Rede Privada de Ensino.

Sindicalizados .......... R$ 30,00

Não-sindicalizados .. R$ 60,00

Inscrições:

Período: 30 de setembro e 7 de 
outubro (quintas-feiras), das 19h 
às 22h.
Carga horária: 6h.



CULTURA BRASILEIRA – ÍNDIOS, 
NEGROS E CIGANOS

Professor: Nicolau Tupan-An

Público-alvo: Professores em geral.

Objetivos: Identificar as influências lingüísticas e 
etnológicas dos povos indígenas, negros e ciganos na 
formação da cultura brasileira.

Currículo: Nicolau Tupan-An é antropólogo social e 
especialista em Lingüística Antropológica. Realizou 
pesquisas de campo em aldeias indígenas, acampamentos 
ciganos e áreas remanescentes de quilombos.

Sindicalizados .......... R$ 75,00

Não-sindicalizados .. R$ 150,00

Inscrições:

Período: 19, 26 de outubro; 9, 
16 e 23 de novembro (terças-
feiras), das 19h às 22h.
Carga horária: 15h.



Sindicalizados .......... R$ 45,00

Não-sindicalizados .. R$ 90,00

Inscrições:

DROGAS: REDUÇÃO DE DANOS

Professora: Lusimar de Melo Pontes

Público-alvo: Professores em geral.

Objetivos: Possibilitar a compreensão das formas de 
prevenir o uso de drogas, permitindo uma crítica mais 
ampla sobre a questão e intervenções mais eficazes.

Currículo: Lusimar de Melo Pontes é psicóloga clínica e 
psicanalista, especialista em Drogas e Adolescência  
pela Unifesp e em Psicanálise pela USP. Ministra cursos  
sobre drogas em instituições governamentais e não-
governamentais.

Período: 21, 28 de outubro e 
4 de novembro (quintas-feiras), 
das 19h às 22h.
Carga horária: 9h.



A MATEMÁTICA NA CIÊNCIA E NA TÉCNICA 
– UMA ABORDAGEM HISTÓRICA

Professores: Aristides Castignani, Fumikazu Saito e 
Maria Helena Roxo Beltran

Público-alvo: Professores de Matemática e Ciências, do 
Ensino Fundamental, e demais interessados.

Objetivos: Refletir sobre as origens e a tradição de 
algumas disciplinas ministradas no Ensino Fundamental e 
Médio, principalmente nos atuais cursos de Matemática 
e Ciências. Analisar aspectos das relações entre 
Matemática, natureza, experiência e técnica nos 
processos históricos do trabalho científico.

Currículo:Aristides Castignani é engenheiro mecânico, 
licenciado em Matemática e mestre em História da 
Ciência pela PUC/SP. Fumikazu Saito é mestre em 
História da Ciência pela PUC/SP, bacharel em Filosofia 
pela USJT e engenheiro elétrico pela Escola de 
Engenharia Mauá – IMT. Maria Helena Roxo Beltran é 
professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
História da Ciência da PUC/SP.

Sindicalizados .......... R$ 60,00

Não-sindicalizados .. R$ 120,00

Inscrições:

Período: 3, 10, 17 e 24 de novembro 
(quartas-feiras), das 19h às 22h.
Carga horária 12h.



BRINCANDO E CONSTRUINDO A 
MULTIPLICAÇÃO

Professora: Luzia Faraco Ramos

Público-alvo: Professores das séries inciais do Ensino 
Fundamental e demais interessados.

Objetivos:  Construir o conceito de multiplicação e, a 
partir dele, as tabuadas de multiplicação que são usadas 
no dia a dia. Utilizando materiais simples, em vivências 
significativas, buscar formas de promover a compreensão 
e facilitar o processo de memorização.

Currículo: Luzia Faraco Ramos é matemática, 
psicopedagoga e autora das coleções paradidáticas 
Descoberta da Matemática e Turma da Matemática, 
coordenadora e professora em cursos Lato-sensu de 
Psicopedagogia.

Sindicalizados .......... R$ 15,00

Não-sindicalizados .. R$ 30,00

Inscrições:

Período: 8 de novembro (segunda-feira), das 19h às 22h.
Carga horária: 3h.



EXPERIMENTOS QUE PROPÕEM 
PROBLEMAS PARA AS AULAS 
DE CIÊNCIAS

Professora: Maisa Helena Altarugio

Público-alvo: Professores de Ciências Naturais, 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e demais 
interessados.

Objetivos: Discutir as principais abordagens do 
ensino experimental nas aulas de Ciências, em especial 
aquela conhecida como PP – experimentos que propõem 
problemas –, explorando os aspectos motivacionais e 
cognitivos.

Currículo: Maisa Helena Altarugio é professora 
de Química do Ensino Médio, mestre em Ensino de 
Ciências pela USP, doutoranda em Ensino de Ciências e 
Matemática pela Faculdade de Educação na USP.

Sindicalizados .......... R$ 30,00

Não-sindicalizados .. R$ 60,00

Inscrições:

Período: 11 e 18 de novembro 
(quintas-feiras), das 19h às 22h.
Carga horária: 6h.



BRINCANDO E APRENDENDO 
FRAÇÕES

Professora: Luzia Faraco Ramos

Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental e 
demais interessados.

Objetivos: Construir o conceito de fração e suas 
relações, sem partir de regras prontas, mas  chegar a 
elas brincando.

Currículo: Luzia Faraco Ramos é matemática, 
psicopedagoga e autora das coleções paradidáticas 
Descoberta da Matemática e Turma da Matemática, 
coordenadora e professora em cursos Lato-sensu de 
Psicopedagogia.

Sindicalizados .......... R$ 15,00

Não-sindicalizados .. R$ 30,00

Inscrições:

Período: 22 de novembro (segunda-feira), das 19h às 22h.
Carga horária: 3h.



A ARTE COMO 
INTERDISCIPLINARIDADE

Professora: Miriam Kreis de Lucca

Público-alvo: Professores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental e demais interessados.

Objetivos: Compreender como e porque podemos 
relacionar, no dia-a-dia da sala de aula, a Arte com 
diferentes disciplinas desenvolvidas, com a mídia 
consumida pelo aluno e com outros assuntos relacionados 
à criatividade, a observação e ao interesse. Sempre 
contextualizando o tema e tratando-o sob a ótica 
interdiciplinar.

Currículo: Miriam Kreis de Lucca é graduada em Desenho, 
Plástica e Educação Artística, professora, com 600 horas 
de cursos de atualização em História da Arte, Arte-
Educação, Interdisciplinaridade e L.D.B.

Sindicalizados .......... R$ 45,00

Não-sindicalizados .. R$ 90,00

Inscrições:

Período: 30 de novembro; 7 e 
14 de dezembro (terças-feiras), 
das 19h às 22h.
Carga horária: 9h.



A DESCOBERTA DAS TÉCNICAS 
OPERATÓRIAS

Professora: Luzia Faraco Ramos

Público-alvo: Professores das séries iniciais do Ensino 
Fundamental e demais interessados.

Objetivos: Promover a descoberta das técnicas 
operatórias das operações fundamentais, a partir das 
vivências dos próprios alunos, utilizando materiais 
concretos, de forma prazerosa.

Currículo: Luzia Faraco Ramos é matemática, 
psicopedagoga e autora das coleções paradidáticas 
Descoberta da Matemática e Turma da Matemática, e 
coordenadora e professora em cursos Lato-sensu de 
Psicopedagogia.

Sindicalizados .......... R$ 30,00

Não-sindicalizados .. R$ 60,00

Inscrições:

Período: 14 e 21 de 
fevereiro (segundas-feiras), 
das 19h às 22h.
Carga horária: 6h.



ALFABETIZAÇÃO EM QUESTÃO: 
VELHOS OLHARES E NOVAS 
PERSPECTIVAS

Professora: Denize Depouhon

Público-alvo: Professores de Educação Infantil, das 
séries iniciais do Ensino Fundamental, de Educação Física, 
de Artes e demais interessados.

Objetivos: Oferecer subsídios que possibilitem utilizar, 
dentro de uma visão psicomotora, o movimento, a 
coordenação visuo-motora, o ritmo e a expressividade 
como instrumentos psicopedagógicos na compreensão do 
processo gráfico e na construção de estruturas neurológicas 
necessárias ao desenvolvimento do processo da leitura 
e da escrita. O objetivo será alcançado por meio do 
aprofundamento teórico, vivências e aplicações práticas.

Currículo: Denize Depouhon é bailarina, especialista 
internacional em Ciências e Técnica do Corpo pelo 
Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice et de 
Relaxation (Paris, França), pedagoga, psicomotricista, e 
graduada em Educação Física.

Sindicalizados .......... R$ 75,00

Não-sindicalizados .. R$ 150,00

Inscrições:

Período: 17, 24 de fevereiro; 3, 10 e 17 de março 
(quintas-feiras), das 19h às 22h.
Carga horária: 15h.



ESCULTURA EM JORNAL

Professora: Rosane Soares Rocha

Público-alvo: Professores de Artes, do Ensino 
Fundamental e Médio, e demais interessados.

Objetivos: Apresentar a técnica da escultura em jornal 
para o uso em sala ou para artesanato.

Currículo: Rosane Soares Rocha é graduada em Educação 
Artística e pós-graduada em História da Arte.

Sindicalizados .......... R$ 30,00

Não-sindicalizados .. R$ 60,00

Inscrições:

Período: 23 de fevereiro e 
2 de março (quartas-feiras), 
das 19h às 22h.
Carga horária: 6h.



Promoção: SINPRO-SP e Philos Projetos Culturais  
e Ecológicos

Professores: Marcos Yoshiaki Mituzawa, Sandra 
Aparecida Baptistone e Miriam Berlanga Equi.

Público-alvo: Professores de Biologia, Química, 
Ciências, História, Geografia, Geologia, Turismo e 
demais interessados.

Objetivos: Fornecer subsídios para a elaboração 
de projetos de trabalho relacionados a aspectos 
biológicos, químicos, ecológicos e histórico-
geográficos de ecossistemas cavernícolas.

Currículo: Marcos Yoshiaki Mituzawa é professor 
de Química e Atribuições Tecnológicas. Sandra 
Aparecida Baptistone é professora de Geografia e 
História, mestre em Psicologia da Educação. Miriam 
Berlanga Equi é professora de Biologia e Ciências, 
pós-graduada em Ecologia.

PROJETO CAVERNAS
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Inscrições: 
Sindicalizados: R$ 132,00 (à vista) ou 4 x R$ 35,00 
Não-sindicalizados: R$ 160,00 (à vista) ou 4 x R$ 42,00 

Inscrições no SINPRO-SP, das 9h às 17h.
Pagamento com cheque nominal à Philos Projetos Culturais 
e Ecológicos.

Período: 1, 2 e 3 de outubro 
(de sexta-feira a domingo). 

Carga horária: 15h.

Saída: 1º de outubro, sexta-feira, às 23h30.
 
Chegada: 3 de outubro, domingo, às 3h.
 
Local de saída e chegada: SINPRO-SP
 
Estão inclusos: ônibus, guia local, acompanhamento da 
Philos, apostila e certificado, uma refeição e ingressos 
para os locais visitados.



PARATY

Promoção: SINPRO-SP e Philos Projetos Culturais  
e Ecológicos

Professores: Marcos Yoshiaki Mituzawa, Sandra 
Aparecida Baptistone, Miriam Berlanga Equi, Myriam 
Salomão e Sandra Maria Carvalho.

Público-alvo: Professores de Biologia, História, 
Geografia, Artes, Turismo, Literatura, Língua 
Portuguesa, Arquitetura e demais interessados.

Objetivos:  Fornecer subsídios para a elaboração 
de projetos de trabalho relacionados com aspectos 
culturais, biológicos, ecológicos e histórico-
geográficos de regiões litorâneas.

Currículo: Marcos Yoshiaki Mituzawa é professor 
de Química e Atribuições Tecnológicas. Sandra 
Aparecida Baptistone é professora de Geografia e 
História, mestre em Psicologia da Educação. Miriam 
Berlanga Equi é professora de Biologia e Ciências, 
pós-graduada em Ecologia. Sandra Maria Carvalho 
é professora de Língua e Literatura Portuguesa, 
pós-graduada em Língüística. Myriam Salomão é 
professora de Artes e Música, mestranda em História 
da Arte.
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Inscrições:
Sindicalizados: R$ 350,00 (à vista) ou 5 x R$ 72,00
Não-sindicalizados: R$ 400,00 (à vista) ou 5 x R$ 82,00

Inscrições no SINPRO-SP, das 9h às 17h.
Pagamento com cheque nominal à Philos Projetos Culturais 
e Ecológicos.

Período: 22, 23 e 24 de outubro 
(de sexta-feira a domingo).

Carga horária: 20h.

Saída: 22 de outubro, sexta-feira, às 23h.
 
Chegada: 24 de outubro, domingo, às 21h.
 
Local de saída e chegada: SINPRO-SP
 
Estão inclusos: ônibus, dois pernoites, dois serviços 
de café da manhã, três refeições, ingressos para os 
locais visitados, frete de uma escuna exclusiva ao grupo, 
acompanhamento da Philos, apostila e certificado.







www.sinprosp.org.br




