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Um projeto inédito reunirá professores do Sesi de mais de 60 cidades no estado de São Paulo
para discutir o que eles conhecem bem: educação e condições de trabalho.
Trata-se da primeira edição da Conexão Fepesp, cujo tema é O projeto pedagógico do Sesi
na visão de quem ensina.
O evento, promovido pela Fepesp e vinte e dois sindicatos, será realizado no dia 24/10, a
partir das 9horas. Os professores que lecionam na base desses sindicatos têm falta abonada
para participar do simpósio.
A proposta é fomentar a reflexão sobre o projeto pedagógico do Sesi, a forma como ele tem
sido implantado, o impacto sobre o trabalho docente e as alternativas possíveis.
Em suma, o objetivo do simpósio é dar voz àqueles que são os responsáveis pela Educação no
Sesi, embora em sempre sejam ouvidos. Por isso é muito importante à participação maciça dos
professores
Como vai funcionar
O 1º Conexão Fepesp será realizado simultaneamente em onze polos, situados nas regiões que
concentram grande parte dos professores do Sesi.
Na primeira parte, haverá uma palestra com o professor Daniel Ribeiro Mill, da UFSCar, que
falará da reestruturação e intensificação do trabalho docente diante das novas tecnologias e
novas propostas pedagógicas. A palestra será transmitida em todos os polos e os professores
poderão interagir, fazendo comentários e perguntas, transmitidas em tempo real ao palestrante.
A segunda parte será reservada ao debate entre os professores do Sesi em cada polo. As
conclusões de cada grupo serão depois sistematizadas e divulgadas. Num segundo momento,
esse debate poderá subsidiar a Campanha Salarial 2013.
Os sindicatos estão visitando as unidades do Sesi para divulgar o evento e explicar mais
detalhes.
O abono de faltas vale para os três turnos, mediante a apresentação de atestado de
comparecimento.
Fonte: FEPESP

Venha Participar!

Dia: 24 de outubro (quarta-feira)
Hora: 9 horas

Local: Espaço Sinapsi Livre (Rua Júlio Conceição, 255, Vila Mathias – Santos).

Informações: (13) 3234-3006 Sinpro Santos
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Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012
A agenda tem um espaço especifico para você colocar seus horários de aula, fazer seu
planejamento salarial e anotações diversas. Além disso, uma seção com importantes
orientações sobre os direitos e as relações de trabalho dos professores. Para os
professores sindicalizados a agenda já está à disposição para ser retirada aqui no
sindicato. – Av. Ana Costa, 145, em Santos - Para os demais professores, ao se
sindicalizarem receberão também este instrumento de organização feito
especialmente para a categoria. Então, não deixe de se sindicalizar. A união é
importante para manter a força do Sindicato. Vamos mudar juntos.

SINDICALIZE-SE
A união é importante para manter este sindicato forte. E assim, podemos continuar a
lutar pelos direitos da categoria. Professor, não deixe de se sindicalizar. O SINPRO
Santos está aqui para apoiá-los.

DENÚNCIA
Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em que você ensina.
Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie. Telefone: 3234-1071

SINPRO SANTOS NAS REDES SOCIAIS
Para criar uma maior aproximação com você, professor, criamos uma página no
Facebook e uma conta no Twitter. Estes novos meios serão mais uma ferramenta para
deixá-los atualizados e manter contato com a categoria. Não deixe de acessar.
Facebook e Twitter

NOVIDADES

