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PNE - Educação Para 
a sustENtabilidadE
Esse será o tema que norteará as discussões do 
9º congresso dos/as trabalhadores/as em 
Educação olga benário

Os critériOs para participaçãO sãO:
1 - delegados(as) natos(as): diretores(as) 
do Sinpro;
2 -  professoras(es) aposentadas(os) terão ga-
rantidas 50 vagas;
3 - delegados(as) sindicais que comprovem 
sua eleição por meio de Ata atualizada terão 
a sua participação garantida, levando- se em 
consideração o  número de delegados(as) a 
que cada escola tem direito.
3.1 -  escolas com  até trinta (30) 
professores(as) têm direito a uma (01) vaga 
de delegado(a);
3.2 - escolas que tenham de 31 a 150 
professores(as) têm direito a duas (02) vagas 
de delegado(a);

3.3 - escolas com mais de 150 professores(as) 
têm direito a três (03) vagas de delegado(a);
3.4 - duas (02) vagas de delegado(a) para 
orientadores(as) por cada Coordenação Re-
gional de Ensino( CRE). Os(as) orientadores(as) 
deverão ser indicados(as) pelo coletivo de 
suas respectivas Coordenações Regionais 
com registro em Ata;
3.5 - um (01) vaga de delegado(a) para 
professor(a) por cada Coordenação Regional 
de Ensino (CRE), sendo este(a) delegado(a) 
retirado na Gerência Regional de Educação 
Básica (GREB);
3.6 - duas (02) vagas de delegados(as) para a 
Secretaria de Educação de Ensino Básico (SEEB);
3.7 - Duas (02) vagas de delegados(as) para a 

Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais 
de Educação (EAPE);
3.8 - Os casos de desistência dos(as) 
delegados(as) deverão, obrigatoriamente, 
estar registrados em ata.

Observações: 
1 - O AFAST será encaminhado pelo Sinpro 
após a confirmação dos(as) delegados(as) 
inscritos(as);
2 - A eleição dos(as) delegados(as) ao Con-
gresso deverá ser registrada em Ata Simplifi-
cada e entregue em mão, na sede e subsedes 
do Sinpro-DF, até o dia 31 de agosto de 2012;
3 - Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora do 9º Congresso.

“Não temos outra alternativa: ou mudamos ou conheceremos a escuridão. A situação do mundo exige que tudo 
seja ecologizado, cada saber deve proteger a Terra, salvar a vida humana e o nosso projeto planetário” .
(Leonardo Boff)

atENção

Nos dias 13 a 16 de Setembro o SINPRO/DF promoverá o 9º Con-
gresso de Trabalhadoras/es em Educação Olga Benário, que 
terá como tema  “pNe – educação para a sustentabilidade”. 

 No momento em que se discute tanto a sustentabilidade, a 
ação ecológica consciente, pretendemos fazer uma conexão entre 
uma das discussões mais importantes no Congresso Nacional, que é 
a votação do Plano Nacional de Educação (PNE), e a sustentabilida-
de,  que para nosso entendimento deve levar em conta a educação 
para a transformação. 
 Para garantirmos equilíbrio ecológico, respeito e amor a terra, 
a continuidade da vida humana no planeta, num quadro de solida-
riedade internacional e com preservação para as gerações futuras, a 
educação deve ser pensada como força maior dessa transformação 
de mentes e corações. 
 Temos hoje o desafio da construção de uma democracia só-
cio ecológica e a exigência de um novo modelo educacional. É, por-
tanto,  um projeto utópico: mudar as relações humanas, sociais e 
ambientais que temos hoje. 
 E é por meio da educação que o ser humano redefine suas 
relações. Esse debate perpassa todas as modalidades educacionais, 
além de ser uma das diretrizes do PNE. É um princípio orientador 
da educação e principalmente dos currículos, objetivos e métodos. 
Esse novo modelo de civilização sustentável implica em mudança 
nas estruturas econômicas, sociais e culturais. 
 Entre os temas da pauta questões como formação, carrei-
ra, financiamento e gestão da educação. Dentro dessa perspectiva 
também iremos discutir o Plano Distrital de Educação. Participe e 
venha fortalecer a luta!
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O prazo para a inscrição de teses se encerra no 
dia 13 de agosto. as teses e/ou resoluções devem 
versar sobre os temas do congresso, que são:
1 - Conjuntura;
2 - PNE
 - Formação e Carreira;
 - Financiamento e Gestão;
3 - Movimento Sindical e Sustentabilidade;
4 - Código Florestal, Agrotóxico, Segurança 
e Soberania Alimentar;
5 - Plano de Lutas.

 O(a) professor(a) ou orientador(a) 
tanto poderá escrever um único texto 
acerca de todos os temas quanto escolher 
manifestar-se sobre alguns dos temas apre-
sentados. Mas, atenção: a tese de cada tema 
deverá ter um máximo de cinco mil caracte-
res, já contados os espaços. As inscrições de-
vem ser feitas no site www.sinprodf.org.br 
ou pelos telefones: 3343-4208 / 3343-4209. 
Participe!

iNscriçÕEs dE tEsEs ou rEsoluçÕEs: 

Na noite de abertura do CTE, dia 
13 de setembro, realizaremos 
uma Noite de Autógrafos. As(os) 

professoras(es) que quiserem lançar seus 
livros e/ou publicações diversas devem se 
inscrever até o dia 20 de agosto para par-
ticipar da referida Noite de Autógrafos. As 
inscrições devem ser feitas no site www.
sinprodf.org.br ou telefones: 3343-4208 / 
3343-4209. Participe! 

NoitE dE 
autÓGraFos

se a sua escola tem projetos na área 
de sustentabilidade, inscreva-se até 
o dia 15 de agosto para concorrer à 

divulgação desses trabalhos. Os projetos 
selecionados serão divulgados durante o 
Congresso. As inscrições devem ser feitas 
site www.sinprodf.org.br ou telefones: 
3343-4208 / 3343-4209. Participe! 

diVulGação 
dE ProJEtos

Dia: 13/09/2012
Quinta- Feira

creDeNciaMeNtO a partir Das 14H.
19h00 - Solenidade de Abertura: CNTE/CUT-DF/CUT-NACIONAL/
SAE/SINPRO 
19h30 - Mesa: PNE – EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE
Palestrante: Moacir Gadotti (Presidente do Instituto Paulo Freire – 
IFP e Professor Titular da USP).
Palestra: “Educar para um outro mundo possível”.
20h30 - Votação e aprovação do regimento
21h00 - Atividade Cultural 

Dia: 14/09/2012 
Sexta-Feira

08h30 - Palestra - Mídia 
Altamiro Borges (jornalista, editor da revista Debate
sindical e Editor do site vermelho) e Beto Almeida (Diretor da 
Telesur e Presidente da TV Cidade Livre).
11h00 - Palestra: Formação e carreira
Palestrante: Helena de Freitas (Professora dra. Unicamp) e Carlos Augusto 
Abicalil (assessor da Liderança no Governo do Congresso Nacional)
12h30 - almoço
14h00 - Apresentação  musical da EMB
14h30 - Conjuntura e orçamento do DF
16h00 - Palestra: movimento sindical, sustentabilidade e empode-
ramento das mulheres
Palestrantes: Representante da executiva nacional da CUT (nome 
a confirmar) e  Nalú Faria - Coordenadora da Marcha do Movimen-
to Mundial das Mulheres do Brasil

Dia 15/09/2012 
Sábado

08h30 -  Financiamento e Gestão
José Marcelino Rezende Pinto (professor titular da USP)
e Adilson César de Araújo( Doutor em Educação pela Faculdade 
de Educação – UnB , Coordenador Pedagógico do Instituto Fede-
ral de Educação de Brasília
10h00 - Código Florestal , Agrotóxico, Segurança e Sobera-
nia Alimentar 
Palestrantes:  João Pedro Stédile, coordenador do MST e Fernando 
Carneiro, (Prof. UNB e assessor da comissão de saúde da Câmara)
12h00 - Almoço
14h00 - Palestra: Currículo
Palestrante – a confirmar
16h00 - Oficinas: 
• GT – 01-  EJA  medidas socioeducativas e sistema prisional 
• GT – 02  - Orientadoras(es)  
• GT – 03 -  Ensino Médio 
• GT – 04 -  Séries Iníciais /Séries Finais 
• GT – 05 -  Educação Infantil 
• GT – 06 -  Ensino Especial/Inclusão 
• GT – 07  - Educação Profissional (CEP) 

Dia 16/09/2012 
Domingo
8h30
•  Lançamento do Plano Distrital do DF
• Apresentação do projeto da Chácara do Sinpro – DF
• Plenária Final

prOGraMaçãO
PNE - EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE 

9º coNGrEsso dos trabalhadorEs Em Educação “olGa bENário”

O acesso ao local do Congresso – 
dependências do Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães – se 

dará mediante apresentação obrigató-
ria do crachá de identificação que os(as) 
delegados(as) receberão no momento do 
credenciamento.
 Os(as) funcionários(as) do Sindi-
cato e toda a diretoria estão preparados 
para as informações e esclarecimentos ne-
cessários. Portanto, em caso de dúvidas, li-
guem para a Sede, nos números:
Sede: 3343-4200 (geral)
Joelma: 3343-4209 ou Milena: 3343-4208.

 Por fim, especialmente para as 
mães com filhos(as) menores de sete 
anos, informamos que haverá creche e 
brinquedoteca, com profissionais da área. 
A informação sobre crianças é obrigatória 
e será feita na ficha de inscrição. Tudo isto 
com o objetivo de garantir uma estrutura 
adequada para este atendimento, a tran-
quilidade das mães e dos pais, bem como 
o conforto e a alegria de todos e todas.

local do coNGrEsso 
E rEGras iNtErNas


