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2º SEMESTRE

Formação em

TransPsicomotricidade
Educacional

TORNE-SE UM PSICOMOTRICISTA
“A Formação em Transpsicomotricidade vem aceitar o desafio da Complexidade
e transcender à questão do dualismo corpo-mente, realizando uma ampliação
poliocular nas leituras psicomotoras existentes, incluindo o ecológico, o espiritual, o
artístico, além de outros múltiplos fatores que compõem a ‘unitas multiplex’, que é o
ser humano.” (Eduardo Costa)

reserve sua vaga
www.transpsicomotricidade.com.br
E-mail: trpm.ed.cl@gmail.com
Whatsapp (21) 99959-8377 e (21) 99860-6666
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A ideia desse novo projeto cultural é
reunir a categoria dxs professorxs, em
seus diversos segmentos, junto com
pessoas que pensam e defendem uma
educação de qualidade em
um clima lúdico, associando diversão
com reflexão sobre essa causa.

Venha cantar, dançar
e somar forças para a
melhoria da educação!

Agenda

9 de Agosto
13 de Setembro
18 de Outubro
8 de Novembro
13 de Dezembro

Na Praça
do
Professor

Sextas-feiras
Das 18h às 23h30
(olho no funcionamento do metrô)

Praça do Professor
Rua Pedro Lessa, em frente ao número 35,
entre a rua México e a Avenida Graça Aranha.
(Próximo à estação Cinelândia, saída Pedro Lessa).

Apresentação
Professor e professora,
O Sinpro-Rio, ao longo de seus 88 anos, escreveu uma
história de luta, que caminhou junto com a própria
história do Brasil: pela justiça e igualdade social, por
direitos e condições de trabalho e pela verdadeira
democracia.
A Escola do Professor completa 19 anos de resistência
e luta junto aos professores(as) com determinação e
consistência para superar as dificuldades impostas
pelos governos neoliberais.
A programação da Escola do Professor é planejada
semestralmente, ouvindo os(as) professores(as) da
base, diretores e coordenadores do Sinpro-Rio, e
realizada a muitas mãos, dentro de um coletivo.
Apresentamos, nesse 2º semestre de 2019, as
atividades programadas para a Escola do Professor,
destacando algumas delas: os cursos de línguas, dois
grandes seminários (“De Professoras para Professoras:
Reflexões para o Enfrentamento aos Desafios do
Cotidiano Escolar”, e “Em defesa da Sociologia e
Filosofia: Liberdade de Cátedra e Autonomia no ato
de Educar e Aprender”), cursos de aperfeiçoamento
em parceria com o Laboratório de Políticas Públicas da
UERJ, oficinas de “Produção Literária Prosa e Poesia”, “A
Escrita Espontânea na Alfabetização”, “Infância: Corpo,

Arte e Natureza nas Teias da Vida”, “O que faz um
Professor de Bebês”, “Escrevivências: Escrita, Memória
e Autoconhecimento”, palestras sobre “Neurociência
na Educação”, “Para entender o Feminismo Negro”
e outras, abarcando também Educação Infantil e o
Ensino Fundamental. Em tempo de Bienal do Livro,
o Sinpro-Rio estará participando com um stand
denominado Espaço Paulo Freire, com o objetivo de
acolher e valorizar os(as) professores(as), promover
conversas sobre o tema educação, a importância do
sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores e
ser um ponto de encontro da categoria.
Contamos com sua participação em todas as atividades
para trocarmos e aprendermos juntos, como diz o
nosso Patrono: “Ninguém educa ninguém, ninguém
educa a si mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo”.
O trabalho do Sindicato é movido permanentemente
pela organização dos trabalhadores, pelas lutas
de classes, pela sua formação, atualização e
conscientização de seu papel no engajamento político,
ético e social.
A Diretoria

Fórum
Permanente
de Educação
Infantil

Toda 1ª terça-feira do mês
Às 14h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - Auditório do 2º andar

Venha
participar!

Palavra do Mestre

Chico buarque

A

Palavra do Mestre é nosso instrumento para refletir e conversar sobre o momento atual, a partir de alguém ou de
algum fato que nos ensina e nos transforma.
Escolhemos Chico Buarque de Holanda, neste semestre, para
resgatar o passado e refletir sobre o momento atual. É um
compositor e escritor que vive e resiste, a cada tempo, à falta
de liberdade de expressão. Suas escritas deram voz a brasileiros
invisíveis do morro ao asfalto.

Chico Buarque, ainda hoje, responde a conjunturas adversas.
Procura driblar as adiversidades encontradas, mas nunca abriu
mão de se posicionar a favor do povo, da democracia, da liberdade de expressão e do direito de sonhar.
Chico Buarque é um dos artista mais ativos na crítica política

e na luta pela democratização do Brasil. Escreveu “Apesar de
Você” assim que retornou do autoexílio na Itália, e “Cálice”, outra música considerada um hino contra o regime, composta em
1973 e censurada pela ditadura militar, só foi lançada em 1978.
Na mesma época, escreveu o livro “Fazenda Modelo”, em cujo
período autoritário bois e vacas lutavam por liberdade. Foi o
momento mais produtivo da sua carreira.

“...Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão, não
A minha gente hoje anda
Falando de lado e olhando pro
chão
Viu?
Você que inventou esse Estado
Inventou de inventar
Toda escuridão
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar o
perdão.
Apesar de você
Amanhã há de ser outro dia
Eu pergunto a você onde vai se esconder
Da enorme euforia?
Como vai proibir
Quando o galo insistir em cantar?
Água nova brotando
E a gente se amando sem parar
Quando chegar o momento
Esse meu sofrimento
Vou cobrar com juros. Juro!
Todo esse amor reprimido
Esse grito contido
Esse samba no escuro

Você que inventou a tristeza
Ora tenha a fineza
De “desinventar”
Você vai pagar, e é dobrado
Cada lágrima rolada
Nesse meu penar...

Para suas músicas furarem o bloqueio da
censura no Brasil, ele se utilizou do pseudônimo de Julinho da Adelaide. Algumas
se destacaram pela provocação política
que elas geravam, como por exemplo
“Jorge Maravilha”, com o verso “você não
gosta de mim, mas sua filha gosta”.
Para educadores(as), Chico Buarque de Holanda, em meio a essa conjuntura conturbada, mostra uma sensibilidade singular ao escrever um livro de
literatura infantil “Chapeuzinho Amarelo”. Essa história nos
provoca a enfrentar os medos e curtir a vida como toda criança.
Em toda a sua trajetória no Brasil ou exilado, Chico Buarque de
Holanda nunca deixou de produzir prosas e versos com linguagem rebuscada, muitas vezes com tom irônico, relatando a realidade do Brasil, desde a década de 70 até os dias atuais. Em
vários momentos, foi consagrado com prêmios como Jabuti,
Camões e outros.
Como podemos perceber, a produção buarqueana costuma
traduzir situações concretas que a sociedade vivencia, mesmo que esta ainda não tenha se dado conta. “Sua leitura do
mundo transformou sua arte em arte utilitária, capaz de criar
consciência, de mobilizar massas”, segundo a jornalista Miriam Bevilacquia1.

1

Miriam Bevilacquia é jornalista, doutora em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH/USP e autora da tese Tempo e artista:
Chico Buarque, avaliador de nossa cotidianidade. Frase retirada da entrevista
concedida à Agência Universitária de Notícias. FFLCH/USP. Nº 86. 2015. Disponível em: <http://www.usp.br/aunantigo/exibir?id=7091&ed=1236&f=3>.
Acesso em: 18 jul. 2019.
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REGRAS GERAIS
Para o funcionamento dos cursos
INSCRIÇÕES

• Preferencialmente, as vagas serão oferecidas para professores(as) sindicalizados(as) e dependentes.
• Atividades gratuitas: é necessário se inscrever para as atividades gratuitas, por e-mail.
• Atividades pagas: As informações sobre inscrições e pagamento estão detalhadas na programação referente a cada atividade, contida neste guia, em sua respectiva página.

FORMAS DE PAGAMENTO

• À vista ou parcelado: em até 3 vezes (cheque ou cartão Visa
e MasterCard).
• Pagamento por boleto bancário: após contato prévio com a
Escola do Professor para confirmação de vagas.

Valores dos cursos de línguas

No início da seção de Cursos de Línguas Estrangeiras deste guia,
há uma tabela com os valores de cada curso, que corresponde
ao pagamento da semestralidade (com a possibilidade de parcelamento mencionado acima).
A Escola do Professor é um patrimônio da categoria. Precisamos,
juntos, garantir a sua sustentação financeira e política.

A Diretoria

Visite e aproveite o
Espaço Paulo Freire
Estande do Sinpro-Rio

Bienal Internacional do livro 2019 - rio

CURSOS
OFICINAS
PALESTRAS
SEMINÁRIOS
EVENTOS CULTURAIS

atividades

Parceria: Coletivo de Educação Popular Margarida Alves

Atividades

Curso

Curso Básico de Formação
Política Marielle Franco
Política, formação social, econômica e cultural do
Brasil
}}10 de agosto a 14 de dezembro

Sábados, das 9h às 12h, na Subsede Campo Grande
Rua Manaí, 180 – próximo à faculdade Moacyr Bastos
William de Souza Vieira (Coordenação)
Doutor em Memória Social/UNIRIO, Professor da SME/Rio.
Objetivos:
• Proporcionar uma formação no campo da política, economia, cultura e história do Brasil;
• Contribuir para a compreensão da realidade brasileira a partir de uma análise crítica e participativa;
• Apresentar aos participantes elementos que os auxiliem na
construção de um pensamento crítico e autônomo.
Conteúdos:
Módulo 2
• 10 de Agosto: Economia e Política: O que está em Jogo na
Disputa pelo Poder.
• 14 de Setembro: Gênero e Diversidade Sexual: Uma questão Política.
• 19 de Outubro: A Depredação Capitalista e a Questão Ambiental e Mídia, comunicação e política: Por que pensamos
como pensamos?
• 9 de Novembro: A luta contra o Racismo no Brasil.
• 14 de Dezembro: Análise do Ano de 2019: Construindo Núcleos de Resistência Popular.
Entrada franca

15 horas

Vagas: 50
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Atividades

OFICINA LITERÁRIA

Produção literária prosa e poesia
}}13 de agosto a 3 de dezembro

Terças-feiras, das 9h30 às 12h, na Sede Centro
Teresa Drummond
Pedagoga, escritora e professora em oficinas literárias.
Objetivos:
• Discutir, em grupo, a produção dos textos e poesias autorais
e pesquisados.
• Ampliar o senso crítico qualitativo dos autores diante de
seus textos literários e de suas poesias.
Conteúdos:
• Leitura de textos e poesias autorais;
• Construção crítica coletiva.
Inscrições no Sinpro-Rio

40 horas

Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 440
Não sindicalizado/a:
R$ 800
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou professor/a maior de 60 anos:
R$ 600
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Vagas: 15

Atividades

PALESTRA

Educação Financeira
}}24 de agosto

Sábado, das 9h às 11h, na Sede Centro
Rafael Behrend Szabó
Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas e Educador Financeiro
Objetivos:
• Iniciar o desenvolvimento financeiro sustentável na relação
com o dinheiro.
Conteúdos:
• Valorizar seu dinheiro;
• Gastar bem; Evitar dívidas;
• Poupar sempre;
• Investir e ganhar juros;
• Comprar à vista e negociar descontos.
Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 10
Não sindicalizado/a:
R$ 20
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou professor/a maior de 60 anos:
R$ 15

2 horas

Vagas: 20
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Atividades

Parceria:
Laboratório de Políticas
Públicas - LPP/ UERJ
Curso de Extensão

Temas sobre o
Brasil contemporâneo
}}12 de setembro a 14 de novembro

Quintas-feiras, às 18h30, na UERJ - Campus Maracanã
Pavilhão João Lyra Filho, bloco F - 12º andar - Sala 12.111
Gaudêncio Frigotto (Coordenação)
Professor titular de economia política da educação/UFF, aposentado,
atualmente professor associado do programa de pós-graduação em políticas
públicas e formação humana/UERJ.
Objetivos:
• Oferecer aos participantes elementos para analisar a atual
conjuntura brasileira a partir de temas específicos, para um
melhor desempenho da participação política, crítica e cidadã.
Conteúdos:
• A estrutura organizacional do Estado Brasileiro; Noções de
democracia liberal;
• Noções de direitos civis, políticos e sociais; Noções de direito
do trabalho e sindicalismo no Brasil;
• Compreensão do processo histórico de concentração de riqueza no Brasil; Discussão de temas contemporâneos da conjuntura política e social brasileira.
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Inscrições: UERJ
* 20 horas + 20 horas de trabalho de conclusão
Valor:

40 horas*

Atividades

Programa:
• 12 de setembro: Os fundamentos ontológico e epistemológico do pensamento meritocrático (Gaudêncio Frigotto)
• 19 de setembro: Características fundamentais da escravidão brasileira (Pedro Pimentel)
• 26 de setembro: Sociedade civil e gênese do Estado Brasileiro (Rafael Bastos)
• 3 de outubro: O processo histórico de concentração de riqueza no Brasil (Rafael Soares Anísio)
• 10 de outubro: Transformação e configuração política na
América Latina (Alberto Dias Mendes)
• 17 de outubro: Trabalho e suas metamorfoses. Direito do
trabalho e sindicalismo no Brasil (Hélder Molina)
• 24 de outubro: Transição política e o ingresso do neoliberalismo no Brasil em fins do século XX (Zacarias)
• 31 de outubro: O discurso do Escola Sem Partido em tempos de pós-verdade (Felipe Queiroz)
• 7 de novembro: Seguridade social: entre reformas e contradições (João Pedro da Silva)
• 14 de novembro: Brasil no século XXI (Emir Sader)
Vagas: 25

R$ 200,00
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Mulheres
em luta
Comissão de mulheres do Sinpro-Rio
A Comissão de Mulheres do SINPRO-RIO é um espaço
agregador. Nele se dão a escuta e a discussão das questões que tocam as mulheres professoras. Este espaço foi
criado para que juntas possamos construir caminhos
que promovam e potencializem nosso lugar de fala,
ação e enfrentamento na luta por nossos direitos. Só assim poderemos alcançar uma educação de qualidade,
libertária e transformadora.
No segundo semestre de 2019, a comissão de mulheres
quer discutir e contextualizar os principais problemas
vividos pelas professoras no seu cotidiano, no seminário DE PROFESSORAS PARA PROFESSORAS – Reflexões para o enfrentamento aos desafios do cotidiano escolar. O objetivo é contribuir para uma visão mais
ampla e consciente das dificuldades sofridas pelas professoras, na perspectiva da construção de uma ação coletiva de enfrentamento e transformação da realidade.
O Que? Seminário de Professoras para Professoras
– Reflexões para o enfrentamento aos desafios do
cotidiano escolar.
Quando? Dia 19/10/2019, sábado, das 9h às 16h
(mais informações na pág 34 deste guia).
participe: Haverá um espaço de recreação para os filhos e as filhas das professoras inscritas.

Juntas, sem largar
a mão de ninguém,
nos acolhemos e nos
fortalecemos.

Venha!
Essa luta é de todas!
Você não está sozinha!

Atividades

Curso de Extensão

Desigualdades
Classe, raça, gênero, sexualidade e geração
Parceria:

}}14 de setembro a 30 de novembro

Sábados, das 9h às 13h, na Sede Centro
Elisa Guaraná (Coordenação geral)
Doutora em Antropologia Social/Museu Nacional/UFRJ. Professora associada
da UFRRJ, atuando na graduação, na Pós-Graduação de Ciências Sociais em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) e na Pós-Graduação em
Ciências Sociais (PPGCS).
Programa:
• 14/set: Apresentação do curso; natureza e cultura; produção e reprodução de desigualdades sociais: classe, raça, gênero, sexualidade e geração.
• 21/set: As origens das desigualdades no capitalismo: classes sociais e as formas de exploração do capital.
• 28/set: - As raízes históricas das desigualdades: EUA e África
do Sul, América Latina e Brasil.
• 5/out: Gênero: uma construção histórica de relações de poder e desigualdades sociais.
• 19/out: Gênero e raça: o aprofundamento das desigualdades.
• 26 out: Heteronormatividade e a produção de desigualdades; sexualidade, classe e raça.
• 9/nov: A dominação masculina: gênero, sexo, classe, masculinidade.
• 23/nov: Hierarquia social e juventude; juventude e território.
• 30/nov: Marcadores sociais e representação política.
Inscrições pelo site www.elahp.com.br

36 horas

Vagas: 20

Valor:
R$ 200 (em 4 parcelas: matrícula de R$ 50,00 + 3 x de R$ 50,00).
À vista com 10% de desconto: R$ 180,00.
Sindicalizado/a, dependente e estudante: 30% de desconto (para ter direito
envie um email com comprovante para matricula@elahp.com.br)
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Atividades

oficina

A escrita espontânea na
alfabetização
Questões teórico-metodológicas na alfabetização
}}14 de setembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Bruna Molisani
Professora adjunta da Faculdade de Formação de Professores / UERJ.
Doutora em Educação/UFRJ. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas
em Linguagem, Infância e Formação (GLIFo-FFP/UERJ).
Objetivos:
• Discutir concepções de linguagem, leitura e escrita;
• Apresentar referências teórico-metodológicas para o trabalho com escrita espontânea na alfabetização;
• Analisar escritas de crianças.
Conteúdos:
• Concepções de linguagem, escrita e alfabetização; Hipóteses de escrita com base na Psicogênese da Língua Escrita; O
desenvolvimento da escrita na perspectiva histórico-cultural;
• Perspectiva discursiva de alfabetização.
Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou professor/a maior de 60 anos:
R$ 34
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4 horas

Vagas: 30

Atividades

oficina

Infância: corpo, arte e natureza nas
teias da vidA
Educação estética do professor que
atua com crianças
}}21 de setembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede
Centro
Adrianne Ogêda Guedes
Doutora em Educação. Professora da disciplina: Corpo
e Movimento, Expressão, Arte e Infância na formação de
professores para o curso de Pedagogia e em cursos de extensão dos projetos
que coordena na universidade - UNIRIO.
Objetivos:
• Mobilizar o contato dos participantes com suas dimensões
corporais e potencialidades criativas. Compreender a infância
em suas múltiplas linguagens.
Conteúdos:
• Estudo da criatividade. Experimentação de processos criativos;
• Estabelecimento de relações entre arte e educação;
• Estudo das Múltiplas Linguagens na Educação Infantil.
Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou professor/a maior de 60 anos:
R$ 34

4 horas

Vagas: 30
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Atividades
Parceria: Instituto de Sociologia do Rio de Janeiro
(ISRJ) e Sindicato dos Sociólogos do Estado do Rio de
Janeiro (SINDSERJ)
Seminário

Em defesa da
Sociologia e da Filosofia
Liberdade de cátedra e a autonomia no ato de
educar e de aprender
}}21 de setembro

Sábado, das 9h às 13h30, na Sede Centro
Justificativa:
Em resposta aos recentes ataques ao funcionamento dos
cursos, faculdades e instituições de pesquisa e ensino em Sociologia e Filosofia, perpetrados pelo atual grupo político que
governa o país, propomos a realização de um evento conjunto que aglutine todas as principais representações de profissionais, docentes e discentes que atuam e desempenham os
ofícios sociológicos e filosóficos no Estado do Rio de Janeiro.
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Diante das ameaças de fechamento e desinvestimento nos
cursos de Sociologia e Filosofia no Ensino Fundamental, Médio e Superior no Brasil, consideramos oportuna a realização
de um Seminário aberto para discussão e elaboração de

Atividades
ações de resistência e enfrentamento político e pedagógico.
Nunca é demais lembrar que na ocasião da aprovação, no
Congresso Nacional, da lei que instituiu as disciplinas de
Sociologia e Filosofia no Ensino Médio brasileiro, o então
presidente, Fernando Henrique Cardoso (membro da Associação Mundial de Sociologia), vetou o projeto (2001). Portanto, o histórico de adversidades vem de longa data. Nossas
conquistas são resultado de lutas e enfrentamentos. Hoje
observamos novamente os ataques obscurantistas se recrudescerem de forma virulenta. Após a execução de um golpe
parlamentar-midiático, os setores mais conservadores e reacionários querem se aproveitar da circunstância para solapar
de vez as últimas conquistas dos professores de Sociologia e
Filosofia, no sistema de ensino brasileiro.
Com a proposta desse evento conjunto, conclamamos todos
os colegas, entidades, instituições e representações de classe
que se pronunciem contra essas ações obscurantistas e juntos articulemos formas contundentes de resistência e avanço
na luta pelos interesses dos setores mais progressistas da nação brasileira.

}}Confira o programa nas páginas seguintes
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Atividades

Programa:
Abertura: 9h
1ª parte:
•
Mesa 1: das 9h10 às 10h10
O ensino de Filosofia e Sociologia na Educação
Básica
Maria Ciavatta,
Professora doutora da UERJ
Madalena Guasco
PRofessora doutora da PUC-SP/CONTEE
Mediação: Alexandre F. Corrêa, Sindserj/ISRJ
Objetivos: Debater sobre a realidade política e
pedagógica enfrentada pelos docentes e técnicos
em Educação, especialmente na área das Ciências
Humanas. Enfrentar e resistir aos ataques promovidos por movimentos do tipo Escola sem Partido
e demais grupos conservadores e reacionários que
procuram retirar dos currículos temas como: gênero, religiosidade, artes, etnicidade, sexualidade.
• Debate: das 10h10 às 10h40
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2ª parte:
•
Painel : das 10h40 às 11h10
O ensino de Filosofia e Sociologia e o perigo
histórico que ameaça as Ciências Humanas na
atualidade.
Lejeune Mihran
Fundador da Federação Nacional dos Sociólogos e
ex-presidente do Sindicato dos Sociólogos de SP.
Objetivos: Recuperar a história da organização dos(as) sociólogos(as) no
país, desde os anos de 1980 e refletir sobre as condições atuais
de resistência e afirmação da consciência crítica e emancipatória

Intervalo: das 11h10 às 12h
3ª parte:
• Mesa 2: das 12h às 13h
O ensino de Filosofia e Sociologia na educação técnica/tecnológica e no Ensino Médio
regular
Antônio Cláudio Menezes
Formado em Ciências Sociais (UFRJ), especialista em
Sociologia e Direitos Humanos. Professor do ISERJ/FAETEC e
da Rede Municipal do Rio.

Atividades

no Sistema de Ensino Brasileiro.

Neli Belem de Mattos
Cientista social e professora de Sociologia e Filosofia da Rede
Estadual de Ensino, pesquisadora nas áreas de Educação e
Violência Urbana.
Mediação: André Lemos, Sociólogo, diretor do
Sindserj
Objetivos: Refletir e debater sobre a atual
realidade política, compreendendo as mudanças
efetuadas recentemente na Educação.
• Debate: das 13h às 13h30
Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
Não sindicalizado/a:

5 horas

Vagas: 100
R$ 20
R$ 30

25

Lançamento
em breve!
Comissão de
Educação Infantil
Sinpro-Rio
A Comissão de Educação Infantil do
Sinpro-Rio tem como objetivo reunir
professores(as) deste segmento,
propondo estratégias de luta pela
equiparação salarial, por melhores
condições de trabalho, e de formação
continuada para o desempenho
profissional no trabalho com crianças
de zero a seis anos.

Participe!

O que faz um professor de bebês?
Abordagem Emmi Pikler
}}28 de setembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Maria Lucia A. Peçanha
Consultoria pedagógica. Membro da Association Pikler Internacional.
Membro fundador da Rede Pikler Brasil. Vice-presidente da Associação
Pikler Brasil.
A abordagem da pediatra e educadora húngara Emmi Pikler
nos convida a uma reflexão sobre o valor dos momentos de
cuidados (banho, trocas de fraldas, alimentação) como situações privilegiadas para o estabelecimento de uma relação de
qualidade entre a criança e o adulto. O olhar atento, individualizado, a cooperação mútua e o diálogo que se estabelece
durante os cuidados permitem que a criança desenvolva sentimentos de confiança no outro, no ambiente e em suas próprias competências. Tais sentimentos fornecem sustentação
à criança em seus momentos de brincar livre e de exploração
do mundo a sua volta.

Atividades

oficina

Objetivos:
• Refletir com novos olhares que desvendam e propiciam a
construção de uma prática cotidiana mais criativa e atuante
nos espaços ocupados por bebês e crianças pequenas.
• Divulgar um programa de formação com foco na abordagem pikleriana, voltado para profissionais envolvidos com o
tema da primeira infância.
Conteúdos:
• O professor de bebês, e a educação e o cuidado;
• Nossas crenças e práticas sobre educação dos bebês em
confronto com princípios da abordagem Pikler;
• O valor da observação;
• Cuidados privilegiados;
• Estimulação e as atividades livres e espontâneas.
Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34

4 horas

Vagas: 30
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Atividades
oficina

Interdisciplinaridade
Metodologias de projetos integrados
}}28 de setembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rosa Helena do Nascimento
Pedagoga, psicopedagoga, especialista em Educação e Tecnologia, e
mestranda em Formação de Professores pela Fundação Universitária
Iberoamericana (FUNIBER).
Objetivos:
• Promover reflexões e vivências de estratégias que envolvam
metodologias ativas de projetos integrados.
Conteúdos:
• Contribuição das metodologias de currículos híbridos e integrados no trabalho docente.
Inscrições no Sinpro-Rio
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Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34

4 horas

Vagas: 30

Conflitos, impasses e relações
interpessoais na escola
Caminhos e estratégias para mediação
}}28 de setembro

Sábado, das 9h às 12h, na Subsede Campo Grande
Rua Manaí, 180 – próximo à Faculdade Moacyr Bastos
Ana Carolina Vianna Alves
Psicóloga/Puc-Rio – Especialista em psicanálise e contemporaneidade:
trauma e urgências subjetivas/Puc-Rio e especialista em terapia de família/
AVM.

Atividades

PALESTRA

Objetivos:
• A partir de uma reflexão que articula as especificidades de
cada etapa do desenvolvimento com as características do
ambiente escolar, pensar como professores e profissionais
escolares podem se instrumentalizar para contribuir com a
mediação dos conflitos que surgem no dia a dia da escola.
Considerar, também, os aspectos culturais e subjetivos que
podem atravessar esses impasses.
Conteúdos:
• O cuidado com as relações no ambiente escolar, caminhos e
estratégias para mediação de conflitos.
Inscrições no Sinpro-Rio

3 horas

Vagas: 50

Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34
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Atividades
PALESTRA

Neurociência na Educação
}}5 de outubro

Sábado, das 9h às 13h, na Subsede Campo Grande
Rua Manaí, 180 – próximo à Faculdade Moacyr Bastos
Michelle Gonzaga Gitahy Rebello
Mestranda / Especialista em Neurociência Pedagógica.
Objetivos:
• Refletir e aprofundar sobre os processos globais de aprendizagem norteados aos estudos do sistema nervoso, num contexto neurocientífico.
Conteúdos:
• Desenvolvimento do sistema nervoso.
• Como o aluno aprende? Contribuições da neurociência na
sala de aula.
Inscrições no Sinpro-Rio
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Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34

4 horas

Vagas: 50

Para entender o feminismo negro
Gênero, raça, história
}}5 de outubro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rosemeri Maria da Conceição
Mestre em História Social pela USP, Professora de Educação e relações
étnico-raciais na escola/FE/departamento de Educação/UFRRJ.

Atividades

PALESTRA

Objetivos:
• Discutir o feminismo negro.
• Lançar luz sobre vários aspectos da trajetória das mulheres
negras no Brasil.
• Identificar os alcances e limites do protagonismo da mulher
negra.
Conteúdos:
1. A mulher negra no imaginário social brasileiro
2. De Sinhá Preta à liderança quilombola: as histórias de resistência durante a escravização
3. A presença marcante durante os movimentos organizados
do Pós-Abolição
3.1 Laudelina de Campos Meĺo e a luta pela valorização
do trabalho doméstico
3.2 As mulheres na Frente Negra Brasileira e no Teatro
Experimental do Negro
4. Não sou eu uma mulher? As discussões sobre raça e classe
dentro do Feminismo
5. Rostos e Vozes dos anos 70/80: Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez
6. Na política e nas Artes: a trajetória de Marielle Franco e Conceição Evaristo
Inscrições no Sinpro-Rio
4 horas Vagas: 20
Valores:
Sindicalizado/a e dependente: R$ 23
Não sindicalizado/a: R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos: R$ 34
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Atividades

programaçào especial do
EVENTO CULTURAL

Passeando através das línguas
estrangeiras
Alemão, Espanhol, Inglês, Francês e Italiano
}}9 de outubro

Quarta-feira, das 11h às 17h, na Sede Centro
Feira Cultural.
Entrada franca
Palestra

A Incrível história da influência
francesa na Inglaterra
}}11 de outubro

Sexta-feira, às 14h, na Sede Centro
Marcelo Rousseau Valença Schwob
autor do livro “Hastings, uma conquista
avassaladora”.
A palestra abordará o processo
histórico da conquista e as consequências da interação cultural
francesa na Inglaterra com reflexos no processo de sua formação
política.
Sinopse: Com a vitória do exército normando na Batalha de Hastings, em 1066, Guilherme, o Conquistador, torna-se rei da Inglaterra, destituindo a aristocracia anglo-saxônica do poder e criando a Casa de Windsor. A partir
daí, a influência cultural e política francesa na Inglaterra irá
perdurar por mais de 350 anos, até a Guerra dos Cem Anos
nos séculos XIV e XV. Mesmo depois, a influência da língua
francesa no inglês não cessará. De tal forma, que hoje o inglês
moderno incorpora em mais da metade de seu vocabulário
palavras provenientes do francês.
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Entrada franca

Atividades

cial do Mês do Professor

roda de samba

Sim Pro Samba com POESIA
}}18 de outubro

Sexta-feira, das 18h às 23h30, na Praça do Professor
Rua Pedro Lessa, em frente ao número 35
Convidado especial: AGUARDEM!
*Professor, traga uma poesia!
Entrada franca
Sarau

Sarau do/a Professor/a
}}19 de outubro

Sábado, a partir das 19h, na Subsede Campo Grande
Rua Manaí, 180 – próximo à faculdade Moacyr Bastos
Entrada franca
cinema

II Festival Cine Educação

Segunda edição do festival de filmes de curta e média metragem sobre a Educação e sua relação com temas como democracia, juventude, saúde, meio ambiente.

}}23 a 26 de Outubro

Sessões gratuitas, à tarde (12h30) e à noite (19h30)
• Dias 23, 24 e 25, no Museu da República
• Dia 26, na Subsede Campo Grande do Sinpro-Rio
Entrada franca
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Atividades

SEMINÁRIO

De professoras para professoras
Reflexões para o enfrentamento aos desafios do
cotidiano escolar
}} 19 de outubro

Sábado, das 9h às 16h, na Sede Centro
Objetivos:
Discutir e contextualizar os principais problemas vividos pelas professoras no seu cotidiano e redimensioná-los na perspectiva de uma ação agregadora e coletiva de enfrentamento
e transformação da realidade.
Programação:
• 9h: Credenciamento e café da manhã
• 10h: Abertura
• 10h15: Mesa 1
Mulheres na atual conjuntura: Desafios e lutas na sociedade e
na educação. Como enfrentá-los?
Jandira Feghali
Deputada Federal
Gisele Vargas
CONTEE
• 11h15: Debate
• 12h: Almoço
• 13h: Atividade Corporal
• 13h30: Mesa 2
Inclusão escolar - Vamos falar sobre isso?
Rita de Cássia O. Gomes
Professora da UFRJ
Marcelina França
Professora da FAETEC
• 14h30: Debate
• 15h15: Encerramento
Haverá espaço de recreação para as filhas e filhos das professoras inscritas.
Inscrições no Sinpro-Rio
Valor:
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R$ 15

7 horas Vagas: 100

Atividades

OFICINA

“Escrevivências”: escrita,
memória e autoconhecimento
Escrita criativa, memória e literatura
Dinâmicas que envolvem exercícios corporais e técnicas de
escrita criativa, leituras de textos e diálogos, encontros que
estimulam a escrita livre como meio de expressão das dores,
dos medos, das angústias, dos desejos e dos sonhos que perpassam as vidas.

}}24 de outubro

Quinta-feira, das 9h30 às 12h30, na Sede Centro
Carolina Rocha Silva
Doutoranda em Sociologia/Mestre em História. Oficina de Escrita para
Mulheres / Fiocruz – Dicionário de Favelas Marielle Franco.
Objetivos:
• Estimular a produção de relatos, cartas, poesias, contos e/ou
crônicas ligados a escritas autobiográficas de (re)existência;
• Contribuir para a autoestima, o autoconhecimento e a potencialização das pessoas envolvidas.
Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 20
Não sindicalizado/a:
R$ 40
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 30

3 horas

Vagas: 20
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Atividades
OFICINA

Como trabalhar o lixo na escola?
Cidades sustentáveis e a temática do lixo
}} 26 de outubro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Valéria Silva Bernardo
Pedagoga e Psicopedagoga.
Natália Gonçalves de Moraes
Mestre em Planejamento Energético, especialista em sustentabilidade.
Objetivos:
• Apresentar os principais conceitos relacionados à temática
do lixo e impactos em nossa sociedade, de acordo com os
objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS). Elaborar
projetos pedagógicos a serem desenvolvidos em sala de aula.
Conteúdos:
• Parâmetros curriculares, principais conceitos relacionados à
temática do lixo (reciclagem, logística reversa, reúso).
• O que são os objetivos do desenvolvimento sustentável e
sua implementação no Brasil.
• Metas e instituições envolvidas.
Inscrições no Sinpro-Rio
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Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34

4 horas

Vagas: 30

Psicomotricidade
na Educação Infantil
O acompanhar psicomotor da criança
}} 9 de novembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Renata Costa
Especialista em Dificuldades de Aprendizagem: Prevenção e Reeducação
(UERJ). Formação em Transpsicomotricidade Educacional e Clínica (UERJ).
Formação de Doula (Fadynha). Psicomotricista Educacional na Abordagem
da TransPsicomotricidade. Sócia Titular da Associação Brasileira de
Psicomotricidade. Mestranda em História das Ciências e das Técnicas e
Epistemologia.

Atividades

OFICINA

Objetivos:
• Compreender o papel do trabalho psicomotor na prática
educacional na Educação Infantil para o pleno desenvolvimento na interação adulto/criança.
Conteúdos:
• 1º momento: Realização de vivência corporal com todos os
participantes
• 2º momento: Dialógica: o que é psicomotricidade? O que
é TransPsicomotricidade? Objetivos psicomotores e transpsicomotores; A importância da intersubjetividade; A auto-observação; Por que acompanhar o processo psicomotor da
criança?
Inscrições no Sinpro-Rio

4 horas

Vagas: 30

Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34

37

Atividades
OFICINA

Ensinar e escrever:
táticas de ocupação discursiva
na Escola Básica
}}23 de novembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Luiz Guilherme Ribeiro Barbosa
Doutor em Teoria Literária (UFRJ). Professor de Língua Portuguesa e
Literatura no Ensino Médio, no Colégio Pedro II.
Objetivo:
• Ler, debater e escrever sobre o discurso produzido contra as
práticas da escola básica, confrontando as experiências e os
saberes docentes do grupo com valores educacionais difundidos na sociedade brasileira.
Conteúdos:
• Escolarização e desescolarização dos gêneros textuais: planejamento, aula, relato de experiência e ensaio;
• O estilo na obra de Paulo Freire;
• Práticas contemporâneas de autoria: redes sociais, memes,
uncreative writing e contraestilo;
• Autoria e docência: autonomia pedagógica, táticas de ocupação e cotidiano escolar.
Inscrições no Sinpro-Rio
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Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34

4 horas

Vagas: 30

Diversas leituras e divertidos livros
Atividades e dinâmicas para leituras criativas do
livro
}}23 de novembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Simone Ribeiro Barros André
Mestre em Educação/SEERJ-CEJA.

Atividades

OFICINA

Objetivos:
• Reconhecer a narrativa na ilustração;
• Vivenciar dinâmicas para serem usadas em aula;
• Unir atividades e brincadeiras tradicionais às leituras de livros;
• Reconhecer obras literárias para crianças enfatizando questões culturais;
• Reconhecer aspectos das abordagens das narrativas antigas.
Conteúdos:
• Histórias e tradição;
• Oralidade e literatura;
• Ilustração e espaço;
• Culturas e heróis; Dinâmicas e brincadeiras;
• Leituras críticas de livros
Inscrições no Sinpro-Rio

4 horas

Vagas: 20

Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34
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Atividades

palestra

Crianças Agitadas! Como Lidar com Elas?
Compreendendo e agindo através da
Transpsicomotricidade
}}30 de novembro

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Eduardo Costa
Psicomotricista clínico e educacional. Doutor e mestre em Ciências: Saúde da
Criança - IFF/FIOCRUZ – M.S.”Criador e Formador da TransPsicomotricidade
Educacional e Clínica”.
Objetivos:
Dialogar sobre o tema, a partir do olhar da TransPsicomotricidade – Psicomotricidade com base no pensamento complexo e transdisciplinar, contribuindo com a compreensão e
formulação de estratégias dos educadores que enfrentam o
desafio de lidar com a chamada “Criança Agitada” e suas necessidades.
Conteúdos:
• O que é uma criança? Os limites entre normal e patológico;
• O que é Transpsicomotricidade? Compreendendo a infância
e suas necessidades;
• Agitação e hiperatividade, semelhanças e diferenças;
• Como lidar com crianças chamadas agitadas e pensar estratégias Transpsicomotoras para acolher o movimento
Inscrições no Sinpro-Rio
Valores:
Sindicalizado/a e dependente:
R$ 23
Não sindicalizado/a:
R$ 45
Associado/a de outra entidade de professor/a
ou maior de 60 anos:
R$ 34
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4 horas

Vagas: 30

Apresentação de espetáculo teatral em francês

“ET... MAINTENANT...”
O que vocês fariam se, de repente, uma família do
século XIX viesse passar uns dias em sua casa?
}}12 de dezembro

Quinta-feira, às 14h, na Sede Centro
Auditório do 2º andar

Atividades

evento cultural

Sintam-se convidados!
Não percam a oportunidade de descobrir como é bom, divertido, interessante aprender Francês!
Realização dos alunos do curso “ Le Plaisir de Parler.”!
À Bientôt !!!!
Entrada franca
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línguas
estrangeiras
alemão - espanhol - inglês
francês - italiano

Consulte as regras e valores!
Tabela de valores por curso
Carga horária: 30 horas

Vagas: 15

Vínculo

Valor (semestre)

Sindicalizado/a e dependente

R$ 375

Não sindicalizado/a

R$ 713

Associado de outra entidade de professor/a ou
maior de 60 anos

R$ 488

• A taxa de material está incluída nos valores.
• Os preços dos cursos de línguas tiveram, em seus cálculos,
como número base, turmas com 10 alunos ou mais.
turmas com menos de 10 alunos

• Havendo interesse dos inscritos, poderemos formar turmas
com o mínimo de 7 alunos, o que acarretará um acréscimo no
valor a ser pago, conforme quadro abaixo.
Se a turma prosseguir com o
seguinte Nº de alunos:

Haverá um acréscimo, sobre o valor
(semestre) total do curso, de:

Até 9 alunos

+ R$ 30

Até 8 alunos

+ R$ 68
+ R$ 116

Até 7 alunos
política de cancelamento
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• Em caso de desistência antes do início do curso, será
cobrada multa de 10% do valor pago.

adios
HOLA

Hi!

bye

hej

HALLO

Hey
Berlim, Alemanha

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

SEDE CENTRO

Línguas Estrangeiras

Salut

Cursos de Alemão
Regular
Objetivo: Desenvolver as habilidades oral e escrita, em alemão.
Conteúdos: Exercícios e atividades de compreensão auditiva
e de leitura, comunicação oral e escrita, utilizando situações
do cotidiano e da cultura alemã.
Livro: Menschen: Kursbuch (livro texto) + Arbeitsbuch (livro
de exercícios). Todas as turmas correspondem ao nível básico.
Quintas-feiras, de 15 de agosto a 21 de novembro
Turma

Nível

D

Iniciante

Livro

9h às 11h

E

Conversação

11h às 13h

A

Básico

Menschen A1.2

Horário

14h às 16h

A partir da lição 23
B

Básico

Menschen A1.2

16h às 18h

A partir da lição 15
Selma Quintanilha
Professora graduada pela UERJ,com curso de extensão em alemão como
língua estrangeira pela Universidade Landau-Koblenz, na Alemanha.
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Línguas Estrangeiras

Cursos de Espanhol
Conversação
Objetivos: Motivar os alunos para o aprendizado da língua
espanhola através de atividades comunicativas e expositivas
que versam sobre hábitos, costumes e traços culturais de nativos de espanhol, com o desenvolvimento gradual das regras
gramaticais. Desenvolver as capacidades de comunicação escrita e, principalmente, oral, compreensão auditiva e leitora.
Conteúdos: Textos de compreensão auditiva e de leitura;
diálogos; jogos; dramatizações; músicas e vídeos, enfocando
aspectos das culturas que formam os universos espanhol e
latino-americano; trechos ilustrativos da literatura em língua
espanhola.
Segundas-feiras, de 12 de agosto a 25 de novembro
Turma

Nível

horário

A

Básico

14h às 16h

Terça-feira, de 13 de agosto a 26 de novembro
Turma

Nível

horário

C

Iniciante

10h30 às 12h30

Quartas-feiras, de 14 de agosto a 27 de novembro
Turma

Nível

horário

B

Avançado

10h30 às 12h30

Rachel Ribeiro Couto Rodrigues
Licenciada em Letras Português/Espanhol/UFRJ, Especialista em Ensino
de Línguas Estrangeiras pelo CEFET/RJ. Professora de Espanhol do Ensino
Médio.
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Regulares
Objetivos: Propiciar ao aluno um estudo simples, claro e interessante da
língua francesa. Permitir ao aluno, através de
situações criadas em aula, a utilização de um vocabulário direcionado ao cotidiano. Dar subsídios para que o aluno construa seu vocabulário, permitindo, assim, uma comunicação
mais espontânea, mais compreensível, com as regras gramaticais sendo assimiladas naturalmente
Quartas-feiras, de 14 de agosto a 27 de novembro
Turma

Nível

horário

C

Básico 3

10h às 12h

A

Básico 4

13h30 às 15h30

D

Básico 2

15h30 às 17h30

Línguas Estrangeiras

Cursos de Francês

Conversação
“Le plaisir de parler”
Objetivo: Motivar a aprendizagem da língua francesa em situações do cotidiano e lúdicas.
Terças-feiras, de 13 de agosto a 26 de novembro
Turma

Nível

horário

C

Intermediário

10h às 12h

A

Intermediário

13h30 às 15h30

B

Avançado

15h30 às 17h30

Sextas-feiras, de 16 de agosto a 29 de novembro
Turma

Nível

horário

F

Avançado

10h às 12h

G

Avançado

13h30 às 15h30 (turma de teatro)

Ana Sylvia Fernandes
Formada pela Alliance Française de Paris. Graduada em Literatura Francesa
pela Sorbonne.
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Línguas Estrangeiras

Cursos de Inglês
Conversação – Let’s sing and speak English
Objetivos: Motivar os alunos para o aprendizado da língua
inglesa através de dramatizações de situações do cotidiano
- “Situational English” e Travel Situations. Serão destacados
aspectos funcionais e gramaticais da língua inglesa, incentivando o aluno a participar na criação e na improvisação de
novos diálogos.
Conteúdos: Apresentação de musicais, Standards, Pop songs
e Play Reading para que esse aprendizado se faça de maneira
prazerosa e eficaz, facilitando a pronúncia, ritmo e entonação. Textos autênticos de jornais, revistas e séries de TV serão
usados a fim de facilitar e melhorar a capacidade de compreensão e expressão.
Segundas-feiras, de 12 de agosto a 25 de novembro
Turma

Nível

horário

A

Avançado 1

14h30 às 16h30

Terças-feiras, de 13 de agosto a 26 de novembro
Turma

Nível

horário

B

Intermediário 2

14h15 às 16h15

Quartas-feiras, de 14 de agosto a 27 de novembro
Turma

Nível

horário

E

Básico 2

11h45 às 13h45

Márcia Krengiel
Especialista em Língua Inglesa/UERJ. Diploma Cambridge University.
Diploma University of Michigan–Ann Arbor. Certificate -Teachers of English
as a Second Language (University of Southern California – USC). Certificate
– Distance Learning – Bowling Green State University/ BG – OHIO.
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Objetivos: Desenvolver habilidades de comunicação na língua inglesa (listening, speaking, reading, writing), com ênfase na fala. As atividades incluem o uso de diálogos e vídeos
em situações típicas do dia a dia, utilização de música para
aprimoramento da pronúncia e da fluência, assim como outras formas de estímulos em sala, visando à desinibição no
uso de uma segunda língua.
Terças-feiras, de 9 de julho a 3 de dezembro
Turma

Nível

horário

B

Intermediário 3

9h às 12h

D

Básico 3

14h30 às 16h30

Quintas-feiras, de 8 de agosto a 21 de novembro
Turma

Nível

horário

A

Básico 1

9h às 12h

C

Iniciante

14h30 às 16h30

Línguas Estrangeiras

Inglês regular

João Tatit

Professor de Inglês. Cultura Inglesa (cursos para Adultos). Certificate
Overseas Teachers of English C.O.T.E.; T.T.C.; Diploma Cambridge University.
Especialização Cultura e Instituições Britânicas (Bell Schools, London).
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Línguas Estrangeiras

Curso de Italiano
Conversação - “L’italiano in pratica”
Objetivos: Desenvolver o aprendizado do italiano e motivar
a prática da língua, através de um curso rico em atividades
lúdicas e culturais (música, vídeos, jogos, histórias em quadrinhos, textos, etc).
Conteúdo: Desenvolvimento das quatro habilidades (leitura,
escrita, compreensão auditiva e expressão oral), com enfoque
na prática comunicativa em situações do cotidiano, exercícios
e discussão de textos.
Coliseu, Roma, Itália

Segundas-feiras, de 12 de agosto a 25 de novembro
Turma

Nível

horário

D

Intermediário

14h às 16h

C

Básico

16h às 18h

Quartas-feiras, de 14 de agosto a 27 de novembro
Turma

Nível

horário

A

Avançado

14h às 16h

F

Iniciante

16h às 18h

Aline Leal

Professora de italiano, certificato di Italiano come Lingua Straniera,
Universidade de Siena, Itália.
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SindTur

SindTur
OUTUBRO

Petrópolis

passeio

Passeio a Petrópolis
}}Sábado, 5 de outubro
Saída às 8h

Ponto de encontro
Praça do Professor, em frente ao Sinpro-Rio – Rua Pedro Lessa, 35, às 7h40
A cidade imperial, como é historicamente conhecida, mantém conservadas diversas construções do período em que a
família real passava temporadas na região. Atualmente, muitos desses palacetes do século XIX funcionam como centros
culturais e como pontos turísticos regados de muitas histórias. O Palácio Imperial, casa de veraneio de Dom Pedro II, que
hoje é aberto à visitação possui um acervo bem amplo da
monarquia brasileira.
Roteiro: Casa do Alemão, Palácio Quitandinha, Casa de Santos Dumont, Catedral de Petrópolis, Museu Imperial, Cervejaria Bohemia e Palácio Cristal.
Reservas
Para garantir a vaga, é necessário efetuar o pagamento até 10 dias antes.
Inscrições: Sinpro-Rio

Valor: R$ 40 (transporte)

Vagas: 15

Observação: Ingressos para os espaços e almoço são de responsabilidade individual.
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SindTur

Vista do Forte de São Luiz

passeio

Fortes de Niterói:
Santa Cruz e São Luiz
}}Sábado, 7 de dezembro
Saída às 8h

Ponto de encontro:
Praça do Professor, em frente ao Sinpro-Rio – Rua Pedro Lessa, 35, às 7h40
As muralhas da Fortaleza de Santa Cruz da Barra foram erguidas em 1555 com pedras cortadas e assentadas à mão.
Localizada ao lado do canal de entrada da Baía de Guanabara, possui um acervo de 45 canhões dos séculos XVIII e XIX,
além de uma capela de 1612, com uma imagem de Santa
Bárbara do século XVIII. A obra Forte São Luiz teve conclusão em 1775 e apresenta diversos tipos de canhões dos mais
variados calibres utilizados na 2ª Guerra Mundial e trazidos
para o Brasil como troféus da guerra.
Reservas
Para garantir a vaga, é necessário efetuar o pagamento até 10 dias antes.
Inscrições: Sinpro-Rio

Valor: R$ 34

Vagas: 15

Observação: Ingressos para os fortes e almoço são de responsabilidade individual.
Entrada da fortaleza de Santa Cruz
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COPAP
atendimento/PLANTÃO
Telefone: 3262-3471
• De segunda a sexta - das 10h às 15h - Profª Leila Azevedo
• Terças, à tarde - Profª Deyse Coutinho
• Quartas, das 10h às 17h - Profª Yvonne Maria
• Quintas, das 10 às 16h - Profª Zuleide Sant’Anna
• Sextas - Diretores em rodízio

Coordenação eleita em 30/11/2018 para o trênio 2019/2021
Coordenação Geral – Prof. Zuleide Sonia de Sant’Anna
Coordenação Secretaria – Prof. Deyse Souza Coutinho
Coordenação Tesouraria – Prof. Leila dos Santos Azevedo
Coordenação Sócio-Cultural – Prof. Yvonne Maria de Castro Araújo
Coordenação Comunicação – Prof. Heloísa Helena Antas Tavares
Suplentes : Prof. Carlinda Monteiro de Carvalho; Prof. Eunice de Castro
Carvalho; e Prof. Wilma Vieira Alonso

PROGRAMAÇÃO
AGOSTO

}}DIA 02

Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

TROCANDO IDEIAS | Retorno das atividades

Caminhos e atividades da COPAP no segundo semestre.

}}16 de agosto

Sexta-feira, das 7h às 16h, em Pedra de Guaratiba

Passeio ao Sítio Burle Marx | seguido de

almoço no Restaurante Toca do Pirata, em Pedra
de Guaratiba
Saída: Van saindo do Largo do Machado às 7h, previsão de
retorno, às 16h.
Valores:
Associados: R$ 50,00; Não associado: R$ 60,00
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Copap

Pagamento em cartão de crédito: R$ 70,00
Os valores incluem: transporte e ingresso no Sítio (Almoço não incluído).
Vagas limitadas. Reservas e informações nos plantões da COPAP.

}}30 de agosto

Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

TROCANDO IDEIAS
Avaliação conjuntural, avaliação da participação da COPAP
nas lutas do Sinpro-Rio.
SETEMBRO

}}06 de setembro

Sexta-feira, a partir das 9h, no Rio Centro
Bienal do Livro, Espaço Paulo Freire

Participação no Stand do Sinpro-Rio na
Bienal do Livro
Programação:
• 10h – Palestra

Astrologia na política

Como influencia, como se orientar, cabe
a nós seguir ou não o que “as placas indicam”?
Heber Fernandes da Silva
Astrólogo, graduado em Direito pela UFRJ, pósgraduado em Administração Pública
• 11h – Palestra

Velho Eu?

Sobre o envelhecimento humano integrado à evolução do ser
vivo, da sociedade, valores e instituições.
Antonio Bonifácio R. de Souza
Professor, mestre em educação, autor de livros sobre educação e filosofia.
Saída: Van saindo da sede do Sinpro-Rio
Valores:
Associado: R$ 40,00; Não sócio: R$ 45,00
Pagamento no cartão de crédito: R$ 55,00
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Vagas limitadas. Inscrições para que seja providenciado o credenciamento
dos professores, até 30 de agosto, nos plantões da COPAP.

Domingo, às 10h30, na Casa do Minho
Rua Cosme Velho, 60 – Laranjeiras.

COSTELADA GAÚCHA na CASA DO MINHO
Programação:
Abertura do evento com a Missa Crioula seguida de apresentações e danças típicas gaúchas, autêntica costelada gaúcha
de fogo de chão e todos os acompanhamentos, doces, muito
vinho, muita dança.

COPAP

}}15 de setembro

Ponto de encontro:
Encontro às 10h30 na porta da Casa
do Minho.
Vagas limitadas
Inscrições/reservas nos plantões da COPAP
até 30 de agosto.
Valores:
Associados: R$ 42,00; Não associado: R$ 45,00
Pagamento no cartão de crédito: R$ 55,00.
Não estão inclusas: bebidas e doces.

}}27 de setembro

Sexta-feira, às 10h , na Sede Centro

TROCANDO IDEIAS
OUTUBRO

}}11 de outubro

Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

PALESTRA - As Estilistas do Século XX
Kátia Ancora da Luz
Professora de História da Arte, formada e pós-graduada pela UNIRIO em
Educação Estética, lecionando Figurino para cinema na PUC-RJ.

}}18 de outubro

Sexta-feira, às 10h, na Sede-Centro

Comemoração do Dia do Professor
Chá do professor aposentado em homenagem à Professora
Adelina da Silveira Santos
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Copap

}}25 de outubro

Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

TROCANDO IDEIAS
NOVEMBRO

}}8 de novembro

Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

PALESTRA - Como utilizar a maquiagem
na Melhor Idade
Viviane Vieira B. Iannibelli
Consultora Mary Cake
Campos do Jordão

}}22 a 24 de novembro

Sexta-feira a domingo, em Campos do Jordão
Estada no Hotel Estoril, em Campos do Jordão

City tour pela Suíça Brasileira
Programação:
Visita ao Horto Florestal e Parque Felícia Leirner, visita ao
Polo de Malhas, paradinha em Aparecida do Norte.
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Inscrições/reservas:
Dilson’s Tour Viagens e Turismo - Tel: 2517-0921/2517-3185/98105-8105

COPAP

DEZEMBRO

}}6 de dezembro

Sexta-feira, às 10h, Sede Centro

Artesanato – Pensando o Natal
Zuleide Sonia de Sant’Anna
Professora e Artesã.

}}13 de dezembro

Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

Confraternização Natalina
Encerramento das atividades

PROGR

AME-SE

!!!

}}Outubro de 2020

Viagem internacional
em outubro de 2020

Berlim, Polônia, Suíça, Áustria (com Alpes),
Budapeste e Praga (17 dias, 15 noites)
Informações e reservas - Dilson’s tour – 2517-0921/2185 – 98105-8105
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Escola do

Professor
Sede Centro do Sinpro-Rio
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar
Tel: (21) 3262-3440
escola@sinpro-rio.org.br

Diretoria
Yara Maria Pereira
Maria Marta de A. Cerqueira
Luiz Edmundo Vargas de Aguiar
Assistente de Produção
Marilac Castor
Revisão
Maria José Lourenço
Projeto gráfico e diagramação
Fernanda Precioso
Tiragem: 8.000

www.sinpro-rio.org.br
facebook.com/sinprorio1931

Diretoria do Sinpro-Rio 2017-2021
Diretoria Executiva
Presidente
Oswaldo Luís Cordeiro Teles
1º Vice-presidente
Afonso Celso Teixeira
2º Vice-presidente
João Jorge de Araújo Armênio
1ª Secretaria Geral
Marcelo Pereira
2ª Secretaria Geral
Arnaldo Borba Jr.
1ª Secretaria de Finanças
Antonio Rodrigues
2ª Secretaria de Finanças
Leila dos Santos Azevedo
1ª Secretaria Jurídica
Elson Simões de Paiva
2ª Secretaria Jurídica
Fábio Conde
1ª Secretaria de Educação e Cultura
Yara Maria Pereira
2ª Secretaria de Educação e Cultura
Maria Marta Cerqueira
1ª Secretaria de Comunicação Sindical
Márcio Franco Xavier Vieira
2ª Secretaria de Comunicação Sindical
Izabel Cristina Costa
1ª Secretaria de Relações Políticas e Sindicais
Hélio Maia
2ª Secretaria de Relações Políticas e Sindicais
Fátima R. da Silva
DIRETORIA REGIONAL
Regional Sul
Antonio César Pereira
Clarissa Lima
Neide Hanan
Ricardo Lourenço (Pardal)
Vanusa Maria de Melo
Regional Oeste / Base Estendida
Andrea Teodoro
Dilson Ribeiro
Fábio Linhares
Valéria Lobo
Gerson Seabra
Regional Barra / Jacarepaguá
André Jorge Marinho
Bruno Müller
Ireni Felizardo
Ivano Costa Souza
Jayram Uchôa

Regional Centro / Tijuca
Deyse Coutinho
Leonardo Fortes
Paulo Leal
Luan Araújo
Luciano Zarur
Regional Central / Norte
André Luiz de Azevedo
Eliza Barbosa
Izabela Mendes
Luiz Henrique Bandeira
Orlando Falsett
Regional Leopoldina / Ilha
Aurino Costa
Marcelo Sant´Anna
Newvone Ferreira
Vera Lúcia Neri
Sheila Melo
conselho fiscal
Titulares
João Paulo Câmara
Mario Maturo
Gustavo Cornélio
Suplentes
Wellington Freitas
Ricardo Carvalho
Ana Lúcia Guimarães
DELEGADOS(AS) SINDICAIS
Adalgiza Burity da Silva
Amanda Villar Guerra
Anniely Damião Nascimento
Arthur Luiz S. Martins
Camila de Melo Domingos
Carlos Alberto Absalão
Fernando Di Giorgio
Heloisa Helena A. Tavares
João Crispim
Laio Lopes
Luís Augusto B. de Leão
Luiz Edmundo V. de Aguiar
Marco Tulio Paolino
Marcos Antônio R. da Costa
Maria Eduarda Quiroga
Maria José da C. Lourenço
Marina Job V. Do Espírito Santo
Solange José Dias
Valdeci Borges
Valéria de Albuquerque
Vania Bretas
Wladimir Ceveira de Alencar

Filiado à FETEERJ - CONTEE - CUT

Sinpro-Rio – Sindicato dos
Professores do Município do
Rio de janeiro e Região
Filiado à FETEERJ - CONTEE - CUT
Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 – 2º, 3º, 5º e 6º andares
Centro – CEP: 20030-030
Tel: (21) 3262-3400
sinpro-rio@sinpro-rio.org.br
Escola do Professor: Tel: (21) 3262-3440
escola@sinpro-rio.org.br
Subsede Campo Grande
Rua Manaí, 180, Campo Grande – CEP: 23052-220
Tel.: (21) 2415-4686 e (21) 3402-1768
campogrande@sinpro-rio.org.br

www.sinpro-rio.org.br
facebook.com/sinprorio1931

