SP
EC I
AL

ED
IÇÃ
OE

Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina

R. Felipe Schmidt, 390, 13º andar, CEP 88010-001, Florianópolis, SC, Fone (48) 3222-2193

Nº168

ANO 29 | MARÇO 2020
Leia e veja: www.sinepe-sc.org.br

JORNADA PEDAGÓGICA

MOMENTOS
INESQUECÍVEIS
Sucesso de público e crítica

CELSO ANTUNES

LEO FRAIMAN

MOZART NEVES RAMOS
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UM PRESENTE PARA
LEITORES ESPECIAIS

ducação é uma atividade que exige sempre que se esteja
olhando para adiante. O encerramento de uma jornada está
longe de significar o término da parceria entre os participantes. É, o mais das vezes, apenas o início da próxima jornada.
Esta edição especial que você, leitor do Jornal do Sinepe/
SC, está recebendo oferece-nos uma ótima oportunidade para
contemplar alguns dos momentos mais expressivos de um dia intenso de atividades, como foi o 5 de fevereiro de 2020, durante a
JORNADA PEDAGÓGICA 2020, organizada pelo SINEPE/SC.
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Oferecemos esta retrospectiva especial a você, como um
reconhecimento sincero, ainda que modesto, de sua formidável
importância para a melhoria da educação nacional.
O ponto mais agradável desse olhar retrospectivo é a sensação que logo vamos nos reencontrar na próxima jornada em
2021.

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Santa Catarina, com sede e foro em Florianópolis, é constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação
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Escolas Particulares (Fiep) e à Confederação Nacional dos Estabeleciwmentos de Ensino
(Confenen), está localizado em Florianópolis nos 12º e 13º andares do edifício Comasa,
à Rua Felipe Schmidt, 390, CEP 88010-001, Caixa Postal 669.
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CONHECIMENTO
QUE LEVA À LIDERANÇA
E GERA GRANDES SOLUÇÕES
Com mais de dois mil professores, diretores,
mantenedores e demais interessados no futuro
da educação, o Sindicato das Escolas Particulares de
Santa Catarina (SINEPE/SC) promoveu a Jornada Pedagógica
SINEPE/SC 2020. O encontro, realizado na moderna
e ampla Arena Petry, em São José, abriu o ano letivo
na rede privada de ensino com os maiores experts da
atualidade em gestão e liderança em educação, autores
de best-sellers e temáticas inovadoras: Celso Antunes,
Mozart Neves Ramos e Leo Fraiman. No mesmo local
aconteceu a feira de produtos e serviços nos estandes
instalados por 10 notáveis patrocinadores: FTD Educação,
LINPLAST Móveis Escolares, SYSTEMIC Bilingual, SAE Digital,
KRENKE Brinquedos, SPONTE Gestão Educacional,
ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, BERNOULLI Sistema de Ensino,
ESTANTE MÁGICA e ELEVA Plataforma de Ensino.
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CELSO
ANTUNES

LEO
FRAIMAN

MOZART
NEVES RAMOS

CONTAGEM
PROGRESSIVA
Palestrantes que correm pelo
Brasil de ponta a ponta,
onde lideram as listas dos mais
requisitados, e conhecem como
poucos a realidade da educação
nacional, eles fizeram
o espetáculo na JORNADA
PEDAGÓGICA SINEPE/SC.
Leia nas páginas que seguem os
recados que Leo Fraiman, Celso
Antunes e Mozart Neves Ramos
gostariam que todos recordem:
podemos construir caminhos
práticos e encontrar inspiração
para fazer a diferença.

FORMAÇÃO CONTINUADA
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Por que é essencial
desenvolver e aprimorar
as competências socioemocionais?
LEO FRAIMAN - Ainda que hoje exista uma normativa, que tem proatividade, que se respeita, respeita o ou- elenco de “ferramentas” essenciais que materializam
uma lei, uma diretriz que de alguma forma direcione
as escolas a transversalizarem o conhecimento das
competências socioemocionais, se olharmos as pessoas que admiramos, as pessoas de sucesso, as pessoas que fazem a diferença na sociedade, elas sempre, de alguma forma, trabalharam para desenvolver
em si as competências socioemocionais. Competência
diz algo a respeito do que me compete, diz respeito à uma área em que eu passo a buscar o domínio.
Sócio=convivência em sociedade. Emocional=ligado ao
mundo dos afetos. Uma pessoa que sabe viver bem
consigo e com o outro, tem uma melhor saúde, uma
melhor carreira, faz melhores escolhas e consegue
lidar melhor com as suas dificuldades e encontrar a
superação. Muitas vezes um aluno não aprende, não
porque ele não tem capacidade ou porque o professor não ensinou bem, mas porque ele não tem o foco,
não tem a paixão, não tem a perseverança, não soube
formar um grupo, uma aliança pra estudar, então, na
hora que um professor traz um debate sobre felicidade, na hora que um outro professor traz uma reflexão sobre quais são as carreiras que faltam ou que
estão sobrando em determinada localidade, na hora
que um professor traz um debate sobre a construção
da paz nas relações ou um outro professor procura
uma instalação artística, uma mostra de fotos sobre a
empatia, sobre o perdão, sobre a compaixão, ou mesmo uma outra atividade que leve os alunos a refletir
sobre a importância de entendermos a carreira como
uma forma de contribuir com o mundo e não de tirar
um tanto de dinheiro da sociedade ou do governo, em
todas essas situações em que vamos construindo um
ser humano que tem uma atitude empreendedora,

tro, que tem valores claros e desenvolve as suas virtudes, nós estamos inspirando, orientando e motivando
a construção das competências socioemocionais. Muitas escolas hoje, já têm na sua grade curricular uma
aula dedicada semanalmente à temática de Projeto de
Vida e este trabalho pode ser muito potencializado
quando os mais diferentes professores, de alguma
forma, entendem que isso não é apenas um modismo,
ou é algo que está na Lei, na verdade é a lei da vida nos
dizendo que diante de um mundo incerto, complexo,
exigente, competitivo e acelerado, precisamos ter um
eixo interno e Yuval Harari, um dos escritores e historiadores que fala sobre isso, comenta em seus livros:
“num mundo com tantas incertezas em que já falamos
de hackeamento de cérebro, nada mais importante do
que o autoconhecimento, equilíbrio emocional, a criatividade, a intuição e a capacidade de formarmos boas
alianças”. Tudo isso, pode e deve ser aprendido em
sala de aula e na sala de casa.

CELSO ANTUNES - As recentes descobertas da Neurociência nos revelam como a mente humana aprende e
como nossas memórias guardam os saberes e, desta forma, compreender esses mecanismos cerebrais
significa, em nosso país, agir como é costume agir em
países que se encontram no ápice da qualidade mundial da verdadeira educação. Não existem “receitas”
específicas, senão descobrir que a mente humana,
muito mais que um órgão de nosso corpo, representa
a diretriz de ações e de atitudes de um novo mundo que busca a prosperidade e paz aprendendo que
“ser” mais significa construir os fundamentos para
se “conviver” melhor. A tecnologia é, em verdade, um

as descobertas recentes sobre a mente humana e
seu processo de educação. A mesma tecnologia que
nos levou a descer ao fundo dos oceanos e o caminhar pela superfície da Lua indica que é possível

“aprender a aprender”, transformar o
saber em fazer e, assim, “ser mais”. O

“novo educador” não mais é um simples agente de informações que a cada dia se renova, mas o possuidor
de uma plena e integral formação que leva a humanidade a “ser” mais para “poder” mais. Em síntese, o
novo educador, como já ocorre em inúmeros países
contemplados por sólida posição no P.I.S.A. é um
agente que busca preparar um novo amanhã em que
“ter” mais está implícito em “ser” mais.

MOZART NEVES RAMOS – A perspectiva, via BNCC, é
promover uma educação integral. Isso significa colocar de forma intencional no currículo as habilidades
cognitivas aliadas às chamadas competências socioemocionais. É o autoconhecimento, o pensamento
crítico, a criatividade, a comunicação, a abertura ao
novo...o século 21 está a exigir essas novas competências que são tão importantes para o desempenho
escolar, mas também para que possam ir bem na vida.
As pesquisas revelam que quando essa aliança acontece as chances de aprendizagem e sucesso escolar
são muito maiores. É preciso desenvolver plenamente
as pessoas conforme determina o artigo 205 da Constituição Federal. Vamos investir na educação integral
para que a escola dialogue com esses novos tempos.
As tecnologias podem nos ajudar nesse rumo.
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O que muda nesta
virada da década nas
relações família e escola?
FRAIMAN - É, mudou muito essa relação. Quando estu- uma outra forma de angústia que é uma insatisfação. de seus alunos, trabalha valores e procedimentos étidei essa temática na minha dissertação de mestrado
cujo tema é “A importância da participação dos pais
na Educação Escolar”, ainda estava começando esse
“boom” que hoje se tem da internet, das redes sociais
e existia ainda na nossa sociedade uma certa narrativa pra construir os papéis do homem, da mulher, da
criança, do adolescente, do adulto, do idoso, o papel
do mundo público, privado, existia toda uma marcação da idade do certo, do errado, do gênero, da maneira de se viver, de conviver, amar e trabalhar. Hoje,
no que Zygmunt Bauman chama do mundo líquido, o
mundo das redes sociais em que todo mundo ganhou
voz e de alguma forma muitas pessoas têm se achado especialista sobre coisa alguma. Muitas vezes a
família acaba tendo parentesco, laço de sangue, mas
pouca familiaridade, pouca consideração, pouco vínculo, pouco afeto, pouco amor até aos próprios filhos.
Uma casa é tijolo, mas um lar é afeto. É preciso educar
a família pra que os pais e mães adotem uma postura
mais empoderada, mais adulta, mais autônoma e consigam driblar os perigos da falsidade que se tem hoje
dessa cultura do atalho a qualquer custo. Uma cultura que muitas vezes forma crianças e adolescentes
folgados, mimados, desinteressados e angustiados
porque, para que a criança ou o adolescente não se
frustre e não se sinta angustiada, os pais oferecem
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Pense, se nós esperamos até quatro da tarde pra almoçar, uma simples bolacha vira uma maravilha. Isso
significa que é a espera, a busca, a construção que
traz o sal da vida. Crianças e adolescentes mimados
e superprotegidos, de alguma forma, se tornam mais
insatisfeitos e é preciso desmistificar isso tudo aos
pais, faze-los entender que não adianta trazer os ressentimentos que eles tinham quando viviam numa família e até num modelo educacional mais autoritário,
dando carteirada na escola ou desdizendo aquilo que
está combinado nas relações entre a família e a escola. Além dessa lição de casa que é nossa também de
educar essa família, é preciso dedicar um tempo nas
aulas, para direta ou indiretamente ajudarmos estes
alunos a construírem as tão essenciais competências
socioemocionais, afinal de contas, neste mundo líquido, sem fronteiras e sem certezas ou seguranças,
nada mais sólido do que termos valores e competências claras que nos permitam chegar ao próximo nível.

ANTUNES - Tudo ou, quase tudo. A escola que agora
começa a nascer não mais se volta para uma fixação
de conteúdos conceituais que atualmente se conquista com um singelo toque de “mouse”. Mas, sem desprezar esses conteúdos, também educa a criatividade, estimula a atenção e capacidade de concentração
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cos, desenvolve a plenitude de nossas inteligências e
das relações sócio emocionais e, desta maneira, pode

fazer de cada aluno um ativo agente
em sua capacidade de “ser” mais e de
transformar o “saber” em um efetivo
“fazer”.
RAMOS – A BNCC vai naturalmente nos ajudar a enfrenta o maior problema, que é a questão do baixo índice
de aprendizagem escolar, em particular dos anos finais do Ensino Fundamente e do Ensino Médio. A BNCC
vai ser fundamental para a agenda da aprendizagem
de todos, e não só para alguns. Ela é essencial para o
enfrentamento dos baixos índices de aprendizagem.
Atualmente há uma grande desigualdade educacional
no Brasil. Com professores bem preparados vamos ter
uma nova educação para este país. Por tudo isso, é
fundamental que se promova melhor articulação com
as famílias. Há um provérbio africano que gosto muito, segundo o qual “para que todos possam se desenvolver e aprender é necessário a participação de todos
de toda a aldeia”. Precisamos fazer essa convocação
pelo bem das crianças e jovens. Os pais e as famílias
devem estar motivados para promover com a escola
o desenvolvimento pleno de seus filhos. Escola forte
começa pela educação integral.

FORMAÇÃO CONTINUADA
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Que mensagem gostaria
de deixar para os
participantes desta jornada?
FRAIMAN - Não tem sociedade que chegue à melhor Outro dia me falaram assim: “-mas Leo, com todas es- educamos também a nós mesmos. Na hora que nós
versão de si sem ter professores valorizados e que se
valorizam e vejam que, tão importante quanto a valorização que recebemos dos pais, dos alunos, da sociedade, dos governos, do outro, é a valorização que nós
trazemos à nossa própria carreira e à nossa própria
vida. É bem verdade que o campo da educação no Brasil
nunca recebeu de maneira expandida a atenção àquilo
que merece, mas não é esse o motivo justamente pra darmos o nosso melhor? Se
queremos que o nosso país realmente dê um salto de
qualidade no mundo educacional pra que tenhamos
as pessoas e os profissionais que esperamos ter, não
é aí que encontramos uma parte do nosso propósito?

sas questões do mundo, apesar dessas dificuldades
atuais no nosso país, vão continuar trabalhando na
educação?” Eu falei: “-Não, é ao contrário! É por causa
de todas essas dificuldades que nós podemos dar o
nosso melhor. Ser um professor na Finlândia tem um
grau de desafio grande, mas ser um professor no Brasil tem um grau de desafio muito maior.”Eu vejo nesse
país todo, professores e professoras que têm sim um
brilho nos olhos, que têm capacidade, que têm informação e que muitas vezes só o que eles precisam é
lembrar daquele voto ético e espiritual que fizeram
quando escolheram essa carreira e lembrar que nós
não educamos somente os alunos todos os dias, nós

estudamos, ou não, nos aprimoramos, ou não, cuidamos da nossa aula, antes, durante e depois, que nós
procuramos aquele passo a mais, ou não, nós estamos lapidando em essência a nossa própria alma, o
nosso próprio destino.

ANTUNES - Impossível imaginar como será o amanhã
no país e no mundo em que atualmente vivemos, mas
não duvidamos sequer por um segundo, que será da
forma como os professores o fizerem, desde que estes aceitem acolher os resultados sobre a verdadeira
educação da mente, proporcionada pelo avanço mundial da Neurociência.

RAMOS – Nós acreditamos em vocês, professores,
educadores, gestores, na perspectiva de tornar este
país melhor para todos a partir de uma oferta de educação de qualidade. A BNCC representa uma oportunidade nessa direção e este ano é muito importante por
que começaremos a implementá-la em todas as escolas públicas e particulares. Vai se juntar à BNCC a BNC
da formação docente. Vamos precisar começar a preparar os professores para esse novo currículo. Temos
10 competências gerais para desenvolver nos nossos
estudantes e precisamos preparar os professores

Juntos é possível
oferecer uma educação para o século
21 que seja capaz não só preparar bem
os alunos para o novo mundo do trabalho, mas principalmente para que eles
possam exercer a plena cidadania.
para este grande desafio.
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systemic.com.br › bilingual education that inspires

FORMAÇÃO CONTINUADA

O QUE DIZEM AS ESCOLAS:
A participação dos nossos professores foi de suma importância
para alavancarmos o ano letivo munidos de uma educação inspiradora. Cada palestra marcou cada um de nós. Levamos um pouquinho da docilidade do professor Celso Antunes, que nos fez lembrar o quanto os alunos vibram por
nós professores e as pegadas que deixamos. Com Mozart a importância de colocarmos a BNCC na prática, desenvolvendo habilidades e competências. Leo Fraiman nos
fez refletir sobre as competências socioemocionais, para que possamos cultivar
uma ação mais humanizada em nossas escolas e em nossas vidas, além de deixar
uma frase para que possamos lembrar todos os dias: ‘Se não for para fazer com
amor, nem saio de casa’. Agradecemos imensamente aos responsáveis do SINEPE/SC pelo
acolhimento, organização e por todo aprendizado. A nossa equipe amouuuu! Parabéns!

Deise Burigo
Diretora do Colégio Planeta, Tijucas

JORNAL DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SANTA CATARINA

Parabéns para
a equipe do SINEPE/SC
pelo evento. Só ouvi elogios.

Mariana M. Bez Salles
Secretária da Direção
Centro Educacional
Menino Jesus
Florianópolis

Um evento grandioso que mais um vez surpreende
na organização e na escolha dos palestrantes,
e que permite o compartilhamento de conhecimento
e experiências entre educadores. Parabéns SINEPE/SC!

Graziane Niehues Felippe
Diretora do Colégio Radiar, Braço do Norte

Em nome da equipe Cia do Saber
venho expressar nossa alegria por
Excelente a iniciativa dos palestrantes
termos vivenciados momentos
que escolheram para Jornada.
únicos na Jornada Pedagógica. Foi um dia 100%
Foi maravilhoso. Parabéns ao SINEPE/SC!
de pura inspiração e motivação. Os palestrantes de elevado nível souberam encantar o
Marily Helena da Silva
público. Os três momentos foram igualmente
Diretora do Colégio
impactantes. A doçura do querido Celso
Cuca, Itapema
Antunes, a sabedoria do Mozart e a energia
do Leo trouxeram aos educadores fontes de
Realmente foi uma
reflexão e motivação. Parabenizamos a equipe
jornada maravilhosa.
do SINEPE/SC pela organização, excelente escolha
Valeu cada segundo de atenção aos palestrantes.
do local, atendimento de boas-vindas, nível dos
Todos foram muito, mas muito felizes
palestrantes, parceiros expositores, enfim, tudo somoue assertivos na fala. Vocês estão de Parabéns
-se para tornar o dia perfeito. Recebam o nosso abraço em forma de
pela escolha do local, coffee break
agradecimento.
e dos maravilhosos palestrantes.
Muita gratidão pela oportunidade!

Edna Faria de Andrade
Diretora Pedagógica do Centro
Educacional Cia do Saber, São José
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Maria Beatriz Krautz
Diretora do Colégio
CETK, Palhoça
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Gratidão pelo empenho e dedicação em promover um
momento único, com todo o cuidado na escolha do local, na
recepção carinhosa, no capricho dos lanches e na excelente
escolha dos palestrantes envolvidos. A Jornada Pedagógica
2020 foi maravilhosa! A melhor de todas, de acordo com
minha equipe de colaboradores, que sempre participam.
Contribuições especiais dos renomados ícones professores
Celso Antunes, Leo Fraiman e Mozart Neves Ramos, sem
dúvida, foram determinantes para o sucesso do evento. Tudo perfeito. A melhor
JORNADA de todas. Parabéns!

Roseane Laureano
Centro Educacional Tempo
de Despertar, Florianópolis

O IMA - Instituto Maria Auxiliadora, de Rio do Sul,
esteve representado na Jornada com
Juliana Fronza, Ligian A. Tenffen,
Angélica Pereira, Fabiano F.
Cardoso e a Orientadora
Educacional, Ana Paula Motta.
“Foi um encanto, de ponta a
ponta”, resumem.

Gostaria
de agradecer
o brilhante evento.

Felipe Lovemberger
Professor no Colégio
Machado de Assis,
Joinville

Gostaríamos
de parabenizar
pelo grandioso evento.
Foi um sucesso!

Pricila Volpato Becker
Colégio Nova Geração,
Braço do Norte

Nossa equipe esteve presente
na Jornada Pedagógica pela
primeira vez e superou todas
nossas expectativas. Excelente organização
e estrutura. O SINEPE/SC mostra sua capacidade de promover o desenvolvimento do
segmento educacional com esse evento incrível. Gratidão, em nome de todos do Espaço
da Criança e Espaço Babies House.

Luiz Fernando Werkhauser
Diretor Administrativo
Espaço da Criança
Espaço Babies House,
Florianópolis
Coordenador Geral
Núcleo de Gestores Escolares
da AEMFLO/CDL SJ

O evento foi Maravilhoso. Sucesso Total.
Muito orgulho do nosso sindicato!

Nadir Junckes da Silva
Diretora do Colégio Gardner, São José
Parabéns a toda equipe do SINEPE/SC. Foi muito bom. A Jornada Pedagógica
vem evoluindo a cada ano que passa. Em especial, neste ano, deu mais um salto
em seu patamar! Tudo estava muito bom: organização, estrutura, coffee break, recepção, exposições e principalmente
o conteúdo proposto. Meus parabéns e reconhecimento aos
envolvidos na organização e aos presentes!

Pedro Paulo da Silva Neto
Colégio Paulo Freire, São José

“Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade.”
A partir desta conhecida frase, atribuída a diversos autores, a Diretoria e Equipe do SINEPE/SC agradecem e homenageiam todas as
escolas afiliadas que contribuíram, com sua presença e outras formas de apoio, a realização muito bem sucedida da Jornada Pedagógica SINEPE/SC 2020. Agradecem também aos patrocinadores que acreditaram no potencial deste evento e nos brindaram com suas
participações. Ao mesmo tempo ressaltam que 2020 se apresenta com um cenário de desafios... e possibilidades ilimitadas.
Contem com a permanente vigilância e firme determinação do Sindicato em promover e incrementar o desenvolvimento
do segmento privado educacional catarinense. Afinal, liderança e gestão em um mundo de rupturas fazem a diferença.
“Estamos atentos e preparados para uma nova ordem com temáticas inovadoras”, afirma o presidente Marcelo Batista de Sousa.

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br
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O QUE DIZEM OS PATROCINADORES:
Para nós é sempre um prazer participar dos
eventos do Sinepe. Um espaço de sucesso, no qual
temos a oportunidade de levar nosso programa
para cada vez mais pessoas interessadas em
transformar a educação.

É sempre um prazer participar de eventos como esse. Além de organizado, trouxe
um conteúdo excelente e gerou muitas reflexões. Para a Plataforma de Ensino
Eleva é sempre importante trocar boas práticas, levando as nossas soluções e
também entendendo as demandas dos educadores no cenário atual. Temos a certeza de que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. É nessa
sintonia que buscamos refletir com educadores de todo o Brasil para avançarmos
na qualidade do ensino no país.

Rafaela Perim, Felipe Pacheco,
Maria Rita Gullo, Gustavo Kuhl
e Aline Proença

Dhiego Alex Moreira
Gerente Comercial da
Plataforma de Ensino Eleva

Escola da Inteligência

Super organizado, dinâmico, rica em conteúdo... Certamente inspirou os professores através da troca
de experiências profissionais dentro do universo da gestão pedagógica, com os ilustres e experientes
educadores e palestrantes. Pelo espaço disponibilizado proporcionou-nos a oportunidade de expor e divulgar
nosso mobiliário, com satisfatório resultado. Nós da Linplast Moveis Escolares, sentimo-nos super bem atendidos, pela organização, em especial pelo presidente Marcelo Batista de Sousa e o Sr. Claudio Lange. Agradecemos
a oportunidade, parceria e atenção dispensadas. Será um prazer poder participar em eventos futuros.

A partir da esquerda, Franciele Franco,
Valmir Procksch e Luciana Vilelva
LINPLAST Móveis Escolares

Foi uma ótima oportunidade
de compartilhar um pouco
do que é o SAE Digital e como funcionam nossas soluções, com um público engajado e
receptivo. Ficamos muito satisfeitos em levar o nosso nome a um evento muito bem
organizado, que foi além das nossas expectativas, tanto em conteúdo e como número
de visitantes interessados em conhecimento e no nosso sistema. Parabéns, SINEPE SC
e Claudio Lange, nos sentimos acolhidos do início ao fim, foi muito bom trabalhar com
vocês. Contem com o SAE Digital para as próximas edições e eventos!

Kassielly Maranhao, SAE DIGITAL
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Entendemos que a Jornada
Pedagógica é um evento de muita
relevância para a educação de Santa
Catarina. E, para nós, é um grande
prazer participar e poder nos
conectarmos a educadores que
buscam o
mesmo propósito do Bernoulli: preparar
estudantes
para os seus
sonhos e
propósitos!

Camila de Oliveira Santos
Coordenadora Comercial
Bernoulli Sistema de Ensino
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Foi uma experiência muito positiva. Durante o evento
tivemos a oportunidade de nos aproximarmos das escolas associadas ao sindicato e dessa forma pudemos
conhecer um pouco mais sobre a realidade das escolas
catarinenses e mostrar como o Software de Gestão
Sponte pode ajudá-las a melhorar seus processos e
tornar a gestão escolar mais completa e eficiente.

Michelle Terres
Gerente comercial
da Sponte Software
de Gestão Educacional

Como foi bom poder iniciar o ano letivo de 2020
com esta grande Jornada Pedagógica, organizada pelo SINEPE/SC com tanto carinho com cada
escola, professor e parceiros. A FTD Educação tem
orgulho em colaborar e participar como parceiros
deste evento, que promoveu tanta formação e
informação, mas além de tudo foi uma injeção
de ânimo e esperança, para nossos professores
retomar seus trabalhos com a certeza que vale a
pena ser um educador que transforma e marca
a vida dos seus alunos. Que seja um ano muito
abençoado e dê muito
sucesso a todos nossos
parceiros.

Foi uma ótima oportunidade. Estamos presente com nossos produtos há mais de 30 anos na região
da Grande Florianópolis e vamos
crescer ainda mais. A Jornada foi
uma vitrine muito boa, vamos fazer
a próxima, queremos fazer outra
Jornada!

Wellington Cremoneis
Consultor Comercial
FTD Educação

Valdemiro Krenke
Krenke Brinquedos

Participamos pela primeira vez este ano e foi super válido
para o Systemic Bilingual. Pudemos constatar a seriedade do
encontro, que por sinal foi extremamente bem organizado, e o interesse das escolas
do estado em fazer a diferença na área de educação. Sabemos que a educação bilíngue, embora seja uma realidade no Brasil, ainda é um tema muito novo e complexo
para as escolas brasileiras. Foi importante ver como as escolas de Santa Catarina buscam por programas de qualidade e como pioneiros nessa área, o Systemic Bilingual
tem total interesse em estar cada vez mais próximo
dessas escolas. Obrigada ao SINEPE/SC pela oportunidade!

Andrea Maruta
Systemic Bilingual

Um super evento, maior que
imaginávamos! Com certeza
tivemos muita troca e
aprendizado na Jornada!

Ivye Muniz
Estante Mágica

Momento em que a Escola de Pais do Brasil homenageia o
SINEPE/SC com entrega de certificado. O grupo, tendo à
frente o educador José Alberto Wobeto, agradeceu e destacou
o apoio do Sindicato. Idêntica homenagem foi feita à Editora FTD,
pelo patrocínio da recente edição da revista Escola de Pais.

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br
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Para o professor Marcelo Batista de Sousa, presidente do SINEPE/SC,
a presença maciça das escolas afiliadas e o alto nível dos palestrantes e expositores
garantiram o excelente resultado da jornada, organizada pelo Programa de
Formação Continuada do Sindicato. “Foi um dia excepcional para compartilhar
conhecimento e troca de experiências profissionais em cada um dos
diversos níveis de atuação da gestão educacional”, resumiu.
A exemplo dos eventos anteriores do SINEPE/SC,
não houve cobrança de ingresso para
as escolas afiliadas ao Sindicato.

“Foi um dia excepcional para
compartilhar conhecimento e troca
de experiências profissionais(...)”

NAS PÁGINAS QUE SEGUEM,
UMA MOSTRA FOTOGRÁFICA DO SUCESSO:

14

Acesse diariamente www.sinepe-sc.org.br

FORMAÇÃO CONTINUADA

JORNAL DAS ESCOLAS PARTICULARES DE SANTA CATARINA

“Tão importante quanto
a valorização que recebemos,
é a valorização que nós
trazemos à nossa própria carreira
e à nossa própria vida”.
Leo Fraiman

“O amanhã no país
e no mundo será
da forma como os
professores o fizerem”.
Celso Antunes

16
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LIDERANÇA
E GESTÃO
EM UM MUNDO
DE RUPTURAS

18
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2020
UM CENÁRIO
DE DESAFIOS...

... E POSSIBILIDADES ILIMITADAS.
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TEMÁTICAS
INOVADORAS

PREPARADOS PARA UMA NOVA ORDEM
22
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PARTICIPAÇÃO COM OS
MAIORES EXPERTS EM GESTÃO
E LIDERANÇA EDUCACIONAL
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Quer formar
autores da
própria
história?
E se seu aluno tiver a chance
de escrever o próprio livro?
É assim que a Estante Mágica,
em parceria gratuita com
escolas, está transformando a
vida de milhares de crianças.

Aponte a câmera do
seu celular para o
QR Code acima e
tenha acesso à uma
das milhares de
histórias que já
ajudamos a contar

Ligue ou envie uma mensagem
por whatsapp através do número
e inscreva sua escola!
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EXPERIÊNCIA
ÚNICA

TALENTO,
INSPIRAÇÃO
E RESPOSTAS AOS DESAFIOS
DA ARTE DE APRENDER E ENSINAR
26
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MAIS QUE UMA FERRAMENTA,
UM CAMINHO RICO
DE POSSIBILIDADES

Para chegar ao
resultado final, não
existem fórmulas
prontas. É na soma
de muitos valores
que construímos
nossa plataforma.
A Plataforma Eleva
é uma solução
completa que oferece conteúdo de
excelência para um
melhor ensino,
habilidades de vida
para a formação do
cidadão e parceria
em uma gestão
escolar eficiente.

PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA.
A GENTE ENTENDE O QUE
É SER ESCOLA HOJE

Seja uma
escola parceira

@plataformadeensinoeleva

@elevaplataforma

elevaplataforma.com.br

Plataforma de Ensino Eleva

