SIEEESP - REGIONAL SOROCABA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua da Penha, 652 sala 05 – Centro – Sorocaba - SP
Fone: (15) 3231-8459 e-mail: sorocaba@sieeesp.com.br

ATENDENDO AS FAMÍLIAS INDIVIDUALMENTE OU EM GRUPO

28 de outubro de 2017, das 9h às 18h - C.H. 8 horas
LOCAL: Av. Dr. Eugênio Salerno, 60 – fundos - Bairro Santa Teresinha. Em frente à
farmácia ONOFRE. Ao lado da UNISO Campus Seminário.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição. As inscrições deverão ser feitas com
Luiza, até dia 24/10/2017, pelo e-mail sorocaba@sieeesp.com.br ou pelo telefone 0153231-8459, das 13h às 17h, e confirmadas até o dia 25/10/2017.
Escolas sócias enviar o CÓDIGO. (VAGAS LIMITADAS).

OBS.: Haverá tolerância de, no máximo, 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.
ELIANE CUNHA – Palestrante, consultora pedagógica, professora, com especialização em
Magistério de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Docente de cursos de pósgraduação na área pedagógica. Especialista em Gestão Escolar, Supervisão Escolar e
Orientação Educacional. Pós-graduada em Administração de Recursos Humanos.
Desenvolve, há mais de trinta anos em sala de aula, projetos pedagógicos inovadores.
SÍNTESE: Nesse encontro desenvolveremos as formas de atender os responsáveis em
grupo ou individualmente, elaborar as reuniões de pais, convite, dinâmicas, pautas,
avaliação, organização do espaço e postura.
Encontro dinâmico onde desenvolveremos atividades de organização da reunião de pais,
preparação de convite e pauta, discussão em grupo, sugestões de atividades práticas,
dinâmicas, avaliação da reunião, formas de abordagem individual e postura no
atendimento presencial ou por telefone.
MATERIAL: Caderno de anotações e caneta.

PÚBLICO-ALVO: Educadores, gestores e pessoas interessadas pelo tema.

