
Gestão de conflitos no ambiente 
escolar e neurociência como facilitador 
na aprendizagem serão os temas do 
próximo seminário da APOS que será 
realizado no dia 14 de setembro no 
Centro de Formação de 
Professores de Osasco. 

Para analisar e discutir o 
primeiro tópico, a APOS con-
vidou a professora doutora 
Sílvia Colello, que tem em 
seu currículo uma longa 
bagagem, seja como professora de Edu-
cação Infantil seja como livre-docente 
com especialização em psicomotrici-
dade.

Para esclarecer a importância do con-
hecimento e aplicação das ferramentas 

Olá, amigos da APOS. Como podem 
ver nesta edição do nosso informati-
vo há muita coisa sendo feita em prol 
dos professores. Temos uma 
programação variada tanto para o 
lazer, como os passeios mensais, 
como uma agenda voltada para as 
questões que afetam o cotidiano de 
cada um de nós. 

O Currículo Paulista foi homologa-
do e isso terá impactos em nossa 
carreira. Estamos atentos a isso. No 
plano local, continuamos na briga por 
isonomia salarial, sobretudo porque 
foi anunciada uma reforma adminis-
trativa. Nesse sentido não pode haver 
oportunidade melhor. 

Em setembro teremos um impor-
tantíssimo seminário voltado para o 
aprofundamento das questões que 
nos preocupam em sala de aula. Muito 
mais será feito. Contem conosco.

Anay Christine, presidente.

A APOS retoma com força total 
neste segundo semestre a luta pela 
isonomia salarial dos funcionários 
públicos de Osasco. Parte dessa 
tarefa é continuar dialogando com 
os poderes públicos de forma a que 
as necessidades da nossa categoria 
recebam a atenção que merece.

Uma das conquistas da APOS no 
primeiro semestre foi o reconheci-
mento dos direitos dos professores 

SEMINÁRIO APOS COLOCA EM PAUTA
GESTÃO E NEUROCIÊNCIA

LUTA PELA ISONOMIA SALARIAL 

Diretoria discute novas etapas por melhorias salariais

da área de Neurociência, o palestran-
te convidado será José Meciano Filho, 
professor assistente na Universidade 
Estadual de Campinas (UNICMP), com 
várias especializações em segmentos 

da Neurologia que têm 
importância direta na sala 
de aula, na vida dos alunos 
e dos professores.

Anay Christine, presiden-
te da APOS, diz que os 
temas são decididos a 

partir das interações com os profes-
sores. “Nosso objetivo é trazer para a 
nossa categoria as melhores e mais 
avançadas ferramentas para que a 
missão de ensinar seja cada vez mais 
eficaz e mais humanizada também”.

PALESTRANTES

Sílvia ColelloJosé Meciano Filho

Seminário em
Setembro

na mudança da legislação municipal 
para o magistério.

“Estamos muito atentos para não 
perder nenhuma oportunidade de 
cobrar do prefeito e dos vereadores o 
compromisso de reconhecer mais 
este direito, o da isonomia salarial. 
Para isso vamos precisar que toda a 
categoria permaneça engajada”, afirma 
Anay Christine, presidente da APOS.

Desde do dia 1º de 
agosto, o Estado de São 
Paulo tem seu próprio 
currículo para o Ensino 
Fundamental. Já na data de 
sua homologação, das 645 
cidades do estado, mais de 
500 já haviam feito sua 
adesão.

Enquanto o governo do 
estado estuda a formulação 
de outro currículo para o 
Ensino Médio, as discussões 
sobre os impactos sobre a 
formação do professor já 
começaram. 

Segundo Anay Christine, 
presidente da APOS, que 
acompanha desde o início 

CURRÍCULO DEVE IMPACTAR
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

EDITORIAL

Presidente da APOS ao lado de dirigentes municipais
e estadual no evento de homologação do programa

os debates a respeito, a 
Educação está passando por 
vários desafios, seja no 
município, no Estado e no 
País. 

“Isso quer dizer que 
precisamos lutar por isono-
mia salarial e melhores 
condições de trabalho, pois 
as mudanças nas diretrizes 
acabam passando longe das 
nossas reais necessidades. 

As mudanças são 
necessárias e bem-vindas 
mas nosso papel é lutar pela 
dignidade em nosso ambi-
ente de trabalho, fator 
essencial numa educação 
realmente humanizadora”.



Dia 29
a par�ir das 09h

A Festa da
Primavera
da APOS

PLANOS DE SAÚDE
30% de Desconto Associados APOS
Corretor: Regis Gomes de Oliveira
Telefone: (11) 3692-9707 Celular: (11) 
98598-5227

PRO-NOG
Nariz, Ouvido, Gaganta - Dr. Elcy Toledo 
de Castro
Desconto de 40 % na consulta Rua  Alice 
Manholer Piteri, 458 - VL Osasco Fone: 
3699-0248 / 3683-4080

PRODUTOS NATURAIS
Vendas de produtos Naturais - telefone 
(11) 4666-3740 celular (11)96888-1601 - 
Descontos de 10% para associados 
APOS. email: 
projetovivacomsaude@hotmail.com

PSICOLOGIA CLÍNICA
Dr Fabiana Camargo de Souza Chicole 
Desconto de 50% Para Associados APOS 
- Fones: (11) 97279-1160 / 97720-7439 - 
Endereço: Rua Conde Luiz Eduardo 
Matarazzo, 250 - Vila São Francisco 

A APOS tem mais de 40 convênios para atender os associados. Todos 
oferecem condições especiais no atendimento e nos descontos que chegam, em 
alguns casos, a 50%. Consulte a APOS e conheça todos os benefícios oferecidos.

CONVÊNIOS

Local: Estacionamento da
Prefeit�ra de Osasco

Venha se diver�ir,
t�aga sua família

OUTROS SERVIÇOS

PACOTE ESPECIAL 

PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
PREÇOS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS DA APOS

Convênios e
Excursões APOS

GESTÃO E NEUROCIÊNCIA
APOS promove mais um seminário de formação em educação

Boletim informativo I Agosto 2019

O IMPACTO do Novo
Currículo Paulista

A Batalha pela
ISONOMIA SALARIAL
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EXCURSÕES APOS

Campos do Jordão

Para acompanhante será
cobrado o valor R$ 100,00.

Não fique de fora
Garanta sua vaga

Inscrições até 21 setembro de pelo
e-mail apos.osasco.apos@gmail.com

Dia 28 de setembro


