
O SINPRO-SP promoverá no dia 7 de junho,  

a partir das 8h30, em sua sede, o seminário  

Diferentes olhares na prática pedagógica  

para uma educação transformadora, com  

a Profa. Emilia Cipriano. 

O evento colocará em pauta o futuro da educa-

ção no país, com foco nos desafios e perspecti- 

vas do trabalho do professor. “Como lidar com 

as mudanças promovidas pela inclusão das no-

vas tecnologias na sala de aula? Quais deverão 

ser as habilidades do professor no futuro? Que 

dos professores

Sindicato dos Professores de São Paulo

Seminário discutirá desafios e 
perspectivas do trabalho docente
Professores do Sesi e do Senai terão falta abonada
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formação deveremos ter?” serão algumas das 

questões discutidas no seminário

“Pretendemos dar continuidade às reflexões pro-

movidas no ano passado, mas ampliar o debate 

sobre os temas que afetam diretamente o ofício  

do educador”, explica Emilia. Em 2005, mais de  

250 pessoas participaram do seminário  

Um pé no passado, um olhar para o futuro: 

para onde caminha a educação.

Emilia Cipriano é professora da Pontifícia Univer-

sidade Católica de São Paulo, pesquisadora  

e consultora na área educacional. 
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Especial Sesi/Senai

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

Diferentes olhares na  
prática pedagógica para  
uma educação transformadora
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São Paulo, SP – 04038-000
Fone: 11 5080-5988 – Fax: 11 5080-5985
www.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

Notícias no seu e-mail

No dia 7 de junho, a partir das 8h30, acontecerá a eleição dos novos representantes sindicais do Sesi  

e do Senai. Os interessados em se candidatar deverão fazer a inscrição até o dia 11 de maio, pelo tele-

fone 5080-5988 (com Neusa Melo) ou pelo fax 5080-5985 (aos cuidados de Ana Ferreira). No próximo 

boletim serão divulgados os nomes dos candidatos.

Marcada a eleição dos 
representantes sindicais 

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 .

Novos acordos coletivos
Os acordos do Sesi, do Senai e Senai Superior 
2006 já estão disponíveis no site do Sindicato.  
O endereço é www.sinprosp.org.br 


