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REVISTA
O exemplar da Revista
Conteúdo “2014 está
começando mas 2013 ainda
não acabou” já está
disponível no sindicato.
Os professores interessados
em receber a revista devem
entrar em contato por e-mail
(imprensa@sinprosantos.org.
br) informando o endereço a
ser entregue.

CAMPANHA SALARIAL
O QUE É PRIORIDADE NA CAMPANHA SALARIAL? A resposta a esta
pergunta quem responde é você! Não deixe de participar.

“Fique atento: assembleia dia 08 de
fevereiro.”

3° CONGRESSO DE PESQUISA DO ENSINO

Destinado aos professores de Educação Infantil e Fundamental I.

Revista Conteúdo

ASSEMBLEIA DIA 08 DE FEVEREIRO!
A assembleia que vai ocorrer no dia 08 de Fevereiro de 2014 às 14h na Sede do Sinpro Santos (Avenida
Ana Costa, 145) irá definir o conteúdo da campanha salarial de 2014.
Ainda não conhece a Campanha?? Confira...

CAMPANHA SALARIAL
O que é prioridade na Campanha Salarial? A resposta a esta pergunta vai construir a pauta de
reivindicações dos professores de educação básica. A consulta será feita em todo o Estado até o dia 07/02. O resultado
será discutido aqui no Sinpro Santos, dia 08, na assembleia que vai dar a palavra final sobre a pauta de reivindicações.
No mesmo dia, haverá assembleias em todo o estado. As decisões serão sistematizadas e integradas numa pauta
unificada para todo o Estado. Participar da sondagem é muito simples e não leva mais do que alguns minutos.
Ensino superior, Professores do Sesi e do Senai devem participar da assembleia no dia 08 para discutir o
reajuste salarial de 2014. Isso porque o acordo coletivo de 2013 foi assinado por dois anos e todas as cláusulas sociais
estão garantidas até fevereiro de 2015. Falta agora definir o índice de reajuste que deve ser defendido na Campanha.
No ensino superior a convenção coletiva também foi assinada por dois anos e o reajuste de 2014 já está assegurado:
reposição da inflação e aumento real de 1% em março e, pela primeira vez, participação nos lucros de 24%, que poderá
ser paga até outubro.
Fonte: Fepesp

PARTICIPE DO 3° CONGRESSO DE PESQUISA
O Sindicato dos Professores de São Paulo está promovendo o 3° Congresso de Pesquisa no Ensino destinado
aos professores de educação infantil e fundamental I. O SINPRO SANTOS foi convidado a participar e está oferecendo
aos professores da baixada que queiram participar o translado gratuito.
Para garantir a sua vaga no translado basta enviar uma cópia do comprovante da inscrição pago até o
dia 15 de abril para Cristiane Elias através e-mail Cristiane@sinprosantos.org.br. O Congresso acontecerá nos
dias 22, 23 e 24 de maio de 2014.
O objetivo do evento é oferecer ao professor participante oportunidades de aprimoramento acadêmico - seja
no contato com os atuais estudos científicos na área, seja nos espaços de reflexão e debates – e também de capacitação
de sua prática docente, no acesso a novas propostas, idéias e ferramentas de trabalho.
O 3º CONPE vai discutir os desafios do ensino e da aprendizagem de crianças de 0 a 10 anos, as perspectivas
da formação polivalente do professor, a avaliação dos alunos, inclusão, políticas públicas, gestão, arte e educação, a
relação “cuidar, brincar, ensinar”, a transversalidade na educação infantil, o ensino da matemática e educação física.
Especialistas e pesquisadores na área terão a oportunidade de partilhar seus trabalhos na apresentação de
relatos de experiências e comunicações científicas. Todos que produzem estudos teóricos ou têm interesse neles estão
convidados a participar.
O evento terá uma novidade: o espaço Interlúdio, que
visa favorecer o debate e a formação de redes de colaboração.
Assim, os participantes poderão lançar novas ideias ou
aprofundar determinadas questões tratadas durante as
conferências, mesas-redondas, minicursos e ainda aquelas
levantadas nas
sessões
de
comunicação e
na
apresentação
de pôsteres.
O 3º CONPE é
parte do conjunto das atividades que o SINPRO-SP desenvolve com o
compromisso de valorizar o ofício docente, além disso, é um espaço
privilegiado de reflexão sobre os caminhos da Educação do país
diante das profundas mudanças na sociedade contemporânea.
Sua participação é muito bem-vinda!

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE
SANTOS E REGIÃO

Avenida Ana Costa, 145. Santos –
11060-001

Fonte: Sinpro SP
3234-1071/32349892
sinprosantos@sinprosantos.org
FIQUE ATENTO AO PRAZO
Para garantir seu lugar no translado, a
cópia do boleto pago deve ser enviada até
o dia 15 de abril para o e-mail
cristiane@sinprosantos.org.br

http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos

Horário de atendimento de segunda a sexta
das 8h às 17h.

