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Fique atento ao novo endereço de 

atendimento do SINPRO SANTOS 

 

Venha comemorar o Dia do Professor com o 
Sinpro Santos!!!   

 

 
 

Enquete: “Não me mande e-mails!” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO 
ORGANIZER 

 

Ainda não recebeu? 

Passe no Sinpro 

Santos e retire o seu 

Caderno Organizer!! 

 

 

Obs: Apenas para 

professores associados. 

 

 

Fale Conosco  

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO  

Avenida Ana Costa, 151, sala 52. Santos 

3234-1071 / 3234-9892 

sinprosantos@sinprosantos.org 
http://www.sinprosantos.org.br/site/ 

https://www.facebook.com/sinpro.santos 
 
 

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

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


 

SINPRO SANTOS promove evento para o Dia do Professor! 

 

15 de outubro é DIA DO PROFESSOR! E como presente o Sindicato promove o “Encontro de 
Formação – A Arte de Educar” para os professores. Acreditamos contribuir assim com a 
formação, capacitação e crescimento deste profissional que tem a missão da educação e faz a 
sua parte para o crescimento de todos. 

O evento conta com a presença do Professor Luís Vicente Ferreira que fará uma palestra sobre 
“Neurociências e Aprendizagem” e com a Professora Cláudia Antunes promovendo a oficina “A 
Arte de contar histórias”. 

O encontro é voltado para os professores de educação básica e as vagas são limitadas. As 
inscrições podem ser feitas na sede do Sindicato, pelo telefone (13) 3234-1071 ou ainda 
através do site www.sinprosantos.org.br*.  

A atividade tem inicio às 8h da manhã no dia 18 de outubro e irá oferecer coffee break e 
certificado aos professores. Para os associados do sindicato a inscrição é gratuita. 

* Para se inscrever através do site, basta preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail 
imprensa@sinprosantos.org.br.   

VENHA PARTICIPAR!! 
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Não me mande e-mails! 

A Federação dos Professores do Estado de São Paulo (Fepesp) está promovendo uma 

enquete "Os alunos devem enviar e-mail aos professores para tirar dúvidas?" 

A questão surgiu depois que Spring-Serenity Duvall, professora de comunicação dos EUA, 

proibiu seus alunos de lhe enviar e-mails, exceto para agendar reuniões. 

A Fepesp reproduziu o artigo em que a professora justifica a atitude por conta do excesso de 

trabalho que era insano e muitas vezes, as respostas já constavam no plano de curso, bastava 

ler... 

E você professor, concorda com essa medida? 

Responda a enquete acessando aqui! 

Fonte: Fepesp 

     

 

FIQUE SABENDO...  

 

TVT: A TV QUE TE VÊ!,  JORNAL ABCD MAIOR, 

REVISTA DO BRASIL,  RÁDIO BRASIL ATUAL, 

BRASIL DE FATO. 

 

Esses são alguns canais, ou pontos de contato, que 

levam informação com credibilidade para milhões de 

trabalhadores espalhados por todo o Brasil. E ao 

contrário do interesse dos grandes grupos de 

comunicação, nesses a vez sempre é dos 

movimentos sociais. Dos que não são ouvidos. Ainda 

que a indústria da comunicação tenha investimentos volumosos, os objetivos destes meios de 

comunicação “alternativos” continuam sendo os mesmos: dar voz aos trabalhadores. Existem 

muitos outros, embora não tomemos conhecimento. A grande mídia aparece e salta aos nossos 

olhos e de certa forma, nos “facilita” ou nos acomoda quando precisamos nos manter 

informados sobre o que acontece pelo mundo. Experimente outras fontes, só para variar! 

 

CURIOSIDADE: Você sabia que a TVT foi a primeira emissora de televisão outorgada a um 

sindicato de trabalhadores? Ela entrou no ar dia 23 de agosto de 2010. Resultado de 23 anos 

de luta do Sindicato dos metalúrgicos do ABC. 

 

Prof. José Paulo 

Diretoria de comunicação 

 

http://fepesp.org.br/ensino-superior/noticias/nao-me-mande-e-mails
https://docs.google.com/forms/d/1cjAmE1G6XBcmhY9nhHbLxvHlWjwwDq_rmPsVJM6Ykuk/viewform

