REGIONAL ARAÇATUBA
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Oscar Rodrigues Alves, 55 - 9º andar – sala 9.4 - Centro - Araçatuba
Fone/Fax (18) 3623-1168

TIMES QUE BRILHAM A GRANDE VITRINE ESCOLAR
23 de setembro de 2017, das 8h às 17h30 – C.H. 8 horas
LOCAL: Av. Brasília, 1775 – Hotel Riviera
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 Hyanara até dois dias anteriores da data do curso
pelo telefone (18) 3623-1168 ou pelo e-mail aracatuba@sieeesp.com.br 8h às 17h.
SOMENTE 40 VAGAS
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.
CLÁUDIA MARIA DE OLIVEIRA: Formação em Letras pela Universidade Mackenzie,
pós- graduada em Gerenciamento de Recursos Humanos e Qualidade Total pela FGV.
Consultora especializada em escolas e empresas com mais de 22 anos de atuação.
Fundadora da Coplanning Gestão Educacional, Conferencista em eventos de Educação e
Instrutora dos cursos oferecidos pelo SIEEESP (Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino no Estado de São Paulo). Especialização em Neurociências e Coaching
Ontológico. Participação no Projeto da Fundacion Chile de Gestão Escolar. Palestrante
em eventos internacionais. Especialista em atendimento na escola e Mestranda em
Saúde da Comunicação Humana pela Santa Casa de São Paulo.
SÍNTESE: Durante duas horas de Oficina, resgatamos a importância em utilizar a
MÚSICA como ferramenta educacional e a importância da MUSICALIZAÇÃO estar
presente no ambiente escolar: através da produção dos sons, do ouvir e do cantar,
podemos quebrar resistências, abrir horizontes e educar (se) de forma criativa.
Várias vivências, dinâmicas, ritmos e memórias musicais fazem parte da Oficina.
OBJETIVO: : facilitar a prática dos conceitos do atendimento que valorizem o espírito
de TIME e a imagem da escola, dentro de um conceito moderno sobre o
comportamento
e
necessidades
dos
pais.
O papel da secretaria/inspetor/segurança/porteiro/limpeza que fazem a primeira
imagem e proporciona a experiência inicial tanto aos visitantes prospectivos como com
os alunos ativos.
Metodologia: exercícios e discussões em grupos sobre conclusões práticas
para a melhoria do trabalho na escola.
MATERIAL: Caderno para anotações e Caneta.
PÚBLICO-ALVO: Todo o pessoal operacional e administrativo porteiros, auxiliaries,
limpeza, cantina, transporte escolar e suas lideranças diretas.

