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reserve sua vaga

“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)
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educacional

Formação Em 

TORNE-SE UM PSICOMOTRICISTA



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).

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!

10 de Janeiro

14 de Fevereiro

13 de Março

17 de Abril

08 de Maio

19 de Junho

10 de Julho

Agenda

Sextas-feiras 
Das 18h às 23h30
(olho no funcionamen-

to do metrô)

Na Praça 
do 

Professor



Apresentação

Professor (a),

Para o ano de 2020, a Escola do Professor está mais 
otimista que em 2019. Sabemos das dificuldades 
que nos aguardam em vista das novas propostas 
governamentais, entretanto, ao invés de nos causar 
desânimo, nos dá força para a luta.

Em março, iniciamos com a UFRJ/Gepear (Grupo de 
Estudos e Pesquisas e Educação Antirracista) que nos 
traz, através de convênio, o curso de extensão em 
Relações Antirraciais, gratuito, com certificação da 
própria universidade. Neste intuito, continuaremos com 
as parcerias da Formação em Transpsicomotricidade 
e do ELAHP (Escola Latino-americana de História e 
Política) para o aperfeiçoamento e aprofundamento 
do conhecimento.

Em nossa programação, destacam-se  os cursos de 
línguas estrangeiras: alemão, espanhol, francês, inglês 
e italiano. Para o Café Literário, estamos trazendo uma 
novidade: será itinerante, passando pelas regionais 
(Centro/Tijuca, Sul, Leopoldina/Ilha, Jacarepaguá/
Barra e Zona Oeste), escolhidas a cada semestre. 
Em 2020.1, nossa grande homenageada será Clarice 
Lispector! Nesse clima cultural, continuaremos com 
o Sim pro Samba, proporcionando alegria para alma 
e para os pés, sempre prestigiando a nossa música 
popular. Dentre os cursos, oficinas e palestras para a 
Educação Básica, ofereceremos “Mediação Escolar e 
Inclusão:reflexão e dicas”, “(Re)conhecendo o autismo: 



estereotipias, mitos e realidades”, “Jogos e MediAção”, 
“O Professor e os Desafios do Século XXI: Bullying e 
Cyberbullying”, “Brincante do BaObazinhO”, entre 
outras. Não deixem de conferir o restante de nossas 
atividades! Mais novidades vocês encontrarão! Vale a 
pena conferir!

O SindTour, na Escola do Professor, surgiu com a 
intenção de proporcionar mais uma forma de  cultura, 
conhecimento e diversão aos(às) professores(as) 
sindicalizados(as) e à categoria de um modo geral. 
Neste ano de 2020, numa parceria com a Copap 
(Comissão de Professores Aposentados), resolvemos 
juntar nossas alegrias nas viagens e passeios pelos 
verdes, cantos dos pássaros e diversas cores do Jardim 
Botânico, guiados por uma paisagista. Em Petrópolis 
a oportunidade de conhecer o Vale do Amor. Para 
fechar essas aventuras, visitaremos o Museu Casa 
do Pontal, com um grande acervo da arte popular 
do país, com músicas de cancioneiros populares e 
textos de literatura de cordel, acompanhados por 
violão durante a visita.

O trabalho do sindicato é uma luta permanente visando 
proporcionar condições favoráveis aos trabalhadores, 
na valorização profissional, no engajamento das lutas 
políticas e na formação e atualização da categoria.

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!



A  “palavra do mestre” deste ano homenageia Clarice Lispector. 
“Sou como você me vê.
Posso ser leve como uma brisa ou 
forte como uma ventania.
Depende de quando e como você me vê passar.”

A autora nasceu na Ucrânia em 1920. Fugindo da perseguição 
aos judeus durante a Guerra Civil Russa, chegou, junto com a 
família, ao Brasil, em 1921. Em 1939, com 19 anos de idade, in-
gressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa 
a dedicar-se, de forma contundente, a sua grande paixão: a li-
teratura. De personalidade singular e com uma obra carregada 
de mistério e emoção, a autora tem uma produção de grande 
sucesso e valor literário, e que certamente teria sido mais nume-
rosa se a sua vida não tivesse sido ceifada tão prematuramente, 
aos 57 anos.  
Ainda que numa primeira percepção, Clarice trate das mazelas 
do indivíduo, há nessa investida um questionamento da condi-
ção humana na dimensão do coletivo. Isto, já que para a autora: 
“a liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome”. 

“Mas já que se há de escrever, que ao menos 
não se esmaguem 
com palavras as entrelinhas. 
O melhor ainda não foi escrito. 
O melhor está nas entrelinhas.”

Palavra do Mestre

clarice lispector



Dentre seus textos, “A Hora da Estrela” é o último publicado no 
ano de seu falecimento, em 1977. De cunho autobiográfico, é 
uma obra instigante, original e intimista. Pertencente à Ter-
ceira Geração Modernista, este romance psicológico marca de 
forma primorosa o estilo em que a autora se destaca. Alguns 
aspectos sócio-ideológicos podem ser destacados, também. 
Em A Hora da Estrela, obra fundamental no conjunto de sua 
ficção, são incorporados e desenvolvidos os temas que estão 
no centro das preocupações de Clarice ao longo da vida, tais 
como a reflexão sobre a arte, a possibilidade do conhecimento 
“pleno” através da linguagem e a possibilidade de uma litera-
tura socialmente engajada, visto que a autora destaca a po-
breza do mundo como “feia e promíscua” .

“Escrevo por não ter nada a fazer no 
mundo: sobrei e não há lugar para mim 
na terra dos homens. Escrevo porque sou 
um desesperado e estou cansado, não 
suporto mais a rotina de me ser e se não 
fosse a sempre novidade que é escrever, 
eu me morreria simbolicamente todos 
os dias. Mas preparado estou para sair 
discretamente pela saída da porta dos 
fundos. Experimentei quase tudo, inclusive 
a paixão e o seu desespero. E agora só 
queria ter o que eu tivesse sido e não fui·”  

(Hora da Estrela,1977,p. 21)

Diante da qualidade do trabalho de Clarice Lispector, a Escola 
do Professor se fortalece com essa homenagem, na medida em 
que acreditamos que todos nós, que atuamos e vivemos a Edu-
cação, precisamos beber na fonte deixada pela autora. 

“Repito por pura alegria de viver:
a salvação é pelo risco, 
sem o qual a vida não vale a pena!”

O Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro tem a con-
vicção de que chega à categoria com uma mensagem que 
aponta para a beleza da palavra escrita e para o aprimora-
mento e desenvolvimento da capacidade reflexiva, no plano 
individual e coletivo.



a Comissão de mulheres do SINPro-rIo é um espaço 
agregador, de escuta e discussão das questões que to-
cam as mulheres professoras, criado para a construção 
coletiva de caminhos que promovam e potencializem o 
lugar de fala, ação e enfrentamento dessas profissionais 
na luta por seus direitos e por uma Educação de quali-
dade, libertária e transformadora.

Neste primeiro semestre de 2020, a comissão convida 
para encontros mensais de debates, no curso A QUES-
TÃO DE GÊNERO NA ATUALIDADE. Nele, discutiremos 
temas ligados ao mundo do trabalho, à autonomia 
econômica, à Educação, à Política e à violência, sempre 
com um recorte de gênero. Precisamos estar juntas no 
enfrentamento aos desafios que se apresentam! os en-
contros mensais serão às quintas-feiras, das 18h às 
20h, nos dias 26/03, 30/04, 28/05, 25/06 e 09/07. 

O curso é grátis!! Inscrevam-se!! É no encontro que a 
gente se prepara pra luta!

além do curso, fiquem atentas ao site e redes sociais do 
sindicato para participar de outras ações e atividades 
que a comissão de mulheres realizará em 2020. 

Mulheres 
em luta
Comissão de mulheres do Sinpro-Rio 

Juntas, sem largar 
a mão de ninguém, 

nos acolhemos e nos 
fortalecemos. 

Venha! 
Essa luta é de todas! 

Você não está sozinha!
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REGRAS GERAIS 
Para o funcionamento dos cursos

iNscriÇÕes

• Preferencialmente, as vagas serão oferecidas para professo-
res(as) sindicalizados(as) e dependentes.
• Atividades gratuitas: é necessário se inscrever para as ativi-
dades gratuitas, por e-mail.
• Atividades pagas: As informações sobre inscrições e paga-
mento estão detalhadas na programação referente a cada ativi-
dade, 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 par-
celamento mencionado acima).

A Escola do Professor é um patrimônio da categoria. Precisamos, 
juntos, garantir a sua sustentação financeira e política.

A Diretoria
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cUrso

COOPERARTE
As sete práticas da cooperação através das 
linguagens artísticas

 }7 e 14  de março, Sábados
Sábados, das 13h30 às 17h30, no Instituto de Arte Tear
Rua Pereira Nunes, 138 – Tijuca 

Objetivos
Vivenciar atividades que levem o grupo a cooperar através 
das linguagens artísticas, danças circulares e jogos coopera-
tivos.

Conteúdos
Cooperar na Educação é possível? As sete práticas da Peda-
gogia da Cooperação / Danças circulares e Jogos Cooperati-
vos na escola / Atividades artísticas em grupo que levam a 
cooperação.

Maria Clara de Castro Borges
Coordenadora de projetos e orientadora educacional. Pós-graduada em 
Pedagogia da Cooperação/UNIP e Psicopedagogia Institucional/UNESA. 
Trabalha: Instituto de Arte TEAR

Vitor Hugo Lima
Bacharel em direção teatral/UFRJ. Ator, Contador de Histórias, atuou como 
educador na Biblioteca Parque Estadual e atualmente é mediador de leitura 
na biblioteca da Escola Parque -Barra.

Inscrições no Sinpro-Rio  8 horas 30 vagas

Valores
•	Sindicalizado(a) e dependente: R$ 40,00
•	Não sindicalizado(a): R$ 60,00
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oFiciNa

OFICINA LITERÁRIA
Produção literária prosa e poesia 

 }10 de março a 30 de junho
Terças-feiras, das 9h30 às 12h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

Objetivos
•	Discutir, em grupo, a produção dos textos e poesias auto-
rais e pesquisadas.
•	Ampliar o senso crítico qualitativo dos autores diante de 
seus textos literários e de suas poesias.

Conteúdo
•	Leitura de textos e poesias autorais. Construção crítica co-
letiva. 
Teresa Drummond 
Pedagoga, escritora e professora em oficinas literárias.   

Inscrições no Sinpro-Rio 40 horas  15 vagas

Valores
•	Sindicalizado(a) e dependente: R$ 440
•	Não sindicalizado/(a):  R$ 800
•	Associado(a) de outra entidade de professor(a) ou maior de 
60 anos: R$ 600
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cUrso de eXteNsÃo

Parceria

CuRSO I

Feminismos, resistência e Lutas no 
Brasil dos retrocessos

 }14 de março a 16 de maio
Sábados, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

•	Coordenação Geral dos Cursos ELAHP RJ:
Elisa Guaraná de Castro e Lucas Ramos
•	Coordenação Pedagógica: 
Jaqueline Gomes e Roberta Calixto
•	Professoras: 
Elisa Guaraná, Jaqueline de Jesus, Luena Pereira, Moe-
ma Guedes, Roberta Calixto

Ementa
Introduzir na discussão teórico-metodológica de diferentes 
linhas de pensamento e ação feministas, contextualizadas 
pelas práticas de mulheres feministas. Fundamentação teó-
rica básica e aplicações práticas do Feminismo, com foco nos 
feminismos de terceira onda e contemporâneos, consideran-
do a conjuntura de lutas feministas local, nacional e global. 
De que maneira os pensamentos feministas foram se cons-
truindo. Processos históricos e a disputa por uma construção 
anti-imperialista, anti-racista e antiliberal do pensamento e 
ação feministas. Feminismo e a luta pelo socialismo.
Dentro da lógica dicotômica e hierárquica do pensamento 
hegemônico nos países imperialistas, aqueles que foram as-
sinalados como “sul” – colonizado e “subdesenvolvido” – só 
existem em oposição ao “norte” -imperialista e “desenvolvido” 
-, que constantemente é o único legitimado como produtor 
de conhecimento. Essa lógica divisão hierárquica se estende 
também a outras construções sociais: classe, raça, gênero e se-
xualidade são alguns dos atravessamentos que influenciam as 
experiências das/os sujeitas/os em suas vivências.
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Inscrições pelo site: www.elahp.com.br 28 horas 

Valores
•	Curso completo: R$ 70,00 / Aulas avulsas: R$ 20,00

Aulas

 }14/03 – O SuRgIMENTO DO fEMINISMO. 
CONTRADIçõES DE ClASSE E RAçA NA PRIMEIRA 
ONDA DO fEMINISMO. 
Surgimento do Feminismo. Sufragismo e abolicionismo. A pri-
meira Onda Feminista. Divisão do Feminismo. Criação de Sin-
dicatos de mulheres. Os feminismos: Burguês (as sufragistas) e 
Socialistas. Público X privado. Patriarcalismo. O Feminismo no 
Brasil: as primeiras organizações de mulheres por direitos. 

 }21/03 – A SEguNDA ONDA DO fEMINISMO E SuAS 
CONTRADIçõES. A luTA PElA IguAlDADE NO MuNDO 
DO TRAbAlhO E O DIREITO AO CORPO - DéCADA DE 
1960 – 1980 
Segunda Onda Feminista. O direito ao corpo, a luta pelo 
aborto. As organizações feministas. As formas de exploração 
e dominação da divisão sexual do trabalho. As diferenças de 
condições de trabalho e as reivindicações das mulheres nos 
sindicatos. Feminismos e contradições de classe: a) liberais 
(reformistas), b) socialistas (capitalismo e patriarcado) e c) 
radicais: abolição do patriarcado como principal bandeira. As 
organizações feministas no Brasil. 

 }28/03 - fEMINISMO, O PENSAMENTO DE(S)COlONIAl 
E AS luTAS ANTICOlONIAIS
Formação do Estado moderno e o mito da modernidade; Lu-
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tas anticoloniais na América Latina; Primeiras formulações do 
pensamento decolonial: negritude, panafricanismo e femi-
nismo negro; a crítica ao “feminismo universal”. O Pensamen-
to feminista negro: as precursoras brasileiras. 

 }04/04 -  A fORMAçãO DO PENSAMENTO fEMINISTA 
NEgRO bRASIlEIRO NA DéCADA DE 70 E AS fORMAS 
DE luTA EM uM bRASIl RACISTA
Brasil e o mito da Democracia Racial. A importância de se 
construir mitos: o quilombismo. Amefricanidade: formação do 
pensamento feminista negro a partir de perspectivas sul-sul; 
a crítica às “ondas feministas” e seus processos de exclusão. As 
primeiras organizações do movimento negro. Mulheres, ne-
gras e feministas : a luta por um feminismo negro no Brasil. 

 }18/04  – fEMINISMO E O PENSAMENTO DECOlONIAl 
A PARTIR DA DéCADA DE 1980
O decolonialismo e o desenvolvimento do conceito de inter-
seccionalidade; críticas à heteronormatividade, Estado-nação, 
modelo único de família; perspectivas latinas; Transfeminismo. 

 }09/05 -  OS DESAfIOS PARA O fEMINISMO NO 
SEC. XXI. fEMINISMOS E NEOlIbERAlISMO: O 
APROfuNDAMENTO DA EXPlORAçãO DE ClASSE
A persistência das formas de exploração e dominação da divi-
são sexual do trabalho. Mulheres cuidadoras, a naturalização 
do trabalho “feminino” e sua desvalorização. O avanço da ter-
ceirização e da precarização: novas formas das velhas formas 
de exploração do trabalho das mulheres. O avanço das formas 
neoliberais de exploração do trabalho. As lutas feministas con-
tra o avanço neoliberal. O feminismo e a classe trabalhadora: 
o desafio de um feminismo popular no Brasil. Paradigma do 
“pós-feminimo” ou feminismo de consumo. 

 }16/05 – OS DESAfIOS PARA O fEMINISMO NO SEC. 
XXI. fEMINISMOS E OS NOVOS PROCESSOS DE luTA E 
RESISTêNCIA 
A trajetória dos direitos e políticas públicas conquistados 
pós Constituição de 88 e seus desmontes. A onda conserva-
dora: feminismo e religião. A “ideologia de gênero” e o avan-
ço conservador nas escolas. O uso das pautas feministas na 
disputa ideológica e eleitoral. As organizações feministas 
e de mulheres no Brasil dos retrocessos. Caminhos para o 
enfretamento da onda fascista. Feminismo da Diferença e 
feminismo dos 99%. Os desafios aos feminismos no séc. XXI. 
Por um feminismo socialista, anti-racista e não heteronor-
mativo. Movimentos de mulheres trans e travestis em uma 
perspectiva política transfeminista. 
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cUrso de eXteNsÃo

Parceria

Masculinidades
Diálogos contemporâneos sobre homens, raça, 
classe e sexualidade

 }23 de maio a 20 de Junho
Sábados, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

•	Coordenação Pedagógica: 
Leonardo Peçanha e Rolf Malungo
•	Professores: 
Leonardo Peçanha e Rolf Malungo

Ementa
Os Movimentos Feminista, Gay e Negro nos anos ’60 e ‘70 
começaram a questionar e problematizar a hegemonia da 
masculinidade branca heterossexual nas suas discussões 
sobre sexo, gênero, raça e classe. Estes movimentos sociais 
contribuíram também com mudanças epistemológicas: hoje, 
para amplos setores da população, não reconhecer a variável 
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gênero na análise social é tão grave quanto não reconhecer 
classe social ou raça.  Isto fez com que, pela primeira vez no 
Ocidente, os homens se descobrissem como portadores de 
um gênero socialmente construído, neste contexto surgem 
os primeiros estudos acadêmicos sobre a masculinidade. As-
sim, os estudos sobre homens e as masculinidades têm sido 
um campo em crescimento e interesse nos últimos anos, 
tanto no âmbito acadêmico como no debate público. Se, em 
um primeiro momento, os estudos de gênero eram sinônimo 
de feminino, e em menor grau masculinidades tidas como 
dissidentes, atualmente eles vêm se debruçando sobre uma 
diversidade de temas vinculados ao masculino, como: afetivi-
dade, virilidade, raça/etnia, sexualidade, violência, afetivida-
de, masculinidadestrans, saúde, políticas públicas, educação, 
trabalho, dentre outros temas.

Inscrições pelo site: www.elahp.com.br 20 horas 

Valores
•	Curso Completo: R$ 50,00 
•	Aulas avulsas: R$ 20,00

Aulas

 }23/05 – ESTuDOS TEORIAS gêNERO E 
MASCulINIDADES
Abordar o contexto histórico sobre os primeiros questiona-
mentos sobre o lugar da hegemonia masculina branca: Femi-
nismos/Movimento Negros e Gay.  Prof. Rolf Malungo

 }30/05 - AS hIERARquIAS MASCulINAS: 
hEgEMôNICA E SubAlTERNIzADAS 
Os estudos sobre a construção social da masculinidade no 
Ocidente, as “outras” e as disputas pelo “prestígio” da masculi-
nidade. (Prof. Leo Peçanha)

 }06/06 - MASCulINIDADES EMERgENTES: 
MASCulINIDADES NEgRAS, MASCulINIDADES TRANS, 
INTERSEXO 
As disputas e confrontos das masculinidades na arena políti-
ca. As masculinidades cis, trans e queer. (Prof. Leo Peçanha)

 }20/06 – hOMENS, MASCulINIDADES E A ARENA 
PúblICA: AfETIVIDADES E SEXuAlIDADES, 
MAChISMO, VIOlêNCIA, DOMINAçãO E guERRA 
Narrativas, experiências e representações: os estereótipos 
masculinos – afetos, paternidade, sexualidade e dominação. 
(Prof. Leo Peçanha e Rolf Malungo)
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cUrso

Parceria:  

Curso Básico de Formação  
Política Marielle Franco
Política, formação social, econômica e cultural do 
Brasil

 }14 de março a 11 de julho
Sábados, das 9h às 12h, na Subsede Campo grande
Rua Manaí, 180 – próximo à faculdade Moacyr Bastos

Prof. Dr. 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 participati-
va; Apresentar aos participantes elementos que os auxiliem na 
construção de um pensamento crítico e autônomo.

Conteúdos
Módulo 3
•	14 de março: Mas afinal, o que é política (análise de con-
juntura e a importância da formação e do trabalho de base). 
•	18 de abril: História e Memória das Lutas Sociais na Zona Oeste.
•	16 de maio: Socialismo X Capitalismo. 
•	20 de junho: A Formação do Pensamento Social e Político 
Brasileiro.
•	11 de julho: Movimentos Sociais, Participação Política e Po-
der Popular.  

Entrada franca 15 horas  50 Vagas
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cUrso de eXteNsÃo 

Parceria:  
gepear/ufRJ (grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Antirracista)

Educação Antirracista
 }21 de março a 11 de julho

Sábados, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

Inscrições gratuitas  60 horas 30 vagas

•	40 horas/aula presenciais, divididas em 10 encontros + 20 horas de ativi-
dades não presenciais
•	Prioridade para professores(as) sindicalizados(as)
•	Inscrições pelo link: https://forms.gle/DeF5PAudrWiYgc9c6

O Curso de Extensão em Educação Antirracista, oferecido 
pelo Gepear-UFRJ em parceria com o SINPRO-Rio, será um 
espaço de construção coletiva de reflexões e de estratégias 
pedagógicas para a consolidação de uma Educação Antir-
racista e Democrática em nosso país. Foram selecionados, 
para as 10 aulas presenciais, temas considerados funda-
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mentais para a compreensão da temática ampla a ser tra-
balhada ao longo do curso. 

Conteúdos

 }21/03 - RAçA E ANTIRRACISMO NA EDuCAçãO
Amilcar Pereira
Professor Associado da Faculdade de Educação, vice-coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, coordenador do Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista (Gepear-UFRJ). Mestre em 
Ciências Sociais/UERJ. Doutor em História/UFF/RJ, com um ano de estágio 
doutoral na Johns Hopkins University/EUA. Pós-doutorado nas áreas de 
Educação e História na Columbia University, em Nova York. 

 }28/03 –  ENSINO DE hISTóRIA DA ÁfRICA
Mônica Lima
Professora de História da África, do Programa de Pós-graduação em História 
Social (PPGHIS) e do Programa de Pós-graduação em Ensino de História 
(PPGEH) do Instituto de História/IH-UFRJ. Coordenadora do Laboratório 
de Estudos Africanos LEÁFRICA/IH-UFRJ. Doutora em História Social/UFF. 
Coordenou a pesquisa na área de História e participou do grupo técnico que 
redigiu o dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio Mundial 
(2014-2017).

 }18/04 – NARRATIVAS DE SI E AS RElAçõES RACIAIS 
NO bRASIl
Jorge Maia
Mestrando em Educação pelo PPGE-UFRJ, bacharel e licenciado em 
História pelo IH-UFRJ. E Odara Dias – graduanda em História pela UFRJ e 
idealizadora e organizadora do Ori: Encontro de Estudantes de História da 
África e das Relações Étnico-Raciais, ocorrido na UFRJ, em 2019.

 }9/05 – CuRRíCulO E ANTIRRACISMO NAS 
PERSPECTIVAS DO MOVIMENTO NEgRO
Sara Castilho dos Santos
Professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, técnica em assuntos 
educacionais do IFRJ. Formada em História pela UFF, especialista em Ensino 
de História CESPEB-UFRJ, mestre em Educação PPGE-UFRJ e doutoranda no 
PPGE-UFRJ

João Raphael Ramos
Mestre em Educação pelo PPGE-UFRJ. Professor unidocente da Unidade 
Escolar da Fundação Roberto Marinho. 

 }16/05 – MEMóRIAS, NARRATIVAS E ANTIRRACISMO
Jessika Rezende
Mestre em Ensino de História e doutoranda em Educação/UFRJ em período de 
colaboração na New York University/NYU (Programa Abdias do Nascimento). É 
professora da rede pública do estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ).  
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 }30/05 – EDuCAçãO ANTIRRACISTA NOS ANOS 
INICIAIS
Natalia Barbosa
Mestranda em Educação/UFRJ. Especialista em Residência Docente pelo 
Colégio Pedro II. Graduada em Pedagogia/UFRJ. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Educação anos iniciais, atuando principalmente 
nos seguintes temas: história e cultura africana e afro-brasileira, lei 10.639, 
identidades, jogos e ciclo de alfabetização.

Joana Oscar
Mestre e doutoranda em Educação pela UFRJ. Especialista em Relações Étnico-
Raciais pelo CEFET, Graduada em Língua Portuguesa pela UFRJ. Atualmente é 
professora da Secretaria Municipal de Educação/RJ. Tem experiência na área 
de Educação, com ênfase em Educação Infantil e Séries Iniciais.

 }06/06 – COMO MObIlIzAR fONTES PARA uMA 
EDuCAçãO ANTIRRACISTA
Douglas Gonçalves 
Artista visual, educador popular e professor de História graduado pela UFRJ. 
Idealizou e organizou o encontro Orí – Encontro de Estudantes de História 
da África e das Relações Étnico-Raciais, que ocorreu em 2019, na UFRJ.

João Jacomelli
Mestrando em Ensino de História pela UFRJ, possui graduação em História 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua como professor de 
História do ensino básico na rede privada.

 }27/06 – quE VIDAS IMPORTAM? uSOS DO 
bIOgRÁfICO E ANTIRRACISMO NO ENSINO DE 
hISTóRIA
Fernanda Crespo
Doutoranda em Educação/UFRJ, mestre em Ensino de História/UERJ. 
Professora de História nas redes estadual e municipal do Rio de Janeiro.

 }04/07 – SENSIbIlIzAR PARA O ANTIRRACISMO: O 
TEATRO DO OPRIMIDO
Rachel Nascimento
Multiplicadora de Teatro das Oprimidas, curinga do Coletivo Madalena 
Anastácia, integrante do Grupo Cor do Brasil e colaboradora do Coletivo 
Siyanda. É pedagoga (UFRJ), especialista e mestra em Relações Étnico-
Raciais/CEFET, professora/supervisora da Rede Municipal do Rio de Janeiro.

 }11/07 – SARAu CulTuRAl E ENCERRAMENTO DO 
CuRSO

Certificado
Certificação como “curso de extensão”, pela Faculdade de 
Educação da UFRJ, desde que o aluno complete ao menos 
75% da carga horária presencial e realize todas as atividades 
não presenciais.
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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 6 anos.

lançamenTo 
em breve!

ParTiciPe!

Comissão de 
Educação Infantil

Sinpro-rio
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cUrso

A Questão de gênero na atualidade: 
classe, gênero e raça
Uma visão transversal e interseccional da política, 
do trabalho, da educação e da violência

 }26 de março, 30 de abril, 28 de maio, 25 
de junho e 9 de julho
quintas-feiras, das 18h às 20h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

CURSO GRATUITO
Inscrições: escola@sinpro-rio.org.br 10 horas 30 vagas

Ana Maria Santos Rocha 
Psicóloga, Jornalista, Especialista em Políticas Públicas, Mestra em Serviço 
Social/UERJ, área de  Mulher e Trabalho, Ex-Secretária da Mulher da 
Prefeitura do Rio, de 2013 a 2016;  Fundadora e Editora da Revista Presença 
da Mulher por 6 anos; Coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisa  da 
UBM(União Brasileira de Mulheres); Assessora de Gênero do Sindicato dos 
Comerciários do Rio.

Objetivos
1. Introduzir os pressupostos da questão de gênero numa 
visão interseccional classe, gênero e raça; 2. Abordar a evo-
lução das conquistas das mulheres e apontar os desafios  a 
serem superados sobretudo  no âmbito da política, do tra-
balho, da educação e da violência; 3. O impacto da crise do 
capitalismo e  da onda conservadora nas conquistas das mu-
lheres e a resistência necessária .

Conteúdos
1. Afinal o que é gênero....;  2 .O porquê da sub-representação 
política feminina; 3. Autonomia econômica e a desigualdade 
no mundo do trabalho; 4. O combate aos estereótipos de gê-
nero na educação; 5. Os desafios do combate à Violência de 
Gênero e o impacto da onda conservadora sobre as conquis-
tas das mulheres.
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palestra

Conflitos, impasses e relações 
interpessoais na escola
Caminhos e estratégias para mediação

 }28 de março
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. 

Objetivo
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, 
assim como considerar os aspectos culturais e subjetivos que 
podem atravessar esses impasses.   

Conteúdo
O cuidado com as relações no ambiente escolar. Caminhos e 
estratégias para mediação de conflitos.

Inscrições no Sinpro-Rio 3 horas 60 vagas

Valores
•	Sindicalizado(a) e dependente: R$ 23 
•	Não sindicalizado(a): R$ 45
•	Associado(a) de outra entidade de professor(a) ou profes-
sor(a) maior de 60 anos: R$ 34
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cUrso

Ética e Ciência
A questão ética e o saber científico

 }30 de abril, 7, 14, 21 e 28 de maio
quintas-feiras, das 14h às 16h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

Tania Maria Marinho Sampaio 
Professora doutora em Filosofia e professora livre docente em Filosofia da 
Educação.

Objetivo
Conduzir uma reflexão crítica sobre a instância ética no fazer 
científico da contemporaneidade.

Conteúdos
1ª aula: Até onde a liberdade do homem existe frente aos 
valores da sociedade. 
2ª aula: O nascimento da Ciência como princípio de verdade 
e de certeza para o homem moderno.
3ª aula: A ética da objetividade e da materialidade na ciência 
moderna: a questão da competitividade e do desejo na socie-
dade científica e tecnológica.
4ª aula: O sentido da ciência na  atualidade: a nova ciência 
quântica e o desfazer do mundo dos objetos.
5ª aula: O desvio da atual “sociedade líquida”, segundo a filo-
sofia de Zygmunt Bauman, e a ética do “descarte” dos valores 
humanos.

Inscrições Sinpro-Rio 10 horas  25 vagas

Valores
•	Sindicalizado(a) e dependente: R$ 90,00
•	Não sindicalizado(a): R$ 180,00
•	Associado(a) de outra entidade de professor(a) ou maior de 
60 anos: R$ 130,00
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palestra

(Re)conhecendo o autismo
Estereotipias, mitos e realidades

 }16 de maio
Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

Thaysa Merçon
Doutoranda em Biociências e Saúde – IOC/Fiocruz. Mestre em Diversidade e 
Inclusão – UFF. Especialista em Educação de Surdos/INES. Pedagoga/UERJ.

Objetivos
A utilização do cinema como uma estratégia pedagógica 
para ilustração de alguns estudos de caso sobre o autismo. 
Por meio desta metodologia ativa de ensino, pretendemos 
promover a reflexão e a aquisição de conceitos atualizados 
sobre a acessibilidade e a deficiência na perspectiva da in-
clusão, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) e com os documentos e dispositivos legais estabeleci-
dos pela educação brasileira. 

Inscrições Sinpro-Rio 4 horas  60 vagas

Valores
•	Sindicalizado(a) e dependente: R$ 23,00
•	Não sindicalizado(a): R$ 45,00
•	Associado(a) de outra entidade de professor(a) ou maior de 
60 anos: R$ 34,00
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palestra

O professor e os desafios do séc. XXI 
Bullying e Cyberbullying

 }16 de maio
Sábado, das  9h às 12h, na Subsede Campo grande 
Rua Manaí, 180 – próximo à Faculdade Moacyr Bastos

Caroline Costa Nunes Lima
Especialista em Língua Portuguesa e Literaturas e em Planejamento, 
Implementação e Gestão em EaD. Graduada em Letras e Pedagogia pela 
UERJ.

Objetivo
Abordar de forma dinâmica e reflexiva temas que fazem par-
te dos desafios que o professor contemporâneo enfrenta em 
seu dia a dia, defrontando-se com situações que necessitam 
de habilidades e conhecimentos imprescindíveis para se lidar 
com uma série de temas presentes em nossa sociedade. 

Conteúdos
Bullying/cyberbullying (perigo nas escolas   – a tecnologia 
a serviço do desrespeito). Consequências psíquicas e com-
portamentais do Bullying. A escola no contexto do Bullying 
virtual. Os pais e as permissividades na educação do filho(a). 
Violência na escola/agressividade na juventude. Os professo-
res e a violência escolar. A escola como uma microssociedade. 

Valores
•	Sindicalizado(a) e dependente: R$ 23
•	Não sindicalizado(a): R$ 45
•	Associado(a) de outra entidade de professor(a) ou profes-
sor(a) maior de 60 anos: R$ 34

Inscrições Sinpro-Rio 40 vagas
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oFiciNa

Jogos e MediAÇÃO 
Sem professor, um jogo não ensina matemática

 }23 de maio
Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

Claudia Santos de Medeiros 
Mestre em Educação Brasileira e especialista em Educação Infantil PUC-Rio.  
Cátedra Unesco de Leitura (pesquisadora)

Objetivo
Utilizar jogos para trabalhar com saberes relacionados à ma-
temática, realizando intervenções adequadas.

Conteúdos
Número como construção social – Práticas e correntes do en-
sino da matemática. O uso de jogos como metodologia para 
ensinar e aprender matemática. Observação e mediação do 
professor.

Recursos materiais necessários
sucatas diversificadas – caixas de papelão, caixas de diferen-
tes tamanhos, isopor, tampinhas, contas, retalhos, revistas, 
etiquetas.

Inscrições Sinpro-Rio 4 horas 25 vagas

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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oFiciNa

Como trabalhar o tema da 
sustentabilidade com as crianças

 }30 de maio 
Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

Valéria Silva Bernardo
Pedagoga e psicopedagoga. 

Natália Gonçalves de Moraes
Mestre em Planejamento Energético, especialista em Sustentabilidade. 

Objetivos
Aprofundar e ampliar o conceito de sustentabilidade, explo-
rando suas dimensões; Trazer a temática da sustentabilidade 
para questões práticas da vida das crianças. 

Inscrições Sinpro-Rio 4 horas 25 vagas

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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oFiciNa

Oficina Brincante do BaObazinhO
Narrativas negras e brincadeiras para uma 
educação antirracista

 }6 de junho
Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

Juliana do Nascimento Correia 
Jornalista e arte-educadora. Mestra em Educação/UFRRJ  e especialização 
em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileiras pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.

Objetivo
Compartilhar um repertório brincante que favoreça o respei-
to à história, cultura e ancestralidade negro-africana.

Conteúdos
Por meio de atividades práticas a partir de brincadeiras tra-
dicionais da infância, passando por contos da tradição oral 
de matriz africana, também por trechos de obras literárias e 
artes visuais, a oficina se propõe expositiva e participativa.

Inscrições Sinpro-Rio 4 horas 25 vagas

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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palestra

Neurociência e Educação
 }20 de junho

Sábado, das 9h às 12h, no Colégio Ressurreição
Av. Gilka Machado, 1529 – Recreio dos Bandeirantes 

Michelle Gonzaga Gitahy Rebello
Mestranda / Especialista em Neurociência Pedagógica. 

Objetivos
Refletir e aprofundar sobre os processos globais de aprendi-
zagem norteados aos estudos do sistema nervoso, num con-
texto neurocientífico. 

Conteúdos
Desenvolvimento do sistema nervoso. Como o aluno apren-
de? Contribuições da neurociência na sala de aula. 

Inscrições Sinpro-Rio 4 horas 50 vagas

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



A
tivid

a
d

es

35

caFÉ literÁrio

Clarice Lispector: o eu e o outro
 }23 de junho

Terça-feira, às 18h, no Colégio Cia de Maria (auditório)
Av. Eng. Richard, 107 - Grajaú

EVENTO GRATUITO
 
Ana Claudia Abrantes
Professora. Mestre em Literatura Brasileira

A palestra “Clarice Lispector: o eu e o outro” deseja  contribuir 
com as celebrações dos 100 anos de nascimento da autora, 
brasileira por circunstância e escolha. A procura pelo outro e 
pelo dissonante em sua obra reflete os conflitos inerentes a 
esses (des) encontros e ainda assim a persistência pela busca.
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oFiciNa

As múltiplas formas de se ensinar 
através das imagens
Narrativas audiovisuais na educação

 }4 de julho
Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro
Ricardo Malheiros
Doutorando em Biociência e Saúde – IOC/Fiocruz. Mestre em diversidade e 
inclusão/UFF

 Thays Merçon
Doutoranda em Biociência e Saúde – IOC/Fiocruz. Mestre em diversidade e 
inclusão/UFF. Especialista em Educação de surdos/INES. Pedagoga/UERJ.

Objetivos
1. Mediar de forma prática atividades de intervenções peda-
gógicas a partir da análise e interpretação de imagens em 
processos de ensino e aprendizagem com utilização de dese-
nhos, gravuras, fotos e filmes; 2. Difundir e estimular o uso de 
imagens no ensino; 3. Contribuir para o desenvolvimento de 
olhares críticos e seletivos para a análise e interpretação de 
imagens para o ensino.

Conteúdos
Elementos da mediação do audiovisual na educação – Técni-
cas de análise de imagens e técnicas de organização de ofici-
nas de narrativas audiovisuais.

Inscrições Sinpro-Rio 4 horas 30 vagas

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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oFiciNa

MÍdia, Linguagens e Dominação
 }27 de junho

Sábado, das 9h às 13h, na Sede Centro
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - Centro

•	Coordenação: 
Elisa Guaraná e Lucas Ramos

Ementa 
As mídias, redes sociais e outras formas de comunicação con-
temporâneas se somam aos veículos tradicionais na disputa 
ideológica e na Luta de classes no Brasil e no Mundo. Pós- 
verdade, fake news e produção da “informação” na disputa 
ideológica. Como enfrentar as formas atuais da disputa por 
hegemonia e poder. Eleições, Agronegócio e o Agro é pop, 
agendas de exclusão, governos de extrema direita e uso das 
redes como disputa ideológica e eleitoral.

Inscrições pelo site: www.elahp.com.br 4 horas 

Valor
R$ 20
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aleMÃo - espaNhol - iNGlês
FraNcês - italiaNo

línguas 
estrangeiras

 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
Até 7 alunos + R$ 116

política de caNcelaMeNto

• Em caso de desistência antes do início do curso, será 
cobrada multa de 10% do valor pago.

Consulte as regras e valores!
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bye

hey
hej

hi!

Salut addio

HOLA

HALLO

Cursos de Alemão  
Regular

Objetivo: Desenvolver as habilidades oral e escrita, em ale-
mão.
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 5 DE MARçO A 2 DE JulhO

TuRMA NíVEl lIVRO hORÁRIO

D Iniciante 9h às 11h

E Conversação 11h às 13h

A Básico Menschen A2.1 
A partir da lição 02

14h às 16h

B Básico Menschen A1.2
A partir da lição 16

16h às 18h

Selma quintanilha
Professora graduada pela UERJ,com curso de extensão em alemão como 
língua estrangeira pela Universidade Landau-Koblenz, na Alemanha.

líNGUas estraNGeiras

SEDE CENTRO
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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 na-
tivos de espanhol, com o desenvolvimento gradual das regras 
gramaticais; desenvolver as capacidades de comunicação es-
crita 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  9 DE MARçO A 22 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

A Básico 14h às 16h

quARTAS-fEIRAS, DE 11 DE MARçO A 24 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

B Avançado 10h30 às 12h30

C Iniciante 13h30 às 15h30

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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Cursos de Francês
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 vo-
cabulário, permitindo, assim, uma comunicação mais espon-
tânea, mais compreensível, com as regras gramaticais sendo 
assimiladas naturalmente

quARTAS-fEIRAS, DE 11 DE MARçO A 24 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

C Iniciante 10h às 12h

A Básico 4 13h30 às 15h30

D Básico 2 15h30 às 17h30

Conversação - “Le plaisir de parler”

Objetivo: Motivar a aprendizagem da língua francesa em si-
tuações do cotidiano e lúdicas.

TERçAS-fEIRAS, DE 10 DE MARçO A 23 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

C Intermediário 10h às 12h

A Intermediário 13h30 às 15h30

B Avançado 15h30 às 17h30

SEXTAS-fEIRAS, DE 6 DE MARçO A  10 DE JulhO

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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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, incenti-
vando 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 entona-
ção. Textos autênticos de jornais, revistas e séries de TV serão 
usados a fim de facilitar e melhorar a capacidade de compre-
ensão e expressão. 

SEguNDAS-fEIRAS, DE 9 DE MARçO A 22 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

A Avançado 1 14h30 às 16h30

TERçAS-fEIRAS, DE 10 DE MARçO A 23 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

B Intermediário 2 14h às 16h

C Iniciante 16h às 18h

quARTAS-fEIRAS, DE 11 DE MARçO A 24 DE JuNhO

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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Inglês regular

Objetivos: Desenvolver habilidades de comunicação na lín-
gua inglesa (listening, speaking, reading, writing), com ênfa-
se 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 ou-
tras formas de estímulos em sala, visando à desinibição no 
uso de uma segunda língua.

TERçAS-fEIRAS, DE 10 DE MARçO A 23 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

B Intermediário 3 10h às 12h

D Básico 3 14h30 às 16h30

quINTAS-fEIRAS, DE 5 DE MARçO A 2 DE JulhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

A Básico 1 10h às 12h

C Iniciante  14h30 às 16h30

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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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 quadri-
nhos, textos, etc).

Conteúdos: Desenvolvimento das quatro habilidades (lei-
tura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral), com 
enfoque na prática comunicativa em situações do cotidiano, 
exercícios e discussão de textos.

SEguNDAS-fEIRAS, DE 9 DE MARçO A 22 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

D Intermediário 4 14h às 16h

C Intermediário 16h às 18h

quARTAS-fEIRAS, DE 11 DE MARçO A 24 DE JuNhO

TuRMA NíVEl hORÁRIO

A Avançado 14h às 16h

F Básico 16h às 18h

quINTA-fEIRA, 5 DE MARçO A 2 DE JulhO 

TuRMA NíVEl hORÁRIO

B Iniciante 14h às 16h

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

Veneza, Itália
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PASSEIOS E 
VIAGENS

ABRIL
passeio

Passeio guiado ao Jardim Botânico 
- História e paisagismo

 }17 de abril, sexta-feira, 9h
8h: Ponto de encontro no Jardim botânico
Rua Jardim Botânico, nº 1008

9h: Van saindo do largo do Machado

A história da criação do Jardim Botânico, sua importância am-
biental, características botânicas de espécies do arboreto (in-
cluindo o cactário, orquidário e bromeliário) e apresentação 
dos elementos paisagísticos como: pontes, pérgolas, portais, 
lagos, fontes e outros.

parceria siNdtoUr/copap

O SindTour inaugura, este ano de 2020, parceria com 
a Comissão de Professoress Aposentados – COPAP – 
para a realização dos passeios e viagens antes promo-
vidos separadamente. O objetivo é fazer dos momen-
tos das viagens e dos passeios uma oportunidade de 
promover encontros de culturas, conhecimentos e 
diversão entre os  professores aposentados ou não.
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Guiado pela Professora Elizabeth Hofstetter Dias 
Licenciatura e mestrado em Geografia PUC/ Formação em Paisagismo.

Valores 
•	Associado(a): R$ 67,00 (Inclui guia, transporte e ingresso)
•	Associado(a) a partir de 60 anos: R$ 60,00 (Inclui guia, trans-
porte e ingresso)
•	Não Associado(a): R$ 70,00 (Inclui guia, transporte e ingresso)
•	Pagamento em cartão de crédito:  R$ 80,00 (Inclui guia, 
transporte e ingresso)

Inscrições nos plantões da COPAP até 03/04/2020

VAgAS lIMITADAS. Whatsapp: 99622-3238/96693-5773.
Reservas/Pagamento até 03/04/2020 na Escola do Pro-
fessor ou Plantões da COPAP – 3262-3440 – 3262-3441 –  

MAIO
ViaGeM

 }08 de maio, sexta-feira, 8h

Viagem a Petrópolis 
Visita ao Vale do Amor
Local destinado ao diálogo religioso, medicina espiritual e 
consciência ambiental, onde se acredita que há vários ca-
minhos para vivenciar o sagrado e onde cada espaço é uma 
oportunidade de experimentar esses caminhos dentro da re-
serva da Mata Atlântica. Café da manhã e almoço opcionais.
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Saída 
Van saindo às 8h da manhã do Largo do Machado

Vagas limitadas
Inscrições nos plantões da COPAP até 24/04/2020

Valores:
•	Associado(a): R$ 70,00 (Transporte mais entrada no parque)
•	Não Associado(a): R$ 75,00 (Transporte mais entrada no 
parque)
•	Pagamento em Cartão de Crédito: R$ 85,00 (Transporte 
mais entrada no Parque)

JUNHO
passeio

 }05 de junho, sexta-feira, 9h

Passeio à Casa do Pontal
Visita às exposições da Casa do Pontal e almoço em Barra de 
Guaratiba

Saída
Van saindo às 9h da manhã do Largo do Machado

Vagas limitadas
Reservas até 22/05/2020 nos plantões da COPAP

Valores:
•	Associado(a): R$ 50,00 - Ingresso do Museu e Transporte 
•	Não associado(a): R$ 55,00 - Ingresso do Museu e Transporte
•	Pagamento no cartão de crédito: R$ 65,00  - Ingresso do Mu-
seu e Transporte
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ATIVIDADES
MarÇo  

 }DIA 06
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

TROCANDO IDEIAS – RETORNO DAS ATIVIDADES – 
PROPOSTAS DE luTAS PARA 2020

 }DIA 13 
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

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, pós-graduado em Administração 
Pública.

 }DIA 20
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

CINEMA COM PIPOCA

aBril 

 }DIA 17 
Sexta-feira, às 9h 

PASSEIO guIADO AO JARDIM bOTâNICO - hISTóRIA E 
PAISAgISMO 
•	Ver na seção passeios e viagens

copap
atendimento/PLANTÃO
TElEfONE: 3262-3471
•	De segunda a sexta-feira, a partir de 13h
•	Subsede Campo grande, às quarta-feiras - das 9h às 13h
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 }DIA 08
PASSEIO A PETRóPOlIS 
•	Ver na seção passeios e viagens

 }DIA 22
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

PAlESTRA - AS CRISES DO MuNDO MODERNO, EM 
ESPECIAl A CRISE éTICA.
“Conscientizar-se dos valores éticos, sem moralismo e viés 
ideológico, significa contribuir para um mundo mais pacífico, 
justo e menos desigual.”

Professor Antonio bonifácio de Souza
Mestre em Educação, autor de livros sobre Educação e Filosofia.

 }DIA 29 
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

TROCANDO IDEIAS
Recebimento das primeiras propostas para a programação 
do segundo semestre de 2020.

JUNho

 }DIA 05 
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

PASSEIO À CASA DO PONTAl
Visitando suas exposições e almoço em Barra de Guaratiba
ver na seção passeios e viagens

 }DIA 26 
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

fESTA DE SãO JOãO
Hotel Fazenda Gamela Eco Resort/Cantagalo (RJ)

Aguardem mais informações!!!!

JUlho

 }DIA 03 - SEXTA-FEIRA
Sexta-feira, às 10h, na Sede Centro

ANARRIê, lÁ VEM AS féRIAS
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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: 5.000 exemplares

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

escola do 
professor

Sede Centro do Sinpro-Rio
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar

Tel: (21) 3262-3440
escola@sinpro-rio.org.br
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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
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campogrande@sinpro-rio.org.br
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