Seminário Regional III
Nossas Escolas, Nossos Sonhos
Vivemos tempos cada vez mais difíceis no
mundo. Tempos em que nos deixam cada vez
mais questionadores do que é necessário fazer
para termos a vida com dignidade, respeito e
liberdade.
Em especial, o que fazer para termos a
educação que queremos?
As escolas dos nossos sonhos são os projetos
discutidos e elaborados coletivamente, sendo
permanentemente avaliados e reelaborados.
Por isso a Regional III está, mais uma vez,
chamando a categoria ao debate sobre as
questões que batem na porta de cada Unidade
Escolar. Questões que são pertinentes e que
envolvem todas e todos os personagens das
escolas e creches, numa rede de sonhos.

12 de julho/2017 (quartafeira)
De 9h às 17h
No SINTTEL – Rua Moraes e
Silva, 94 - Maracanã

Inscrições pelo telefone 3203 5344
ou pelo email
regional3.sepe@gmail.com

O abono de ponto será encaminhado
pela ordem de inscrições.
São 20 para a 2ª CRE e 20 para a 3ª CRE

..........................................................

Programação
9h às 9h30: credenciamento e café
da manhã
As questões que atrapalham
nossos sonhos:
9h às 12h: Debate: Planos
Municipal e Estadual de Educação;
Violência; Previdência
12h às 13h: Almoço

Em nossos sonhos cabem:
13h às 15h: Rodas de Conversa
1- Direção de escola e democracia
2- Igualdade e Respeito - Raça e
Gênero
3- Conselhos Escolares
representativos e democráticos
15h às 17h: Oficina
4- Escola Criativa e integradora
com professores de História e
Linguagens Artísticas
Montagem de uma instalação
artística em homenagem aos
100 anos da Revolução Russa
que será exposta na Bienal de
Arte do Sepe em outubro
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