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A Escola do Professor mudou? Não. Ela 
continua com sua proposta incrível de 

oferecer formação continuada, do ponto de vista 
acadêmico e político, para professores e professoras. 
Nessa gestão, incorporando realidades e conjunturas de 
diferentes pautas de luta e demandas de nossa categoria, 
como de costume, nosso Centro de Estudos e Atualização 
em Política e Educação (CEAPE) – Escola do Professor, que 
sempre se constituiu como um espaço de referência e reflexão 
crítica a partir de diversas atividades pedagógicas e debates 
políticos, agora, será chamado por nós de Escola do Professor 
e da Professora (Escola do/a Professor/a). 

E, seguiremos, reforçando nossa história e lugar no qual 
o professor e a professora buscam experiências, saberes e tro-
cas qualificadas que podem nos mover para a transformação 
de nossa realidade social, como, nós da educação, de fato, 
acreditamos, quando abraçamos esta profissão. 

Apresentação

“Só há duaS opçõeS 
neSta vida: Se reSignar 

ou Se indignar. 
e eu não vou me 

reSignar nunca.”

Darcy Ribeiro

2

https://site.sinpro-rio.org.br/


 Dessa forma, a programação deste primeiro semestre 
da Escola do/a Professor/a contemplará grandes momentos 
que experimentaremos em 2022, como o Centenário da Se-
mana de Arte Moderna, momento lúdico, criativo e de gran-
de liberdade intelectual em nossa história; a discussão sobre a 
mulher professora e suas questões de vida, já que em uma ca-
tegoria de maioria feminina, precisamos sempre ressignificar 
as lutas sociais que travamos cotidianamente e, nossa Comis-
são de Mulheres, sempre aguerrida, vem nos alimentando. 
Na defesa de uma educação que contemple a inclusão étnico
-racial, apresentamos dois cursos fantásticos sobre afroetno-
matemática e contação de histórias africanas e afro-brasileiras, 
ideias que poderão ser trabalhadas desde cedo na educação 
infantil, como nos mostram as primordiais iniciativas da Co-
missão de Educação Infantil, que nos oferecerá os conteúdos 
e reflexões na troca que acontecerá nos cursos de educação 
infantil brasileira, entre afetos e alegrias da vida, e a formação 
do leitor em biblioterapia. Este último, para diferentes seg-
mentos.

 A partir desse semestre, também, teremos de forma 
contínua, em nossa programação, saberes importantes sobre 
metodologias ativas, aprendizagem significativa e novas tec-
nologias na educação para todos os segmentos, desde a apren-
dizagem com animação, usando o PowerPoint, em tempos de 
aulas virtuais, até o conhecimento de formas criativas com as 
quais podemos usar o grafite para intervenções pedagógi-
cas na sala de aula, passando por ensinar e apoiar aqueles que 
têm inúmeras dúvidas sobre como usar até mesmo o celular, 
na vida e na educação, uma atividade que busca contemplar 
também nossa COPAP (Comissão dos Professores Aposenta-
dos e Pensionistas). Lutamos por uma regulamentação de mo-
delos e formas de trabalho com educação híbrida, à distância 
e remota, seja qual for a nomenclatura, mas entendemos que 
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precisamos saber mais sobre essas abordagens e vamos fazer 
isso juntos/as. 

Na Educação Superior, especificamente, organizare-
mos, através de sua Comissão, um grande Seminário que irá 
discutir as principais questões que precarizam o trabalho do/a 
professor/a nos tempos atuais, tais como o desenfreado avan-
ço da EaD, a financeirização desse segmento e a flexibilização 
das relações de trabalho. 

Teremos, ainda, debates significativos, sob a forma de 
Seminário, que serão organizados pelo Conselho de Educação 
Política e versarão sobre a democratização do Ensino Superior 
e o novo Ensino Médio, que vêm trazendo muitos questiona-
mentos e ansiedades quanto aos impactos de seus desdobra-
mentos em nossa categoria, e a relação entre Capitalismo e 
Educação do século XXI, fundamental para entendermos nos-
sas vivências e práticas no mundo da educação.  

Não esquecemos de que o professor/a precisa cuidar de 
sua saúde mental, por isso, o Projeto REAME, Rede de Apoio 
em Saúde Mental a Educadoras/es, desenvolvido na gestão 
passada, segue presente em nossa prática e programação, 
com o debate sobre Síndrome de Burnout e saúde mental dos 
trabalhadores na educação, as palestras sobre motivação e 
autocuidado, e estratégias protetoras da voz dos professores 
e professoras. 

Chamamos a atenção de vocês para nossa atividade 
cultural de grande relevo que marcará a inauguração do Es-
paço Cultural Paulo Freire, nosso auditório todo novinho e 
reformado, com a Peça Paulo Freire, o andarilho da Utopia, 
reforçando nossa perspectiva de apoiar a cultura mais forte-
mente e mostrar iniciativas que tanto acrescentam à educa-
ção como um todo.  
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Finalmente, como um incentivo direto aos que estão bus-
cando a formação para ser professor/a, acontecerão, tanto na 
Sede-Centro quanto na Subsede-Campo Grande, duas Mesas 
Redondas sobre Formação Acadêmica e Consciência Políti-
ca – Licenciaturas em tempos contemporâneos. Entendemos 
que precisamos resgatar e mostrar que o valor do professor/a 
é histórico e temos que reafirmar e fazer valer esse discurso, 
seja com os/as mais experientes, seja com os/as mais jovens 
que chegam.

Esperamos que nossa categoria possa, mais uma vez, 
encontrar na Escola do/a Professor/a, um espaço de troca de 
conhecimentos e promoção de debates sobre temas e ques-
tões nacionais da educação e da política, em nosso dia a dia. 
Sejam bem-vindos à nossa programação, com atividades on
-line e presenciais para o primeiro semestre de 2022!

A Diretoria
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“oS braSileiroS Se Sabem, Se Sentem e Se comportam 

como uma Só gente, pertencente a uma meSma etnia.  

eSSa unidade não Significa porém nenhuma 

uniformidade. 

o homem Se adaptou ao meio ambiente e criou 

modoS de vida diferenteS. a urbanização 

contribuiu para uniformizar oS braSileiroS, Sem 

eliminar SuaS diferençaS. 

fala-Se em todo paíS uma meSma língua, Só 

diferenciada por SotaqueS regionaiS. maiS do que uma 

SimpleS etnia, o braSil é um povo nação, aSSentado 

num território próprio para nele viver Seu deStino”

Darcy ribeiro 
(1922-1997)

palavra do mestre

(Darcy Ribeiro, em O povo 
brasileiro: a formação e 
o sentido do Brasil. São 
Paulo: Companhia das 
Letras,1995)

Palavra do Mestre
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InSCRIÇÕES

• Vagas: Preferencialmente, as vagas serão oferecidas para 
professores/as sindicalizados/as e dependentes.

• Atividades pagas: As informações sobre inscrições e 
pagamento estão detalhadas na programação referente a cada 
atividade, contida neste guia, em sua respectiva página.

FORMAS DE PAgAMEntO

• transferência Bancária: (faça a pré-inscrição pelo e-mail: 
escola@sinpro-rio.org.br)

• Boleto Bancário: após contato prévio com a Escola do 
Professor para confirmação de vagas.

regras geraisRegras Gerais
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Mulheres 
em luta
Comissão de mulheres do Sinpro-Rio 

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 profissio-
nais na luta por seus direitos e por uma Educação de 
qualidade, libertária e transformadora.

JUNtAS, SEM 
LARGAR A MãO DE 

NINGUéM, NOS 
acolhEmoS E noS 

FORtALECEMOS.

vEnhA!  
ESSA LUtA é DE 

ToDaS! Você não 
ESTá Sozinha!

PRECISAMOS EStAR JUNtAS 
NO ENFRENtAMENtO AOS 
DESafioS quE SE aPrESEnTam! 

É no encontro que a gente se prepara pra luta!

Fiquem atentas ao Facebook e 
instagram do Sinpro-rio!

/sinprorio1931/
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Ciranda de conversas 
e debates

revisiTanDo o Dia 
inTernacional Da Mulher
Avanços e desafios da 
vida no magistério

Sábado
12 De Março, Das 9h às 13h

local: On-line/via zoom
Entrada franca

PROgRAMA

8h30 - CREDEnCIAMEntO

ABERtuRA: 
Prof. Elson Paiva - Presidente do Sinpro-Rio.

APRESEntAÇãO
Ana lucia guimarães - Doutora em 
ciências humanas. antropologia/PPGSa/
UFRJ. Psicólogia, Pedagogia. e Professora 
pesquisadora da Educação Básica e Superior. 
Especialista em Inovação e tecnologias 
Educacionais. Atualmente, 1ª secretária 
de Educação e Cultura do Sindicato dos 
Professores do Município do Rio de Janeiro e 
Região – Sinpro-Rio 

MEDIAÇãO
Professora valéria lobo - Professora de Língua 
Inglesa e Língua Portuguesa, pós-graduada em 
Língua Portuguesa. Atua nas redes pública e privada da 
Educação Infantil ao Ensino Médio. Diretora do Sinpro-Rio e 
Sepe, e Conselheira Municipal de Educação de Seropédica/RJ

Comissão
 d

e 
m

ulh
eres do sinpro

-rio
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 } 9h30 - PRIMEIRO BlOCO

PROFESSORA, MulhER tRABAlhADORA - DESAFIOS 
PASSADOS E FutuROS
Professora Maria Aparecida dos Santos (Aparecida Santos) 
- administradora, mestre em Desenvolvimento local, professora 
universitária, especialista em gestão de pessoas, diretora da União 
Brasileira de Mulheres na cidade do Rio de Janeiro, Diretora do 
Sinpro-Rio.

FEMInISMO nEgRO E MAgIStÉRIO
Professora Andreia Oliveira vicente - Mestre em Psicologia, 
Graduada em Psicologia e Pedagogia. Professora de nível superior 
nas áreas de educação, gestão e saúde da mulher.
Especialista em gestão de saúde pública, psicanálise e sistema de 
gestão de qualidade.

O tRABAlhO EM hOME OFFICE DA MulhER PROFESSORA
Professora Jaqueline Mendes - Advogada, mestre em 
desenvolvimento local, professora universitária, especialista em 
educação a distância, coordenadora da subcomissão sobre drogas e 
educação da OAB-RJ.

 } 10h30 - DEBAtE E IntERvAlO
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 } 11h - SEgunDO BlOCO

O FEMInISMO E O MAgIStÉRIO: IMAgEnS E REPRESEntAÇÕES
Professora Mariana temoteo - Professora de Língua Portuguesa 
e Produção Textual na Educação básica. mestre em literatura 
Moçambicana, com pesquisa em representações miméticas/UFRJ. 
revisora de textos. Diretora do Sinpro-rio.

O MOvIMEntO DE MulhERES E A lutA DE ClASSES 
Professora vânia Bretas - Professora aposentada, mestre em 
Educação, especialista em administração escolar e docência superior.  
Presidente estadual da União Brasileira de Mulheres do RJ (UBM) e 
membro da coordenação ampliada do Fórum Estadual de Mulheres 
Negras/RJ. Diretora do Sinpro-Rio.

Professora gisele Calamara - Professora de história da arte e artes 
Visuais da rede pública e privada no rio de janeiro.  Pesquisa em o 
“fundamentalismo religioso e o ensino de artes no Rio de Janeiro”, na 
UERJ. Artista plástica e Educadora de centros culturais como CCBB e 
Instituto Moreira Salles. Diretora do Sinpro-Rio.

nOSSO FEMInISMO tEM ClASSE
a mulhEr TrabalhaDora E a  
rEProDução Social DoS machiSmoS
Professora Marcella Mendonça - Professora de Língua Portuguesa 
e Literatura na Educação Básica. Doutoranda em análise do discurso, 
com pesquisa em violência de gênero/UERJ. Militante da Resistência 
do Psol e diretora do Sinpro-Rio.

Professora Maria Fernanda Scelza - historiadora e socióloga, 
professora na Educação básica. mestre em história Política e cultura, 
com pesquisa em memória política/UERJ. Militante da Unidade 
Classista do PCB, diretora da Casa da América Latina (CAL) e do 
Sinpro-Rio.

Professora Zezé lourenço - Professora aposentada, formada em 
Educação Física, especializada em Dança Educação. Diretora do Sepe 
e do Sinpro-Rio.

 } 12h30 - EnCERRAMEntO
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As tensões emocionais 
chegam ao corpo físico: dores, enxaquecas, 
contrações, insônia, desconfortos corporais podem se 
acentuar a cada dia. O sofrimento psíquico reverbera no corpo. 

O Sinpro-Rio está tecendo uma rede virtual de apoio para a 
saúde mental e física das professoras e professores, atuando 
de forma integral. Estamos reunindo psicólogos voluntários 
e profissionais de diversas áreas que atuam na promoção do 
cuidado multidisciplinar para atenderem, gratuitamente, grupos 
de professoras(es) que estejam precisando de amparo nesse 
momento. E também iremos oferecer vivências corporais, 
conectando corpo e mente. 

Fiquem atentos às mídias do Sindicato dos Professores - Face-
book e Instagram.

a reDe De 
aMParo MenTal Para 

eDucaDores(as)

/sinprorio1931/

A Covid-19 chegou em nossas vidas atropelando proje-
tos e sonhos, virando nossa rotina de cabeça para baixo, 
criando demandas nunca imaginadas e nos privando de 
interações. Nesse cenário, vivemos um grande aumento 
de doenças psicossomáticas e transtornos psicológicos, 

como ansiedade e depressão. 



MoTivação e 
auTocuiDaDo

terça-feira
15 De Março, Das 19h às 20h30

local: On-line/via zoom
InSCRIÇÕES gRAtuItAS: escola@sinpro-rio.org.br

COntEúDOS: 
reflexões e perspectivas de vida a partir de ideias, pensamentos, 
conceitos e práticas motivacionais que levam os indivíduos a um encontro 
com o seu eu, com o outro e com o mundo em que está situado.

PAlEStRAntE:
Ana lucia guimarães - Doutora em ciências humanas, antropologia/
PPGSA/UFRJ. Psicóloga. Pedagoga. Professora e Pesquisadora da 
Educação Básica e Superior. Especialista em Inovação e tecnologias 
Educacionais. Atualmente, 1ª secretária de Educação e Cultura do 
Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região – 
Sinpro-Rio 

Palestra

 reDe De aPoio eM saúDe MenTal a eDucaDoras/es

REAME
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Quartas-feiras
6, 13, 20 e 27 De abril,  
Das 18h30 às 20h30

local: on-line/via zoom
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 8 horas   vagas: 20
valor:  Sindicalizado/a, dependente e associado/a 
   de outra entidade de professor/a: R$ 40,00
   Não Sindicalizado: R$ 64,00

OBJEtIvOS: 
Ensinar a criar ferramentas básicas de animações e transições do 
“PowerPoint” (programa utilizado para criação/edição e exibição de 
apresentações).

COntEúDOS: 
uso de ferramentas de inserção de textos, formas e imagens no 
PowerPoint; Estruturação de textos, formas e imagens no PowerPoint; 
Criação de animações no PowerPoint; Uso da ferramenta “transição” 
do PowerPoint.

MInIStRAntE:
Pedro Paulo Sena Passos - Mestre em Matemática, Professor 
de Matemática no Ensino Superior e Ensino Básico. Produtor de 
conteúdos digitais/rioeduca na TV. Trabalha no centro universitário 
Augusto Motta / SME-RJ / SEEDUC-RJ.

Curso
 
uso De ferraMenTas  
DigiTais eM  
sala De aula
Criando aulas com  
animações e transições  
no PowerPoint
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Palestra
a voz Do 
Professor: seu 
insTruMenTo De 
Trabalho
Utilizar a voz de maneira  
correta para explorar as  
inúmeras possibilidades

Quinta-feira
7 De abril, Das 18h às 20h30

local: on-line/ao vivo pelo Facebook e Youtube do Sinpro-Rio 

COntEúDO: 
Fisiologia da voz humana, técnicas de respiração, leitura musical e 
seus conceitos, solfejo. técnicas de canto, harmonia funcional, canto 
coral e interpretação.

PAlEStRAntE:
Paulo Roberto Costa Ferraz - Professor de Música.

 reDe De aPoio eM 
saúDe MenTal a 

eDucaDoras/es

REAME
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Curso
forMação Do leiTor a 
ParTir Da biblioTeraPia 
Do DesenvolviMenTo
Leitura e formação do leitor

Segundas-feiras
11, 18 e 25 De abril, Das 19h às 21h

local: on-line/via zoom
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 6 horas vagas: 25
valor: Sindicalizado/a, dependente e associado/a de outra   
   entidade de professor/a: R$ 30,00
   Não Sindicalizado: R$ 48,00

OBJEtIvOS: 
Descrever e definir as funções da leitura; reconhecer os papéis do 
leitor;  identificar as competências exigidas de um leitor de textos 
literários.

COntEúDOS: 
Ler o Mundo e a Si. Desvelando a Leitura. A leitura de Mundo. 
construindo o leitor proficiente.

MInIStRAntE:
Stella Alves Rocha da Silva - 
Graduação em Pedagogia/
UERJ. Mestra em Educação na 
linha de pesquisa em Políticas 
Públicas/Unesa. Atualmente 
é coordenadora do Curso 
de Pedagogia e Formação 
Pedagógica na UNISUAM 
na modalidade presencial e a 
distância.
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é um projeto cultural com o objetivo de 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 DAnÇAR, CAntAR E 
SOMAR FORÇAS PARA A MElhORIA 

DA EDuCAÇãO!
 

fiquem atentos(as) às mídias sociais! Em breve, 
estaremos juntos(as)!

/sinprorio1931/
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Segunda-feira
18 De abril, às 19h

local: on-line/ao vivo pelo Facebook e Youtube do Sinpro-Rio 

PARtICIPAntES
Eliezer Pacheco - professor titular de história do brasil, aposentado 
da uniJui, graduado em história pela ufSm, especialista em ciência 
Política e mestre em história, ambos pela ufrGS, Doutor honoris 
Causa pelo IFAC. Foi Secretário Municipal de Educação de Porto 
Alegre e Canoas, Presidente do INEP e Secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica do mEc.

José henrique Paim Fernandes - Possui o título de Doutor Notório 
Saber em Educação pela ufrGS. Professor da fGV EbaPE e Diretor 
do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas 
Educacionais da fGV. Trabalhou durante onze anos (2004 a 2014) 
no Ministério da Educação, onde ocupou as funções de Ministro de 
Estado, Secretário Executivo e Presidente do fnDE. foi Diretor da 
área Social do bnDES (2015 a 2016).

MEDIADOR:
luiz Edmundo Aguiar - Professor Titular e Ex-reitor do ifrJ, membro 
do Conselho de Educação do Sinpro-Rio.

Debate
 } COnSElhO DE EDuCAÇãO POlítICA DO SInPRO-RIO

a DeMocraTização  
Do acesso ao  
ensino suPerior
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Oficina
 } PROJEtO XARPI ARt

grafiTe 
PeDagógico
O grafite como 
ferramenta para 
transmissão de 
conhecimento 
na escola

Quarta-feira
4 De Maio, Das 19h às 21h

local: On-line/via zoom
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 2 horas   vagas: 20
valor: Sindicalizado/a, dependente e associado/a de outra 
   entidade de professor/a: R$ 10,00
   Não Sindicalizado: R$ 16,00

OBJEtIvOS:
uso do grafite como ferramenta de transformação de atos destrutivos 
por jovens delinquentes na sociedade

COntEúDOS: 
história do grafite e sua origem. (arte urbana, arte de rua)

MInIStRAntE: 
Wagner gonçalves trancoso - Mestre em 
desenvolvimento local, artista plástico, 
muralista, grafiteiro. Pedagogo, 
Professor de Arte, Sociologia e 
filosofia.
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Oficina
inclusão DigiTal - 
aPrenDenDo a uTilizar  
o sMarTPhone 
Resolvendo “tudo” com o celular

Sexta-feira
6 De Maio, Das 9h30 às 12h30

local: Sede-centro (rua Pedro lessa, 35 - 3ºandar)
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 3 horas    vagas: 20
valor: Sindicalizado/a, dependente e associado/a de outra 
   entidade de professor/a: R$ 15,00
   Não Sindicalizado: R$ 24,00

COntEúDOS: Funções dos aplicativos, aplicabilidades, criação 
de contas na rede, pesquisa de aplicativos de interesse, instalação, 
desinstalação, utilização e configuração. otimização do celular.  
Observação: trazer seu celular e carregador

InStRutOR: José genilson Fraante – Atua na área de informática 
promovendo oportunidade para adultos.

COPAP
COMISSãO DE PROFESSORES APOSEntADOS
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Seminário
 } COMISSãO DE EDuCAÇãO SuPERIOR

PossibiliDaDes e  
liMiTes Do ensino 
suPerior Do brasil

Segunda-feira
9 De Maio, Das 18h às 21h

local: Sede-centro (rua Pedro lessa, 35, 2º andar)

OBJEtIvOS: 
Proporcionar aos docentes e discentes o desenvolvimento crítico e 
científico, considerando os aspectos éticos e políticos da Educação 
Superior.

Serão debatidos os seguintes pontos:
• Precarização da Educação Superior
• avanço desenfreado da Educação a Distância
• Perspectiva do ensino híbrido
• flexibilização das relações de trabalho
• impacto na vida do professor
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Curso
Por uMa eDucação 
infanTil brasileira: enTre 
afeTos e alegrias Da viDa
Tecendo fios comprometidos com as 
infâncias

Sextas-feiras
13 e 20 De Maio, Das 19h às 21h

local: On-line/via zoom
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 4 horas   vagas: 20
valor: Sindicalizado/a, dependente e associado/a de outra 
   entidade de professor/a: R$ 20,00
   Não Sindicalizado: R$ 32,00

OBJEtIvOS: 
Promover um diálogo entre a filosofia subversiva de baruch Spinoza 
e autoras e autores que apontam para uma perspectiva pedagógica 
decolonial, antirracista, anticapitalista, brincante, indígena, 
quilombola para a educação brasileira e para as infâncias. 
refletir sobre a educação, em especial a educação 
infantil brasileira, de uma perspectiva dos afetos, 
da alegria e do desemparedamento. 
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COntEúDOS: 
O curso propõe o diálogo com as DCNEIs e autoras/es que buscam 
se distanciar de um currículo da infância pautado pelas bases 
instrumentais e técnicas, por uma didática prescritiva à ação docente, 
pautando seu eixo na concretude de vida dos bebês e crianças, a 
partir das experiências de diferentes instituições de Educação infantil 
pública e privada. temos como objetivo manter vivos os vínculos de 
proximidade político/afetiva entre os profissionais que atuam nas 
escolas e em outros espaços, mobilizando-os no que diz respeito aos 
princípios teórico-práticos da Educação Infantil.

MInIStRAntES:
Priscila de Melo Basilio - Mestre em Educação, Professora da 
Educação Infantil/CAp- UFRJ. Integrante do grupo de pesquisa 
Gitaka/UNIRIO

Joice Carvalho Coutinho - Pedagoga. Mestranda em Educação. 
Professora do Ensino Fundamental (primeiros anos) da Secretaria 
Municipal de Educação do município de Araruama/RJ. Integrante do 
grupo de pesquisa Gitaka/UNIRIO

Diná teresa Ramos de Oliveira - Mestre em Educação Física/
Unicamp/SP, professora da Educação Infantil e Educação Não 
Formal. trabalha: Coletivo Parque de Bambu e Quintal Pé de terra 
(São José dos Campos-SP). Integrante do grupo de pesquisa Gitaka/
UNIRIO

Maria Marta de Andrade Cerqueira - Pedagoga, Psicopedagoga e 
transpsicomotricista. Coordenadora da Educação Infantil na Escola 
da travessa. Integrante do grupo de pesquisa Gitaka/UNIRIO
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inTroDução à 
afroeTnoMaTeMáTica

terças e Quintas-feiras
17, 19, 24 e 26 De Maio, Das 19h às 20h  

local: On-line/via zoom
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 4 horas    vagas: 20
valor: Sindicalizado/a, dependente e associado/a de outra 
   entidade de professor/a: R$ 20,00
   Não Sindicalizado: R$ 32,00

OBJEtIvOS: 
através do estudo transdisciplinar, inserir o conteúdo de história 
africana (lei 10.639), através da etnomatemática, abordando temas 
como a arte, geografia, história, matemática, filosofia.

COntEúDOS: 
trabalharemos a aplicação da lei e a importância de temas inter 
e transdisciplinares no estudo da história da áfrica, o conceito de 
Afroetnicomatemática, história da Afroetnicomatemática, modalidade de 
ensino e formas de aplicação do tema, projetos inter e transdisciplinares 
para a aplicação da lei com o tema em espaços escolares e não 
escolares, jogos matemáticos africanos, teorema de Pitágoras, símbolos 
adinkra, estudo da tecnologia com a temática africana, tranças, miçangas, 
cestaria africana, capoeira dentro da luz da Afroetnicomatemática.

MInIStRAntE: 
Patrícia Carvalho de Oliveira (Pagu) - Pedagoga, Especialista em 
história africana e cultura indígena. Trabalha na instituição “rede de 
Contato - Mobilidade Educacional”. 

Curso
25

https://site.sinpro-rio.org.br/


100 anos Da seMana De 
arTe MoDerna  

Segunda-feira
23 De Maio, Das 18h30 às 20h30

local: Sede-centro (rua Pedro lessa, 35 - 2ºandar)
Entrada franca

OBJEtIvOS: 
Conhecer aspectos literários, históricos, artísticos e culturais da 
Semana de arte moderna de 1922.

COntEúDOS: 
A produção artística da Semana de Arte Moderna e as mudanças que 
vieram a partir deste importante acontecimento no cenário cultural 
brasileiro.

PAlEStRAntE:
Rosana da Silva Berg - Mestra em desenvolvimento local/UNISUAM, 
doutoranda em políticas públicas/UERJ. 

Palestra
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Paulo freire, o 
anDarilho Da uToPia
Paulo Freire é o homenageado  
na peça teatral
Em cena, Richard Riguetti (ator), com direção de Luiz Antônio 
Rocha e dramaturgia de Junio Santos 

Sexta-feira
27 De Maio, às 19h
COM InAuguRAÇãO DO ESPAÇO CultuRAl PAulO FREIRE
local: auditório do Sinpro-Rio  
(rua Pedro lessa, 35 – 2ºandar)

MAIS InFORMAÇÕES EM BREvE 
www. sinpro-rio.org.br

Espetáculo teatral
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Debate
 } COnSElhO DE EDuCAÇãO POlítICA DO SInPRO-RIO

caPiTalisMo, MercaDoria e 
eDucação no século xxi

terça-feira
31 De Maio, Das 19h às 20h30

local: on-line/ao vivo pelo Facebook e Youtube do Sinpro-Rio 

As transformações impulsionadas pelo capitalismo 
têm impactado a esfera social em seus mais 

diversos aspectos. Com a mudança no método 
de produção, assim como a intensificação do 
individualismo e a mercantilização da vida, 
o mundo do trabalho sofre pressão para 
ser reordenado. a afirmação hegemônica 
do neoliberalismo, para além de suas 

características econômicas, vem impondo 
alterações no comportamento cultural e, por 

conseguinte, levado, também, à reconfiguração 
da educação. Diante disso, debater a sociedade 

capitalista e que modelo de educação essas 
transformações exigem constitui-se, portanto, em um dos temas centrais 
para se compreender a articulação econômica, política e cultural, bem 
como as implicações ideológicas desse processo.

PARtICIPAntES:
Roberto leher - Ex-reitor da ufrJ e professor titular da faculdade de 
Educação da UFRJ.
José Paulo netto - Professor titular aposentado da Escola de Serviço 
Social da UFRJ.

APRESEntAÇãO:  
Professor Elson Paiva – Presidente do Sinpro-Rio.

MEDIAÇãO: 
hiran Roedel – Professor de história e Diretor do Sinpro-rio.
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conTação De hisTórias 
africanas e afro-brasileiras
Sábado
4 De junho, Das 10h às 13h 

local: on-line/via zoom
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 3 horas  vagas: 20
valor: Sindicalizado/a, dependente e associado/a de outra  
   entidade de professor/a: R$ 15,00
   Não Sindicalizado: R$ 24,00

OBJEtIvOS: 
Utilizar, de forma lúdica e pedagógica, as narrativas tradicionais com o 
intuito de promover a aplicação da lei 10.639/07

COntEúDOS: 
• Oralitura / tipologia dos contos tradicionais / técnicas de 
contação de histórias / o poder curativo das narrativas / Discussão 
sobre a lei 10.639/07
• Dinâmicas de sensibilização / contação de histórias / aula 
Expositiva / Debate Dirigido.

MInIStRAntE: 
Claudia Marques dos Anjos – mestra em línguas Vernáculas - 
Literatura Brasileira, professora da FAEtEC/ Escola técnica Estadual 
República, pesquisadora associada ao IPN e Professora de Literatura 
Negra na Pós-Graduação promovida pelo mesmo instituto.
Participação de Pamela Cristina Pereira da Fonseca

Oficina
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Palestra
 } COnSElhO DE EDuCAÇãO POlítICA DO SInPRO-RIO

o novo ensino MéDio: 
iMPacTos e conseQuências

Segunda-Feira
6 De junho, às 19h 

local: on-line/ao vivo pelo Facebook e Youtube do Sinpro-Rio 

PAlEStRAntES
Marise Ramos - Mestre e Doutora em Educação pela UFF e Pós-
doutora na Universidade de trás-os-Montes e Alto Douro/Portugal. 
Docente dos Programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 
formação humana (PPfh/uErJ) e de Educação Profissional em Saúde 
(EPSJV/fiocruz). Ex-Diretora de Ensino médio do mEc (2003 e 2004).

Fátima lima - Mestre e Doutora em Educação pela PUC-RJ, com Pós-
doutorado em Educação pela UFF. Coordenadora da REIPPE - Rede 
de Pesquisas em Implementação de Pesquisas Educacionais. 

MEDIADOR: 
luiz Edmundo Aguiar - Professor Titular e Ex-reitor do ifrJ, membro 
do Conselho de Educação do Sinpro-Rio. 
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 reDe De aPoio eM saúDe MenTal a eDucaDoras/es

REAME

OBJEtIvOS: 
Apresentar à categoria conceitos 
relacionados à Síndrome de 
Burnout e à saúde mental dos 
trabalhadores da Educação. 
Discutir propostas de ações do 
sindicato a partir das realidades 
identificadas junto às ciPa’s das 
IES privadas. 

COntEúDOS: 
Saúde do trabalhador, doenças 
ocupacionais, saúde mental, 
responsabilidades e competências 
das empresas. CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes)

Debate

sínDroMe De burnouT  
e saúDe MenTal  
Dos TrabalhaDores  
Da eDucação
Doença do trabalho a partir de 2022 
(o que as IES tem a ver com isso?)

terça-feira
7 De junho, Das 18h às 21h

local: on-line/ao vivo pelo Facebook e Youtube do Sinpro-Rio
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PARtICIPAntES:
Marcelo Jacinto de Abreu - Psicólogo (UFRRJ), Pedagogo (UERJ), 
Especialista, Professor do Curso de Psicologia do Centro Universitário 
Augusto Motta -UNISUAM

luis Felipe Fleury -Psicólogo (UFRRJ), com Mestrado e Doutorado 
em Psicologia (UFRJ). Professor do Curso de Psicologia e 
Coordenador dos cursos de Pós-Graduação na área de Psicologia do 
Centro Universitário Augusto Motta -UNISUAM.

MEDIAÇãO: 
Ana lucia guimarães - Doutora em ciências humanas, antropologia/
PPGSA/UFRJ. Psicóloga. Pedagoga. Professora e Pesquisadora da 
Educação Básica e Superior. Especialista em Inovação e tecnologias 
Educacionais. Atualmente, 1ª secretária de Educação e Cultura do 
Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região – 
Sinpro-Rio

 reDe De aPoio eM saúDe MenTal a eDucaDoras/es

REAME
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Debate
forMação acaDêMica 
e consciência PolíTica 
Licenciaturas em tempos 
contemporâneos (1ª Edição)

Sábado
11 De junho, Das 9h às 13h
local: Sede-centro (rua Pedro lessa, 35 – 2º andar  
(próximo à estação do metrô cinelândia)
Entrada franca

Debate sobre o significado de ser Professor/a em tempos atu-
ais, procurando enfatizar aspectos da formação continuada, lú-
dica e ativa para o magistério e, fundamentalmente, a neces-
sidade da consciência política deste professor/a construída na 
práxis pedagógica e nas lutas de sua categoria. Enfim, uma 
discussão sobre a identidade acadêmica e política do profes-
sor/a em tempos atuais.

ABERtuRA: Professor Elson Paiva - Presidente do Sinpro-Rio.

APRESEntAÇãO: Ana lucia guimarães - Doutora em Ciências 
humanas, antropologia/PPGSa/ufrJ. Psicóloga. Pedagoga. 
Professora e Pesquisadora da Educação Básica e Superior. 
Especialista em Inovação e tecnologias Educacionais. Atualmente, 
1ª secretária de Educação e Cultura do Sindicato dos Professores do 
Município do Rio de Janeiro e Região – Sinpro-Rio 
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(1ª edição)PAlEStRAntES:
Professor Dr. José Carlos lima de Souza - Doutor em história 
Social - PPG/história/uff. Professor de história e Geografia do 
Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA/SME/RJ). Professor 
Adjunto da Faculdade de Educação/UERJ (Maracanã). Pesquisador 
vinculado à área de EJA do Departamento de Estudos da Educação 
Inclusiva e Continuada, e vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
Desenvolvimento e Educação teotônio dos Santos (PRODED - tS).

Professora Dra. Sandra Santos - Graduada em Ciências Físicas e 
biológicas/ufrJ (1984). Doutora em Educação/uff.  Professora da 
Rede Pública FAEtEC, com Pedagogia e Administração Escolar/UERJ. 
Mestre em Educação Ambiental/ PUC-Rio. Diretora Geral do Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro/ISERJ (Reeleita 6 vezes no 
cotidiano escolar 2007-2022).

Professor Ms. Massuel dos Reis Bernardi - Doutorando em 
Educação (PUC-Rio); mestre em Artes (UFU); especialista em 
Linguagens Artísticas, Cultura e Educação (IFRJ); licenciado em Dança 
(UFRJ); ator (EtEteatro Martins Penna). Professor de Arte da SEEDUC/
RJ. Integra os grupos de pesquisa PROFEX (PPGE/PUC-Rio) e GPAP 
(uPm-SP). atua e tem experiência nas áreas de arte e Educação, 
com ênfase em Dança e teatro. é professor e pesquisador de Arte na 
formação docente da baixada fluminense.

Professor Antônio Futuro - Professor da Rede Estadual de ensino, 
atualmente diretor do Instituto de Educação Carmela Dutra. Militante 
de Direitos humanos. Pesquisador da temática do Pensamento crítico 
da Escola Brasileira.

Professor José Ricardo Ferreira - Pedagogia/UERJ. Atua na área do 
magistério com experiência em formação de Professores e Gestão 
Educacional. Membro da Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação (anfoPE) e da Sociedade brasileira 
para o Progresso da ciência (SbPc). Ex-diretor geral do instituto de 
Educação carmela Dutra (iEcD/SEEDuc-rJ) e Ex-Diretor Pedagógico 
do Colégio Maria Imaculada no Rio de Janeiro.

MEDIAÇãO 
Dra. Stella Alves Rocha da Silva - Pedagoga.  

Mestre em Educação. Professora UCB. Professora  
SEEDuc/rJ – instituto de Educação carmela Dutra. Vice-

coordenadora do Comitê de ética/UCB. Coordenadora da Escola 
de Licenciaturas UNISUAM.
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Debate

forMação acaDêMica 
e consciência PolíTica 
Licenciaturas em tempos 
contemporâneos (2ª Edição)

Sábado
25 De junho, Das 9h às 12h 
local: Subsede – Campo Grande  
rua manaí, 180 (próximo à faculdade moacyr bastos)
Entrada franca

Debate sobre o significado de ser Professor/a em tempos atu-
ais, procurando enfatizar aspectos da formação continuada, lú-
dica e ativa para o magistério e, fundamentalmente, a neces-
sidade da consciência política deste professor/a construída na 
práxis pedagógica e nas lutas de sua categoria. Enfim, uma 
discussão sobre a identidade acadêmica e política do profes-
sor/a em tempos atuais.

ABERtuRA: 
Professor Elson Paiva - Presidente do Sinpro-Rio.

APRESEntAÇãO: 
Arthur luiz Soares Martins – 2º Secretário de Educação e cultura 
do Sinpro-Rio. 
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(2ª edição)PAlEStRAntES: 
Professora Ana Magalhães - Especialista em educação infantil. 
Pedagoga (faculdade de filosofia de campo Grande) e professora de 
formação de professores no Instituto de Educação Sarah Kubitschek.

Professor Dr. José Carlos lima de Souza - Doutor em história 
Social/PPG/história/uff. Professor de história e Geografia do 
Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA/SME/RJ). Professor 
Adjunto da Faculdade de Educação/UERJ (Maracanã). Pesquisador 
vinculado à área de EJA do Departamento de Estudos da Educação 
Inclusiva e Continuada, e vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
Desenvolvimento e Educação teotônio dos Santos (PRODED - tS).

Professor Ms. Massuel dos Reis Bernardi - Doutorando em 
Educação (PUC-Rio); mestre em Artes (UFU); especialista em 
Linguagens Artísticas, Cultura e Educação (IFRJ); licenciado em Dança 
(UFRJ); ator (EtEteatro Martins Penna). Professor de Arte da SEEDUC/
RJ. Integra os grupos de pesquisa PROFEX (PPGE/PUC-Rio) e GPAP 
(uPm-SP). atua e tem experiência nas áreas de arte e Educação, 
com ênfase em Dança e teatro. é professor e pesquisador de Arte na 
formação docente da baixada fluminense.

Professor Antônio Futuro - Professor da Rede Estadual de ensino, 
atualmente diretor do Instituto de Educação Carmela Dutra. Militante 
de Direitos humanos. Pesquisador da temática do Pensamento crítico 
da Escola Brasileira.

Professor José Ricardo Ferreira - Pedagogia/UERJ. Atua na área do 
magistério com experiência em formação de Professores e Gestão 
Educacional. Membro da Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação (anfoPE) e da Sociedade brasileira 
para o Progresso da ciência (SbPc). Ex-diretor geral do instituto de 
Educação carmela Dutra (iEcD/SEEDuc-rJ) e Ex-Diretor Pedagógico 
do Colégio Maria Imaculada no Rio de Janeiro.

MEDIAÇãO:
Professora heloisa helena Antas tavares - Atuou como  

Diretora do instituto de zootecnia ufrrJ.  Ex-coordenadora no 
colégio fernando costa. Professora da faculdade de filosofia 

de Campo Grande, da disciplina Psicologia da Educação. 
Atualmente é diretora do Sinpro-Rio.
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MeToDologias aTivas 
e aPrenDizageM 
significaTiva
SEXtA-FEIRA
24 De junho, Das 10h às 12h

local: On-line/via zoom
InSCRIÇÕES: escola@sinpro-rio.org.br

Carga horária: 2 horas vagas: 20
valor:  Sindicalizado/a, dependente e associado/a de outra 
   entidade de professor/a: R$ 10,00
   Não Sindicalizado: R$ 16,00

Curso

OBJEtIvO: 
refletir sobre metodologias ativas e  
aprendizagem significativa. 

COntEúDOS: 
Novos paradigmas da educação; Cultura digital no processo 
de aprendizagem; competências no contexto pós-pandemia; 
metodologias ativas e aprendizagens significativas. 

MInIStRAntE: 
Bárbara Cristina Paulucci Cordeiro Martorelli – Mestra, Professora 
da Escola de Licenciaturas/Pedagogia/UNISUAM.

37

https://site.sinpro-rio.org.br/


Diretoria do Sinpro-Rio 2022-2025

Adalgiza Burity da Silva; Adalton da Motta Mendonça; Antonio Cesar Pereira; Carlos Alberto Absalão de 
Souza; Deyse de Souza coutinho; Dilson ribeiro da Silveira; fatima rodrigues da Silva; heloisa helena antas 
Tavares; hiran roedel; ireni felizardo; ivano costa Souza; João Paulo câmara chaves; José ricardo andrade 
ferreira; luís augusto borges leão; luiz Edmundo Vargas de aguiar; marco Tulio Paolino; marcos antonio 
Ribeiro da Costa; Maria Eduarda Quiroga P. Fernandes; Maria José da Conceição Lourenço; Marina Job 
Vasques de f. Espírito Santo; maurício ricardo alves rossi; neide hanan; norma Simões de Paiva; orlando 
falsett filho; ricardo ferreira lourenço; robson malheiros; Solange José Dias; ulisses andré da Silva; Valdeci 
borges; Vania Jussara da cruz bretas Vilarinho; Vera lucia Schilling da câmara; Yara maria Pereira.

DElEgADOS(AS) SInDICAIS

1ª Secretaria geral
afonso celso Teixeira
2ª Secretaria geral

Maria Marta de Andrade Cerqueira
1ª Secretaria de Finanças

Oswaldo Luís Cordeiro teles
2ª Secretaria de Finanças

Arnaldo Borba Júnior
1ª Secretaria Jurídica
hélio de oliveira maia
2ª Secretaria Jurídica
Fábio Rodrigo Conde

1ª Secretaria de Relações Políticas e Sindicais
márcio franco Xavier Vieira

2ª Secretaria de Relações Políticas e Sindicais
Andréa Cristina teodoro

1ª Secretaria de Comun. Sindical
Antônio Rodrigues da Silva

2ª Secretaria de Comun. Sindical
Bruno Müller Mata da Silva

1ª Secretaria de Educ. e Cultura
Ana Lucia Guimarães

2ª Secretaria de Educ. e Cultura
Arthur Luiz Soares Martins

DiRetoRia exeCutiva
Presidente: Elson Simões de Paiva

1º vice-presidente
Marcelo Pereira

2º vice-presidente
João Jorge de Araújo Armênio

COnSElhO FISCAl

titulares: mario maturo coutinho; leila dos Santos azevedo; Gustavo henrique cornélio
Suplentes: Maria Alice Alkmim Andrade; Newvone Ferreira da Costa; Sheila de Lourdes Oliveira de Melo

Regional Sul
Luciano Wilser da Costa Zarur

fernando antônio da costa Vieira
José carlos Vieira campos

Maria Fernanda Magalhães Scelza
Viviane ferreira de lima

Regional Oeste / Base Estendida
Fábio Emidio Linhares de Souza
Valéria cristina rezende lobo

Ricardo Carvalho de Faria
Wellington Freitas da Silva

luiz henrique rodrigues bandeira

Regional Barra / Jacarepaguá
Marcella Mendonça da Fonseca
Wladimir Cerveira de Alencar

andréa oliveira Vicente
Gerson dos Santos Seabra
Elton Rodrigues de Souza

Regional Centro / tijuca
Izabel Cristina Gomes da Costa
Gisele Calamara Câmara Chaves

Luan Ribeiro de Araújo
Mariana Souza temoteo
Leonardo Fortes Gomes

Regional Central / norte
Eliza Barbosa de Souza Estevão

Izabela Mendes da Silva
Julia Queiroz Arêas

Jayram Saraiva Uchôa
André Luiz de Azevedo

Regional leopoldina / Ilha
Vera lucia neri da Silva

Aurino Baptista da Costa Junior
Maria Aparecida S. de Oliveira

Marcelo Ferreira Sant´Anna
Magna Correia de Lima Duarte

DIREtORIA REgIOnAl
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Diretoria
ana Lucia Guimarães

arthur Luiz Soares Martins

Assistente de Produção
Marilac Castor 

Revisão
Maria José Lourenço

Projeto gráfico e diagramação
Fernanda Precioso

Escola do Professor
Sede Centro do Sinpro-Rio

Rua Pedro Lessa, 35 - 3º andar - tel: (21) 3262-3440
escola@sinpro-rio.org.br

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
Rua Manaí, 180, Campo Grande  – CeP: 23052-220 

tel.: (21) 2415-4686 e (21) 3402-1768
campogrande@sinpro-rio.org.br

www.sinpro-rio.org.br
facebook.com/sinprorio1931
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	Regras Gerais
	24 de junho, das 10h às 12h
	Curso
	Sábado
	25 de junho, das 9h às 12h 

	Debate
	Sábado
	11 de junho, das 9h às 13h

	Debate
	Terça-feira
	7 de junho, das 18h às 21h

	Debate
	Segunda-Feira
	6 de junho, às 19h 

	Palestra
	Sábado
	4 de junho, das 10h às 13h 

	Oficina
	Terça-feira
	31 de maio, das 19h às 20h30

	Debate
	Sexta-feira
	27 de maio, às 19h

	Espetáculo teatral
	Segunda-feira
	23 de maio, das 18h30 às 20h30

	Palestra
	Terças e Quintas-feiras
	17, 19, 24 e 26 de maio, das 19h às 20h  

	Curso
	Segunda-feira
	9 de maio, das 18h às 21h

	Seminário
	Sexta-feira
	6 de maio, das 9h30 às 12h30

	Pedagógico
	Oficina

	Grafite 
	Oficina
	Segunda-feira
	18 de abril, às 19h

	Debate
	Segundas-feiras
	11, 18 e 25 de abril, das 19h às 21h

	Curso
	Quinta-feira
	7 de abril, das 18h às 20h30

	Motivação e autocuidado
	Curso
	Quartas-feiras
	6, 13, 20 e 27 de abril, 
das 18h30 às 20h30

	Palestra

	Revisitando o Dia Internacional da Mulher
	Palestra

	Palavra do Mestre
	Ciranda de conversas 
	e debates
	Curso
	Sextas-feiras
	13 e 20 de maio, das 19h às 21h


