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Apresentação
Queridos professores e professoras,
“Há uma relação entre a alegria necessária
à atividade educativa e a esperança
(...) a esperança não é algo que a ela
se justaponha. A esperança faz parte da
natureza humana.(...)
Por tudo isso me parece uma enorme
contradição que uma pessoa progressista,
que não teme a novidade, que se
sente mal com as injustiças, que se
ofende com as discriminações, que se
bate pela decência, que luta contra a
impunidade, que recusa o fatalismo cínico
e imobilizante, não seja criticamente
esperançosa.”*
O atual momento ainda é de incertezas e nos leva à desesperança, mas Paulo Freire vem, com suas sábias palavras, nos encorajar a resistir e a lutar. E foi pensando desta forma que construímos o Guia do Professor do 2º semestre de 2017.
A Palavra do Mestre homenageia Antonio Candido, socialista
convicto, que, como Paulo Freire, luta pela igualdade com a esperança de dias melhores. Portanto, o Guia foi preparado com
a intenção de atualizar, trazer novos conhecimentos para a prática pedagógica e reflexões sobre os atuais movimentos sociais
que ocorrem no Brasil e no Mundo.
A Escola do Professor, em parceria com o Fórum Permanente
de Educação Infantil, participa, apoia e discute a importância
da primeira infância e seus benefícios, a valorização e as condições de trabalho do(a) professor(a); com a Finaflor/Gitaka Unirio, fortalece as discussões e abre caminho para novos saberes
pedagógicos. A formação da Transpsicomotricidade oferece a
oportunidade de buscar e ampliar reflexões sobre a prática psicomotora, através do pensamento complexo, expandindo seu
olhar a partir da arte do corpo em potência. No mês de agosto, promovemos o debate “Professores contra o projeto Escola
sem partido”, projeto de lei que ameaça a educação escolar e
criminaliza a prática docente, não permitindo a liberdade de

pensamento crítico e a formação cidadã dos educandos. O seminário “Disciplina, limites, enquadre: quais os caminhos para a
construção da ética humana?” visa debater os caminhos para a
construção do limite na sala de aula e do senso de coletividade
dentro das escolas. No ano em que comemoramos os 100 anos
da Revolução Russa, a Escola do Professor volta o olhar para as
bandeiras de lutas feministas que foram exemplos de liderança
na sociedade. A partir desse contexto, iremos promover um debate, no mês de outubro, sobre a luta emancipatória das mulheres e a igualdade entre os sexos, nos últimos 100 anos, no
Brasil. Ainda neste mês, comemorando o dia do(a) professor(a),
teremos uma programação especial com teatro, cinema e Café
Literário – “O cantar poético de Mario Quintana”.
Cursos, oficinas e palestra também fazem parte da nossa programação, sempre com o intuito de atender ainda mais os nossos educadores. Inglês, francês, espanhol, italiano e alemão estão no guia de cursos de línguas, que buscam o enriquecimento
dos participantes em relação aos diferentes idiomas.
O SindTour oferece momentos históricos e culturais com muita
diversão e lazer! Começamos com um passeio, no Rio de Janeiro, ao Museu Casa do Pontal e ao Sítio Burle Marx. Para curtir um
friozinho e um café colonial, nada melhor que Campos de Jordão. Internacionalmente, programamos uma viagem a Cuba,
com seus prédios históricos de estilo Art déco, praias mansas e
seu povo alegre e receptivo e outra à Colômbia, para conhecer
Bogotá e Cartagena.
“(...) O mundo não é. O mundo está
sendo. Como subjetividade curiosa,
inteligente, interferidora na objetividade
com que dialeticamente me relaciono,
meu papel no mundo não é só o de quem
constata o que ocorre, mas também
o de quem intervém como sujeito de
ocorrências”.*
A Diretoria

*FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática
educativa. São Paulo, Paz e Terra, 1996, págs 80, 81 e 85

REGRAS GERAIS
Para o funcionamento dos cursos
INSCRIÇÕES

• Preferencialmente, as vagas serão oferecidas para professores
sindicalizados e dependentes.
• É necessário se inscrever para as atividades gratuitas por e-mail.
FORMAS DE PAGAMENTO

• À vista ou parcelado em até 3 vezes (cheque ou cartão Visa e
MasterCard).
• Pagamento por boleto bancário somente para grupos, após
contato prévio com a Escola do Professor para confirmação de vagas.
Além das regras gerais, os cursos de Línguas Estrangeiras
seguem as seguintes regras:
DEVOLUÇÃO

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

• Os preços dos cursos tiveram, em seus cálculos, como
número base, turmas com 10 alunos ou mais.
• Havendo interesse dos inscritos, poderemos formar
turmas com o mínimo de 7 alunos, o que acarretará
acréscimo no valor a ser pago, conforme quadro abaixo.
Número de alunos

Acréscimo por aluno
(Turma com menos de 10 alunos)

9

R$ 26,00

8

R$ 60,00

7

R$ 102,00

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

Antonio CAndido

Palavra do Mestre

A

Palavra do Mestre presta homenagem a Antonio Candido, falecido em maio de 2017, aos 98 anos. Na entrevista publicada na revista BRASIL DE FATO (edição 435, de
12.07.2011), a jornalista Joana Tavares faz uma bela apresentação de Antonio Candido: Crítico literário, professor, sociólogo, militante. Um adjetivo sozinho não consegue definir a
importância de Antonio Candido para o Brasil. Considerado
um dos principais intelectuais do país, ele mantém a postura
socialista, a cordialidade, a elegância, o senso de humor, o otimismo. Antes de começar nossa entrevista, ele diz que viveu
praticamente todo o conturbado século 20. E participou ativamente dele, escrevendo, debatendo, indo a manifestações,
ajudando a dar lucidez, clareza e humanidade a toda uma geração de alunos, militantes sociais, leitores e escritores.
Tão bom de prosa como de escrita, ele fala sobre seu método de análise literária, dos livros de que gosta, da sua infância,
do começo da sua militância, da televisão, do MST, da sua crença
profunda no socialismo como uma doutrina triunfante. “O que se
pensa que é a face humana do capitalismo é o que o socialismo
arrancou dele”, afirma. Neste momento em que as conquistas democráticas e os direitos dos trabalhadores se encontram sob forte
ameaça, no Brasil e no Mundo, achamos por bem transcrever um
trecho da entrevista acima referida. As palavras de Antonio Candido podem servir de alerta, alento e guia.
BRASIL DE FATO – O SENHOR É SOCIALISTA?
ANTONIO CANDIDO – Ah, claro, inteiramente. Aliás, eu acho
que o socialismo é uma doutrina totalmente triunfante no mundo. E não é paradoxo. O que é o socialismo? É o irmão-gêmeo do
capitalismo, nasceram juntos, na revolução industrial. É indes-

critível o que era a indústria no começo. Os operários ingleses
dormiam debaixo da máquina e eram acordados de madrugada
com o chicote do contramestre. Isso era a indústria. Aí começou
a aparecer o socialismo.
Chamo de socialismo todas as tendências que dizem que o
homem tem que caminhar para a igualdade e ele é o criador
de riquezas e não pode ser explorado. Comunismo, socialismo
democrático, anarquismo, solidarismo, cristianismo social, cooperativismo... tudo isso.
Esse pessoal começou a lutar, para o operário não ser mais
chicoteado, depois para não trabalhar mais que doze horas, depois para não trabalhar mais que dez, oito; para a mulher grávida não ter que trabalhar, para os trabalhadores terem férias,
para ter escola para as crianças. Coisas que hoje são banais.
Conversando com um antigo aluno meu, que é um rapaz
rico, industrial, ele disse: “o senhor não pode negar que o capitalismo tem uma face humana”.
O capitalismo não tem face humana
nenhuma. O capitalismo é baseado na
mais-valia e no exército de reserva, como
Marx definiu. É preciso ter sempre miseráveis
para tirar o excesso que o capital precisar.
E a mais-valia não tem limite.
Marx diz na “Ideologia Alemã”: as necessidades humanas são
cumulativas e irreversíveis. Quando você anda descalço, você
anda descalço. Quando você descobre a sandália, não quer mais
andar descalço. Quando descobre o sapato, não quer mais a sandália. Quando descobre a meia, quer sapato com meia e por aí
não tem mais fim. E o capitalismo está baseado nisso. O que se
pensa que é face humana do capitalismo é o que o socialismo
arrancou dele com suor, lágrimas e sangue. Hoje é normal o operário trabalhar oito horas, ter férias... tudo é conquista do socialismo. O socialismo só não deu certo na Rússia.
BF – POR QUÊ?
AC – Virou capitalismo. A revolução russa serviu para formar o
capitalismo. O socialismo deu certo onde não foi ao poder. O
socialismo hoje está infiltrado em todo lugar.
BF – O SOCIALISMO COMO LUTA DOS TRABALHADORES?
AC – O socialismo como caminho para a igualdade. Não é a
luta, é por causa da luta. O grau de igualdade de hoje foi obtido pelas lutas do socialismo. Portanto ele é uma doutrina

Antonio CAndido

triunfante. Os países que passaram pela etapa das revoluções
burguesas têm o nível de vida do trabalhador que o socialismo lutou para ter, o que quer. Não vou dizer que países como
França e Alemanha são socialistas, mas têm um nível de vida
melhor para o trabalhador.
BF – PARA O SENHOR É POSSÍVEL O SOCIALISMO EXISTIR
TRIUNFANDO SOBRE O CAPITALISMO ?
AC – Estou pensando mais na técnica de esponja. Se daqui
a 50 anos no Brasil não houver diferença maior que dez do
maior ao menor salário, se todos tiverem escola... não importa
que seja com a monarquia, pode ser o regime com o nome
que for, não precisa ser o socialismo! Digo que o socialismo
é uma doutrina triunfante porque suas reivindicações estão
sendo cada vez mais adotadas.
Não tenho cabeça teórica, não sei como resolver essa
questão: o socialismo foi extraordinário para pensar a distribuição econômica, mas não foi tão eficiente para efetivamente fazer a produção. O capitalismo foi mais eficiente, porque
tem o lucro. Quando se suprime o lucro, a coisa fica mais
complicada. É preciso conciliar a ambição econômica – que o
homem civilizado tem, assim como tem ambição de sexo, de
alimentação, tem ambição de possuir bens materiais – com a
igualdade. Quem pode resolver melhor essa equação é o socialismo, disso não tenho a menor dúvida. Acho que o mundo
marcha para o socialismo. Não o socialismo acadêmico típico,
a gente não sabe o que vai ser... o que é o socialismo? É o máximo de igualdade econômica.
Por exemplo, sou um professor aposentado da Universidade
de São Paulo e ganho muito bem, ganho provavelmente 50, 100
vezes mais que um trabalhador rural. Isso não pode. No dia em
que, no Brasil, o trabalhador de enxada ganhar apenas 10 ou 15
vezes menos que o banqueiro, está bom, é o socialismo.
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Técnicas em madeira e tecido aplicadas à decoração
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Professores contra o projeto “Escola sem Partido”
Seminário

02SET

Oficina de Matemática

23SET

Oficina

30SET

Debate

02OUT

Oficina

07OUT

Oficina

07OUT

Disciplina, limites, enquadre: quais os caminhos
para a construção da ética humana?
Um dois, três... conte outra vez
As narrativas e as práticas leitoras
A Revolução de 1917 e as mulheres
Leitura e literatura na escola - a palavra em sua dimensão poética
Práticas de ensino de ciências

especial mês do professor
24	Espetáculo Teatral

15OUT

24

Cine Pipoca

21OUT

Café Literário

27OUT

Curso

21OUT

Oficina

28OUT

Oficina

28OUT

Curso

11NOV

10 dias que abalaram o mundo

25

26
27
28
29

Sessão de cinema no Cine Joia
O cantar poético de Mario Quintana
Matemática em toda parte
Vivência na mata - Atividades práticas de Educação Ambiental
Jogos da música e da matemática
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Capitólio – Minas Gerais ...................................... 14NOV A 19NOV
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Da dor ao amor ................................................................... 01SET
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Dezembro laranja................................................................. 01DEZ
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atividades

Atividades

OFICINA LITERÁRIA

Criação de textos literários poemas, contos e crônicas
8 de agosto a 21 de novembro
Terças-feiras | 9h30 às 12h | Sede-Centro
Carga horária: 40 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 20

R$ 400
R$ 720
R$ 520

Objetivos: Despertar e exercitar a capacidade de escrever
textos literários.
Conteúdos: A criação de textos literários, observando as diferenças entre o texto literário e o não literário, o sentido real e
o figurado da linguagem; o verso livre (sem métrica) e o verso
branco (sem rima), as figuras de linguagem; a maior ou menor comunicação dos textos, o lugar comum e a mudança de
sentido; as diferenças temáticas e as ideias. Leitura de poetas
e prosadores da literatura brasileira; análise crítica e produção
de textos literários.
Marcus Vinicius Quiroga

Doutor em Literatura Brasileira, poeta, contista e ensaísta.
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Livros de autoria de Marcus Vinicius Quiroga

Atividades

ARTESANATO

Técnicas em madeira e tecido
aplicadas à decoração
9 de agosto a 29 de novembro
Quartas-feiras | 14 às 16h30 | Sede-Centro
Carga horária: 40 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 20

R$ 400
R$ 720
R$ 520

Conteúdos: Découpage, textura, arte francesa, pintura livre,
marmorização, bauer, pintura em tecido.
Rosemarie Beck

Artesã e professora de arte.
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Atividades

CURSO

Mestre Didi
(1917-2013)

Arte visual
afro-brasileira
nos currículos escolares
26 de agosto e 2 de setembro
Sábados | 9 às 13h | Sede-Centro

Carga horária: 8 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 20

R$ 40
R$ 80
R$ 60

Ementa: O que torna a arte visual afro-brasileira distinta de
outras vertentes artísticas existentes no Brasil? Que elementos
diferenciam e conferem especificidade à produção dos artistas
plásticos afro-brasileiros? Partindo dessas interrogações, o curso
discute as relações entre arte e afro-brasilidade, com destaque
na estética simbólica das religiões de matrizes africanas e sua
influência na história da arte contemporânea brasileira. O curso
vincula-se ainda às exigências da lei federal nº 10.639/03, que
institui, no âmbito da escola pública e privada, a obrigatoriedade
do ensino da história social da África e da cultura afro-brasileira.
Conteúdos: Marcos legais sobre a inclusão do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Herança religiosa africana: formas de abordagem no
universo da escola laica. África como referência e a cor como
metáfora: arte negra, arte afro-brasileira ou arte afrodescendente? O mito como potencial simbólico e criativo: do sagrado artístico à produção escultórica de Mestre Didi.
Arte de Mestre Didi
Milton S. dos Santos
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Doutor em Antropologia Social (UNICAMP), com pesquisa sobre religião,
educação e sociedade. Ex-integrante dos Núcleos de Educação e Pesquisa
do Museu Afro Brasil. Foi professor-formador na III Edição do “Projeto A
Cor da Cultura” (Canal Futura/ONG Ação Educativa). Autor participante da
coletânea “Culturas africanas e afro-brasileiras em sala de aula: saberes para
os professores”, fazeres para os alunos (Fino Traço Editora), obra selecionada
pelo Programa Nacional das Bibliotecas Escolares/MEC/PNBE, 2013.

Professores contra o projeto
“Escola sem Partido”
28 de agosto

Segunda-feira | 18h30 | Sede-Centro - auditório, 2º andar
Inscrições: escola@sinpro-rio.org.br		Vagas: 80

Atividades

DEBATE

Entrada franca
A Escola do Professor está organizando um debate sobre o
Projeto de Lei nº 193, de 2016, em tramitação no Senado, que
propõe a inclusão do “Programa Escola sem Partido” na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Convidamos os educadores da rede particular e pública para discutir a proposta da
Escola sem Partido.
Investigando o Projeto Escola sem Partido
• De onde vêm os projetos de lei que tentam instituir o “Programa Escola Sem Partido”?
• Escola Sem Partido ou Escola Sem Educação?
• Escola Sem Partido e o ódio aos professores.
• Projetos de lei que ameaçam a educação escolar e criminalizam a prática docente.
• A inconstitucionalidade do Projeto Escola Sem Partido:
como o professor e a escola podem enfrentar o assédio ideológico.
Palestrantes
Fernando de Araujo Penna

Professor da Faculdade de Educação/UFF
e docente do Programa de Pós-Graduação
em História Social da FFP/UERJ. Doutor em
Educação/PPGE/UFRJ. É coordenador do
Laboratório de Ensino de História (LEH-UFF) e
membro do GT Ensino de História e Educação
da ANPUH.
Sergio Sant’Anna

Doutor em Ciência Política/UFF. Procurador
Federal. Professor da UCAM. Membro do IAB
e Conselheiro da OAB/RJ.

Escola
sem
partido
Liberdade
de expressão

Democracia
Debate de ideias
Ensino livre e crítico
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Atividades

SEMINÁRIO

Disciplina, limites, enquadre: quais
os caminhos para a construção da
ética humana?

2 de setembro

Sábado | 9 às 13h | Colégio Salesiano
Rua dos Topázios, 375 – Rocha Miranda
Credenciamento: a partir de 8h15		
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 80

R$ 20
R$ 40
R$ 30

O seminário visa debater os caminhos para a construção dos
limites na sala de aula.
A maioria dos professores da Educação Básica vivencia, nas
escolas, a dificuldade de crianças e jovens perceberem as necessidades dos outros.
Será uma dificuldade só desta geração? Como construir o
senso de coletividade dentro das escolas? São esses questionamentos que nortearão o debate.
Julia Milman

Psicóloga. Mestra em Políticas Públicas e Formação Humana- PPFH/UERJ.
Diretora executiva da ONG Casa da Árvore, coautora do livro “A vida com
Crianças” e organizadora do livro “O cuidado como profissão”.
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Mariana Gouvêa de Matos

Doutoranda em Psicologia Clínica/PUC-Rio e psicóloga da Escola da Travessa.

Um, dois, três... conte outra vez
Conceito de número, contagem e
escrita na Educação Infantil
23 de setembro

Atividades

OFICINA

Sábado | 9 às 13h | Sede-Centro
Carga horária: 4 horas		
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 30
R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivos: Compreender o processo de construção do conceito de número e o desenvolvimento do grafismo, desenvolver experiência de contagem e resolução de problemas
através de jogos.
Conteúdos: Conceitos pré-numéricos, conceito de número,
experiências lúdicas de contagem, quantificação e resolução
de problemas, escrita do número.
Patricia B. F. Peres

Mestranda em Educação/UNESA/RJ. Especialista em Matemática/UFRJ.
Educadora Matemática/UFF. Trabalha na SME/RJ e Creche e Escola Nosso Espaço.
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As narrativas e as práticas leitoras
Ler e contar / Contar e ler

30 de setembro

Sábado | 9 às 13h | Sede-Centro – auditório, 2º andar
Carga horária: 4 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 40

Atividades

OFICINA

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivo: Sensibilizar professores da Educação Básica, de diferentes áreas, para as práticas de produção de leitura e da contação de histórias, a partir de informações teóricas e práticas.
Conteúdos: Ler, contar, escrever, cantar, poetar, olhar e ver,
escutar histórias. As narrativas e as diferentes práticas leitoras.
Francisco Gregório Filho

Escritor e contador de histórias.
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Atividades

DEBATE

A Revolução de 1917 e as Mulheres
Os sonhos de igualdade que abalaram o mundo

2 de outubro

Segunda-feira | 18h30 | Sede-Centro – auditório, 2º andar
Inscrições: escola@sinpro-rio.org.br		

Vagas: 80

Entrada franca
A Revolução Russa de 1917 completa 100 anos, em outubro
próximo. A Revolução marcou, profundamente, os acontecimentos sociais e econômicos do século XX e, até os dias
atuais, inspira mulheres e homens na luta pela igualdade. A
igualdade entre os sexos estava inscrita no programa revolucionário: mesmo que por uma década, as mulheres conquistaram direitos que, ainda no século XXI, são bandeiras
de lutas feministas. Maria Pokróvskaia (1852-s.d....), Clara
Zektin (1857-1933), Nadiéjda Krúpskaia (1869-1939), Aleksandra Kollontai (1872-1952), Inessa Armand (1874-1920)
são exemplos de lideranças protagonistas no processo de
emancipação feminina. Refletir sobre a experiência de 17 e
o seu legado pode contribuir para a luta política dos movimentos feministas, na construção de estratégias necessárias
à conquista de suas agendas. Neste sentido, propomos um
debate que aborda os seguintes conteúdos:
Palestra 1
1918-1928
Os dez anos que abalaram a
desigualdade de gênero
Apresenta-se uma discussão das principais mudanças introduzidas pela Revolução de Outubro na
vida das mulheres, tais como: trabalho, salários e
equipamentos públicos (creches, escolas, restaurantes e lavanderias populares), aborto livre e divórcio. Foram sonhos, ideais e esperanças compartilhadas por mulheres e homens. Suas limitações
práticas e as restrições políticas que sofreram serão
igualmente abordadas.
Cintia Rodrigues
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Cientista Social.

Os ideários feminista e comunista penetraram no Brasil, no
século XX. O sonho da cidadania das mulheres da elite está
expresso na luta pelo direito ao voto. A explosão das discussões sobre amor livre, casamento, direito ao voto, educação, direito ao trabalho, salário igual para trabalho igual,
maternidade, colocada pela revolução vitoriosa penetrou na
sociedade brasileira. Será debatida a apropriação do ideário
comunista preso à luta de classe e à trajetória do feminismo
ao sexismo, ambos presentes na luta emancipatória das mulheres, nos últimos 100 anos, no Brasil.

Atividades

Palestra 2
Comunistas e feministas no Brasil: classe e sexismo

Hildete Pereira de Melo

Professora da Faculdade de Economia/UFF.
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Atividades

OFICINA

Leitura e literatura na escola
A palavra em sua dimensão poética

7 de outubro

Sábado | 9 às 13h | Subsede - Campo Grande
Carga horária: 4 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 50

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivos: Distinguir tipos de textos usados na escola: palavra arte e palavra informação. Propor a reflexão sobre o uso
da palavra escrita em sua dimensão poética, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Refletir sobre a leitura, seu
uso e o espaço da literatura na escola.
Conteúdos: Apresentação de livros de literatura altamente
recomendáveis ou premiados pela FNLIJ.
Apresentação de resenhas oriundas de diversas fontes, tais
como materiais propostos pelo MEC, catálogos de editoras e
prêmios da FNLIJ, que servem para orientar o trabalho em sala
de aula. Apresentação de textos de especialistas e escritores,
que estarão presentes como fontes para prática e reflexão.
Maria Beatriz Serra

Pedagoga. Mestra em Educação/UFRJ, com prática em
sala de aula como professora de Educação Infantil e
Ensino Fundamental. Atualmente, ministra oficinas
e cursos relacionados à leitura e à literatura infantil
na escola. Colaboradora da FNLIJ (Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil).
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Atividades

OFICINA

Práticas de ensino de Ciências
Ciência com vida

7 de outubro

Sábado | 9 às 13h | Ecobé
Rua Conde de Bonfim, 1305/ Chalé- Tijuca
(um bondinho dá acesso ao Chalé)		
Inscrições: no Sinpro-Rio
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivo: Construir com os professores experimentos simples que atendam à demanda de conhecimento dos alunos
e possibilitem uma abordagem mais completa de conceitos
científicos presentes na Educação Infantil e Fundamental I.
Conteúdos: Casinha de evaporação (ciclo da água); estados
fisicos da água; estação de tratamento; consumo de água;
economia de água; higrômetro de vagem (umidade); teste
de PH; túnel de vento; paraquedas (resistência do ar); avião
de isopor (voo); hidrodinâmica (água e ar); overcraft; foguete
de ar (de pet).
Carlos Henrique da Silva Santiago

Graduação em ciências biológicas. Trabalha na Ecobé/ Projetos
Pedagógicos de educação com foco no ensino de ciências naturais e
projetos de educação ambiental.
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Atividades

Especial mês do(a)
O Sinpro-Rio oferece atividades culturais
Espetáculo teatral

15 de Outubro

Domingo | 20h | Armazém da Utopia
Av. Rodrigues Alves, (Armazém 6), Rio de Janeiro-RJ
No Dia do Mestre, o Sinpro-Rio convida os professores para
assistirem à apresentação da peça de teatro 10 dias que
abalaram o mundo, em cartaz no Armazém Utopia.
Aguardem informações no nosso site sobre a retirada de ingresso.

cine pipoca

filme no
cine joia
21 de Outubro

Sábado | 20h | Cine Joia
Av. Nossa Sra. de Copacabana, 680 - Copacabana
Divulgaremos, em breve, o filme que será exibido.
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Aguardem informações no nosso site sobre a retirada de ingresso.

CAFÉ LITERÁRIO

O cantar poético de Mario Quintana

Atividades

Professor(a)
27 de outubro

Sexta-feira | 18h30 | Sede-Centro
Inscrições: escola@sinpro-rio.org.br		

Vagas: 40

Entrada franca
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Mario Quintana, com seus “quintanares”, como ficaram conhecidos os cantares do gaúcho, dizia-se poeta engajado
apenas com a própria poesia. Esse compromisso fez com que
se tornasse, segundo o crítico Fábio Lucas, “cada vez mais fiel
ao seu próprio estilo”, no qual concilia contrários: modernidade e tradição, simplicidade e complexidade, seriedade e leveza. Sua atividade de cronista ajudou-o a promover verdadeira
desarticulação da linguagem através de intensa experimentação formal: de sonetos a aforismos, poemas em prosa a crônicas de atualidades, chegou à criação de textos sui generis.
Poemas e outros textos serão lidos e discutidos com a plateia
a fim de iluminar essas questões centrais da poética de Mario
Quintana.
Lyza Brasil Herranz

Mestre em Letras Vernáculas - Literatura Brasileira/UFRJ e professora de
Língua Portuguesa e Literatura do Colégio Pedro II.
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Atividades
CURSO

Matemática em toda parte
Educar com matemática, para a autonomia, a
liberdade e com criatividade

21 de outubro

Sábado | 9 às 13h | Sede-Centro - auditório, 2º andar
Carga horária: 4 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 80

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivos: Oferecer recursos metodológicos para professores da Educação Básica interessados no ensino da matemática (não é necessário que sejam professores de matemática).
Analisar a concepção do ensino de matemática na BNCC
(Base Nacional Curricular Comum).
Conteúdos: Exploração da matemática do cotidiano para desenvolver o interesse e o raciocínio matemático das crianças e
adolescentes. Como trabalhar a realidade dentro da escola, para
que o aluno pense matematicamente fora da escola, visando
a uma aprendizagem significativa e sólida de forma a ativar a
curiosidade que leva ao desenvolvimento da inteligência.
Antonio José Lopes (Bigode)

26

Doutor em Didática da Matemática, professor, consultor e autor de livros
didáticos.

Vivência na Mata
Atividades práticas de Educação Ambiental

28 de outubro

Sábado | 9 às 17h | Ponto de encontro – Alto da Boa Vista
Praça Afonso de Vizeu
Inscrições: Sinpro-Rio Carga horária: 8 horas Vagas: 30

Atividades

OFICINA

Valor:
R$ 40
Objetivos: Apresentar metodologias e práticas para realizar
um trabalho de campo, como ferramenta pedagógica, integrando diversas disciplinas.
Conteúdos: Os seguintes temas serão abordados: educação
ambiental, serviços ambientais, história do Rio de Janeiro,
mata atlântica, metodologias de educação ambiental. Realizaremos trilhas e dinâmicas, compreendendo exposições dialogadas, caminhadas leves, piquenique coletivo, período de
descanso e contemplação, visita a uma exposição, dinâmicas
de percepção sensorial e dinâmica de ideias e sonhos.
Francisco da Motta Schnoor

Bacharel em Geografia, MBA em Management. Diretor do Instituto Moleque
Mateiro de Educação Ambiental.
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Atividades

OFICINA

Jogos da Música e da Matemática
Sugestões lúdicas para apresentação de conteúdos
matemáticos e musicais

28 de outubro

Sábado | 9 às 13h | Subsede – Barra da Tijuca
Carga horária: 4 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 40

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivos: Vivenciar jogos e propostas lúdicas dentro do
processo de aquisição de conteúdos básicos no pensamento
matemático (lógico) e na organização musical (lógica e afetiva /emocional). A partir das vivências realizadas, apresentar
fundamentação teórica como apoio para reutilização das propostas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I.
Conteúdos: O jogo e sua lógica afetiva, um processo lúdico
na percepção do mundo. A matemática básica: brincando
com contagens e grandezas. O som como linguagem afetiva
de comunicação, a estética musical. O som como linguagem
lógica: uma contagem de eventos percebidos auditivamente
medidos em tempos e espaços. A percepção do espaço e formas, utilizando a visão e a audição. O jogo musical e o jogo
matemático: o emocional e o afetivo na estruturação de conteúdos lógicos.
Joaquim Carlos de Paula

Professor, músico, escritor. Diretor do Grupo Showcante Que Encante.
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Atividades

CURSO

Breve histórico da literatura
infantil e juvenil brasileira
11 de novembro

Sábado | 9 às 13h | Sede - Centro
Carga horária: 4 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 40

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivos: Conhecer a literatura infantil e juvenil brasileira e
alguns de seus grandes escritores.
Conteúdos: O surgimento da literatura infantil e juvenil e seu
contexto histórico. A importância da leitura literária. A qualidade do livro de literatura para crianças e jovens. A obra de
alguns escritores: Lygia Bojunga, Ana Maria Machado, Roger
Mello, Bartolomeu Campos de Queirós e Marina Colasanti.
Marisa de Almeida Borba

Pedagoga. Trabalha na Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil/
FNLIJ, especialista em literatura
infantil e juvenil, bibliotecas e
formação de leitores.
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Atividades
PALESTRA

Desenvolvimento cognitivo,
aprendizagem e inclusão
25 de novembro

Sábado | 9 às 13h | Subsede – Barra da Tijuca
Carga horária: 4 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 40

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivos: Proporcionar ao professor a compreensão de
como ocorre o desenvolvimento cognitivo típico e atípico a
nível cerebral. Elaborar, definir e organizar conceitos e estratégias de estimulação cognitiva. Relacionar as implicações da
aprendizagem ao desajuste do desenvolvimento cognitivo.
Otimizar a prática pedagógica.
Michelle Gonzaga Gitahy Rebello
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Mestranda/USA. Fisioterapeuta - especialista em Fisioterapia Pediátrica
e Pedagoga - especialista em Neurociência Pedagógica. Sócia e Diretora
Técnica do Núcleo MEDIARE . Assistente de Direção do CEMP – Centro
Educacional Marapendi. Coordenadora Pedagógica do CBI of Miami.

Atividades

OFICINA

Pintura com terra e
desenhos com elementos
da natureza
Oficina sensorial para
Educação Infantil e Fundamental I

25 de novembro

Sábado | 9 às 13h | Sede - Centro
Carga horária: 4 horas			
Valor:
Sindicalizado e dependente:
Não sindicalizado:
Associado de outra entidade de professor
ou professor maior de 60 anos:

Vagas: 20

R$ 20
R$ 40
R$ 30

Objetivos: Pensar uma educação através do contato com a
natureza e seus elementos, uma educação para os sentidos.
Perceber a natureza como potente ferramenta de criação artística e estética.
Conteúdos: Exploração das texturas e cores da terra. Criação
de tintas de terra e utilização das tintas feitas pelo grupo.
Elaboração e criação de desenhos com sementes, gravetos,
folhas, conchas e pedras.
Fabrícia Machado de Carvalho

Educadora, produtora cultural, contadora de histórias, brincante. Trabalha
na instituição “Quintal de Estrelas”.
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alemão
espanhol
inglês
francês
italiano

línguas
estrangeiras

Salut

adios
HOLA

Hi!
hej
32

bye

Hey

HALLO

Carga horária: 30 horas

Vagas: 15

Vínculo

Valor

Sindicalizado e dependente

R$ 320

Não sindicalizado

R$ 620

Associado de outra entidade de professor ou
professor maior de 60 anos:

R$ 420

Taxa de material:

R$ 15

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

SEDE-CENTRO
Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar
Cursos de Alemão

Línguas Estrangeiras

Tabela de valores por curso

Básico
Objetivo: Desenvolver as habilidades oral e escrita, em alemão.
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).
Quintas-feiras | 10 de agosto a 7 de dezembro
Turma

Nível

Livro

Horário

C

Básico

Menschen A1.2

10h às 12h

A

Básico

Menschen A1.2

14h às 16h

B

Básico

Menschen A1.1
A partir da lição 4

16h às 18h

Selma Quintanilha

Professora graduada pela UERJ, com curso de extensão em alemão como
língua estrangeira pela Universidade Landau-Koblenz, na Alemanha.
Atualmente, leciona no ICG – Instituto Cultural Germânico.
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Línguas Estrangeiras

Cursos de Espanhol
Conversação
Objetivos: Motivar os alunos para o aprendizado da língua
espanhola através de atividades comunicativas que versam
sobre hábitos, costumes e traços culturais de nativos de espanhol; desenvolver a capacidade de comunicação escrita e,
principalmente, oral.
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 | 7 de agosto a 13 de novembro
Turma

Nível

horário

Prof.(a)

A

Básico

14h às 16h

Rachel

Quartas-feiras | 9 de agosto a 22 de novembro
Turma

Nível

horário

Prof.(a)

B

Avançado

11h às 13h

Rachel

D

Intermediário

14h às 16h

Vera

Quintas-feiras | 10 de agosto a 7 de dezembro
Turma

Nível

horário

Prof.(a)

E

Intermediário

14h às 16h

Rachel

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.
Vera Regina de Almeida Couto
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Professora de Espanhol com curso superior da Universidade de Santiago de
Compostela/Espanha. Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade de
Lancaster, Inglaterra.

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 vocabulário, permitindo, assim,
uma comunicação mais espontânea, mais
compreensível, com as regras gramaticais
sendo assimiladas naturalmente.
Quartas-feiras | 9 de agosto a 22 de novembro
Turma

Nível

horário

C

Básico 3

10h às 12h

A

Básico 4

13h30 às 15h30

D

Básico 2

15h30 às 17h30

Línguas Estrangeiras

Cursos de Francês

Conversação - “Le plaisir de parler”
Objetivo: Motivar a aprendizagem da língua francesa em situações do cotidiano e lúdicas.
Terças-feiras | 8 de agosto a 14 de novembro
Turma

Nível

horário

C

Intermediário

10h às 12h

A

Intermediário

13h30 às 15h30

B

Avançado

15h30 às 17h30

Sextas-feiras | 11 de agosto a 8 de dezembro
Turma

Nível

horário

F

Avançado

10h às 12h

G

Avançado
(turma de teatro)

13h30 às 15h30

Ana Sylvia Fernandes

Formada pela Alliance Française de Paris, graduada em Literatura Francesa
pela Sorbonne.

35

Línguas Estrangeiras

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, incentivando 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, o ritmo e a
entonação. Textos autênticos de jornais, revistas e séries de
TV serão usados a fim de facilitar e melhorar a capacidade de
compreensão e expressão.
Segundas-feiras | 7 de agosto a 13 de novembro
Turma

Nível

horário

A

Avançado 1

14h às 16h

D

Intermediário 3

16h às 18h

Terças-feiras | 8 de agosto a 14 de novembro
Turma

Nível

horário

B

Intermediário 2

14h às 16h

C

Intermediário

16h às 18h

Quartas-feiras | 9 de agosto a 22 de novembro
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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Objetivos: Desenvolver habilidades de comunicação na língua inglesa (listening, speaking, reading, writing), com ênfase 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 outras formas de estímulos em sala, visando à desinibição no
uso de uma segunda língua.
Terças-feiras | 8 de agosto a 12 de dezembro
Turma

Nível

horário

B

Intermediário 3

10h às 12h

D

Básico 3

14h30 às 16h30

Quintas-feiras | 10 de agosto a 7 de dezembro
Turma

Nível

horário

A

Básico 1

10h às 12h30

C

Avançado 1

14h às 16h30h

Línguas Estrangeiras

Inglês regular

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).
Cursos Universidade de Brasília: Treinamento Inglês Corporativo para
Empresas (Petrobrás, Banco Central).
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Línguas Estrangeiras

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

Segundas-feiras | 7 de agosto a 13 de novembro
Turma

Nível

horário

D

Intermediário 2

14h às 16h

C

Básico 1

16h às 18h

Quartas-feiras | 9 de agosto a 22 de novembro
Turma

Nível

horário

E

Intermediário 1

10h às 12h

A

Avançado

14h às 16h

G

Básico 2

16h às 18h

Sextas-feiras | 11 de agosto a 8 de dezembro
Turma

Nível

horário

B

Intermediário 1

16h às 18h

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

BARRA
Avenida das Américas, 5777 - salas 202, 208 e 209
Tels.: (21) 2438-2457 / 2438-4109 / 2497-3710
E-mail: barra@sinpro-rio.org.br

consulte
Tabela de valores por curso
Carga horária: 30 horas

Vagas: 20

Vínculo

Valor

Sindicalizado e dependente

R$ 320

Não sindicalizado

R$ 620

Associado de outra entidade de professor ou
professor maior de 60 anos:

R$ 420

Taxa de material:

R$ 15

Línguas Estrangeiras

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Curso de Espanhol
Conversação - “Mientras juego, aprendo”
Objetivos: Aprender espanhol de maneira lúdica e prazerosa; conhecer os aspectos que compõem a cultura dos países
hispanohablantes; trabalhar com situações do cotidiano que
visem à prática efetiva do espanhol.
Conteúdos: Gêneros textuais (quadrinhos, receitas, guias,
e-mails, cartas), vídeos atuais, jogos, canções diversificadas,
dramatizações, exercícios de leitura e compreensão auditiva,
gramática e exercícios comunicativos.
Quartas-feiras | 9 de agosto a 29 de novembro
Turma

Nível

horário

E

Intermediário 1

14h às 16h

Carmen Leniz Rivero de Andrade

Licenciada em Letras Português/Espanhol/UFRJ.
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Línguas Estrangeiras

Cursos de Inglês
Conversação
“It’s never late...
come on...
give it a try!!!”
Objetivo: Motivar os alunos ao aprendizado da língua inglesa, através de um programa que envolve conteúdos de ensino
tradicional com um tempero moderno e dinâmico.
Conteúdos: Conversação, leitura, escrita, estruturas gramaticais.
Segundas-feiras | 7 de agosto a 27 de novembro
Turma

Nível

horário

Prof. (a)

C

Intermediário

10h às 12h

Elizabeth

F

Intermediário

14h às 16h

Elizabeth

Terças-feiras | 8 de agosto a 21 de novembro
Turma

Nível

horário

Prof. (a)

E

Básico

14h às 16h

Elizabeth

Quartas-feiras | 9 de agosto a 29 de novembro
Turma

Nível

horário

Prof. (a)

D

Avançado

10h às 12h

Karen

B

Intermediário

14h às 16h

Karen

A

Avançado

16h às 18h

Karen

Quintas-feiras | 10 de agosto a 14 de dezembro
Turma

Nível

horário

Prof. (a)

G

Intermediário

15h às 17h

Elizabeth

Sexta-feira, de 11 de agosto a 15 de dezembro
Turma

Nível

horário

Prof. (a)

H

Básico

14h às 16h

Elizabeth

Elizabeth Varges de Souza

Professora de Português/Inglês/especialista em Língua Inglesa/UERJ e
Doutora em Estudos de Linguagem/PUC-Rio.
Karen Holmvard
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Formada pela Sociedade de Cultura Inglesa/Universidade de Cambridge.

Conversação
“Le plaisir de parler”
Objetivo: Motivar a aprendizagem da língua francesa, através de situações cotidianas e lúdicas.
Segundas-feiras | 7 de agosto a 27 de novembro
Turma

Nível

horário

M

Básico 2

10h às 12h

J

Básico 3

14h às 16h

K

Intermediário

16h às 18h

Ana Sylvia Fernandes

Formada pela Alliance Française de Paris e graduada em Literatura Francesa
pela Sorbonne.

Línguas Estrangeiras

Cursos de Francês

Curso de Italiano
Conversação
Objetivo: Estudo dos níveis e registro na língua italiana, com
ênfase em conversação, verificação de elementos básicos constituintes da língua, leitura e discussão de textos autênticos.
Conteúdos: Pronúncia, o alfabeto italiano; presente dos
verbos auxiliares “ser” e “ter”; verbos regulares e irregulares;
uso dos pronomes e das preposições; pedir e dar
informações; apresentar-se e saudar; localizar no
espaço; descrever lugar e pessoa; vocabulário útil.
Quintas-feiras | 10 de agosto a 14 de dezembro
Turma

Nível

horário

A

Intermediário

14h às 16h

Alexandro Campos Menezes

Bacharel em Letras Português/Italiano/UFRJ. Curso de
Língua Italiana/Instituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro.
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SindTour
SINDTOUR

SETEMBRO

Sitio Burle Marx e
Museu Casa do Pontal
16 de setembro
Sábado | 8h30

Museu do Pontal

Preparamos um dia especial para quem gosta de história, cultura e natureza. Visitaremos o Museu Casa do Pontal, referência nacional de acervo e exposição de arte popular e o Sítio
Burle Marx, que preserva a obra do maior paisagista brasileiro.
Reservas/Compra:
Festival Viagens, Turismo, Transportes e Eventos
(Rua Senador Dantas, 117 sala 526)
Telefones: (21) 2215-8064 / (21) 3553-0575 / (21) 96429-1283
(WhatsApp)
Sítio Burle Marx
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Sitio Burle Marx
Museu Casa do Pontal
Campos do Jordão (SP)
Capitólio (MG)
Colômbia
Cuba

OUTUBRO

Campos do Jordão - São Paulo
13 a 15 de outubro
Campos do Jordão reúne clima europeu, os atrativos naturais
da serra e a badalação dos bares. A distração se deve às inúmeras galerias repletas de malhas, chocolates, vinhos, passeio
de trenzinho pela cidade, Morro do Elefante e seu teleférico.
E, para quem gosta, há também a disputadíssima cervejaria
Baden Baden, renomada por preparar as mais saborosas cervejas artesanais.

Reservas/Compra
Festival Viagens, Turismo, Transportes e Eventos
(Rua Senador Dantas, 117 sala 526)
Telefones: (21) 2215-8064 / (21) 3553-0575 / (21) 96429-1283
WhatsApp

43

SindTur

Capitólio

NOVEMBRO

Capitólio / Minas Gerais
14 a 19 de novembro
Capitólio, em Minas Gerais, está localizada entre a Serra da
Canastra e o Lago de Furnas e possui muitos atrativos naturais. O Lago de Furnas, conhecido por muitos como o “Mar
de Minas”, é o principal atrativo do município, que também
possui o maior número de embarcações (barcos e lanchas)
do estado de Minas Gerais. Quem visita a cidade encontra
um leque de atrações históricas e culturais para todos os
gostos. As belezas da região são surpreendentes: cachoeiras, piscinas naturais, montanhas com trilhas fascinantes,
que podem ser exploradas por praticantes de trekking,
mountain bike, cavalgadas, motociclismo e muitas outras
modalidades do turismo de aventura.
Capitólio possui localização privilegiada, pois, no município,
a serra encontra a represa, formando, assim, lindas paisagens.
Em destaque, estão os canyons e suas cachoeiras formando um
cenário incrível, encantando a todos que a visitam.

44

Reservas/Compra
Festival Viagens, Turismo, Transportes e Eventos
(Rua Senador Dantas, 117 sala 526)
Telefones: (21) 2215-8064 / (21) 3553-0575 / (21) 96429-1283
WhatsApp

Colômbia / Bogotá e Cartagena
07 a 19 de Janeiro de 2018
Se você nunca pensou
em viajar de férias para
a Colômbia, não sabe
o que está perdendo.
Nossa vizinha está
cheia de atrações interessantes, incluindo
destinos históricos e
Bogotá
praias banhadas pelo
mar do Caribe. A capital Bogotá é parada obrigatória para
quem visita o país, com destaque para o centro histórico,
com ruas de paralelepípedos, edifícios coloniais e museus.

SindTur

Janeiro de 2018

Falando em história, Cartagena das Índias, ou simplesmente
Cartagena, é uma daquelas cidades que parecem ter saído de
um filme de aventura. Patrimônio Mundial da Humanidade,
foi sede de um importante porto durante o período colonial
e, por esta razão, tornou-se alvo constante de ataques piratas.
A Cidade Amuralhada é o coração de Cartagena, onde está a
parte mais antiga. E se você procura por mar azul cristalino,
nosso roteiro o levará até San Andrés, a 720 quilômetros da
costa colombiana, com areias brancas, águas com sete tons
de azul e visual digno de paraíso tropical.
Reservas/Compra
Festival Viagens, Turismo, Transportes e Eventos
(Rua Senador Dantas, 117 sala 526)
Telefones: (21) 2215-8064 / (21) 3553-0575 / (21) 96429-1283
WhatsApp
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Cartagena

SindTur

Janeiro de 2018

Cuba / Havana e Varadero
De 22 a 31 de Janeiro de 2018
Belezas naturais e história singular
fazem de Cuba o destino da moda
A maior ilha do Caribe tem paisagens naturais de tirar o fôlego e um passado singular estampado nas construções históricas de suas cidades. Nos últimos anos, Cuba tem recebido
cada vez mais turistas que procuram pelas belas praias de
águas azuis transparentes, a exótica paisagem de Havana,
com seus prédios de arquitetura que mistura o barroco, neoclássico, art nouveau e déco bem como os charmosos carros
dos anos 1950, que desfilam pela cidade e nos fazem pensar
estar décadas no passado. Outro grande atrativo da ilha é sua
rica cultura, em que bares e músicos da velha guarda são ícones. Prepare-se para embarcar em um país diferente de tudo
o que você já viu e que abre as portas para o turismo internacional sem perder sua identidade única e marcante.

Praia de Varadero / Cuba

Garanta já a sua participação, sinalizando até o dia 10 de
agosto e começando a pagar no mês de outubro (viagens internacionais).

Não demore, pois os lugares são limitados!
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Reservas/Compra
Festival Viagens, Turismo, Transportes e Eventos
(Rua Senador Dantas, 117 sala 526)
Telefones: (21) 2215-8064 / (21) 3553-0575 / (21) 96429-1283
WhatsApp

COPAP
Coordenação: Adalgisa Burity Silva
setembro: Cultura, Literatura, Poesias, Contos

SINPRO LIVROS
1º de setembro

Sexta-feira | 18h | Sede-Centro
Livro: Da dor ao amor (tema: superação diante das perdas)
Autora: Adriana Silveira

Mãe de uma das 12 crianças mortas na Escola Tasso da Silveira, em 7 de abril
de 2011, em Realengo. É presidente da Associação Anjos de Realengo.

15 de setembro

Sexta-feira | 18h | Sede-Centro
Livro: Contos de cabeceira (tema: poesias e contos)
Autora: Chaja Freida Finkelsztain

Professora, pedagoga, escritora, poeta, contista e cronista. Laureada com
diplomas, títulos, troféus e medalhas de ouro, prata e bronze. Tem obras
publicadas em antologias, jornais e revistas.

22 de setembro

Sexta-feira | 18h | Sede-Centro
Livro: Saúde e fonoaudiologia educacional (tema: saúde)
Autora: Mariangela Stampa

(CRFA 2940) – Doutora em Fonoaudiologia (UMFSA). Escritora nas áreas
de Saúde e Fonoaudiologia Educacional. Psicomotricidade. Perita em
Fonoaudiologia do Serviço de Perícias Judiciais - SEJUD/TJ/RJ.
OUTUBRO

6 de outubro

Sexta-feira | 10h | Sede-Centro
OUTUBRO ROSA: Prevenção do câncer de mama: Na década
de 1990, nasce o movimento conhecido como Outubro Rosa. A
data anual tem o objetivo de compartilhar informações sobre o
câncer de mama, promover a conscientização, maior acesso aos
serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.
Dra. Ana Célia Rymer

Ginecologista, obstetra
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Copap

20 de outubro

Sexta-feira | 10h | Sede-Centro
Homenagem à mestra
Dra. Eny Léa Gass

Fonoaudióloga. Precursora do Programa Voz para Educar do Sinpro-Rio. Doutora
em Fonoaudiologia pela Universidad del Museo Social de Buenos Aires, membro
da Voice Foundation da Filadélfia, Especialista em Linguagem e Voz.
novembro

10 de novembro

Sexta-feira | 10h | Sede-Centro
NOVEMBRO AZUL: Prevenção do câncer de próstata: O
mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações
relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem.
Dr. Ernesto Maier Rymer

Oncologista, cirugião geral.

17 de novembro

Sexta-feira | 10h | Sede-Centro
Palestra: Proclamação da República
Oswaldo Teles

Professor de história, presidente do Sinpro-Rio.

24 de novembro

Sexta-feira | 18h | Sede-Centro
Palestra: Dia da Consciência Negra
(palestrante a confirmar)

DEZEMBRO

1º de dezembro

Sexta-feira | 10h | Sede-Centro
DEZEMBRO LARANJA: Prevenção do câncer de pele: O Dezembro Laranja é uma iniciativa que faz parte do Programa Nacional de Combate ao câncer da pele da Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD).
(palestrante a confirmar)

8 de dezembro
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Sexta-feira | 10h | Sede-Centro
Festa: confraternização de final de ano / Encerramento das
atividades.

Diretoria do Sinpro-Rio 2014-2017
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