
Boletim APEP
fevereiro 2023

 

Reunião aberta do Conselho: Os encontros presenciais estão pré-agendados para os terceiros sábados de cada mês, com
início  às  13h e término às  15h30.  Como forma de facilitar  o acesso,  as  reuniões,  retomadas neste  agosto último,  estão
ocorrendo  no  Centro Universitário  Maria Antônia,  da  USP,  que fica  a  cerca  de  12min  da  estação  Santa  Cecília  (linha
Vermelha) ou a 5 min da estação Higienópolis-Mackenzie (Linha Amarela) do metrô.

Encontro USP Escola 

Voltamos a nos encontrar fisicamente no 22º Encontro USP Escola, entre 9 e 13 de janeiro, desta vez na FFLCH USP, com 23
cursos de 30 horas, muitas atividades (até um sarau!)  e a participação integral de cerca de 400 docentes do ensino básico .

Já foi iniciada a organização do 23º Encontro USP Escola, que acontecerá também na FFLCH USP, entre 17 e 21 de julho. As
inscrições deverão ocorrer no mês de maio.

Grupos de Trabalho

Os Grupos de Trabalho (Cultura de Paz, Currículo, Bem Viver, Dialogando com a Escrita e Linguagens) estão iniciando seus
trabalhos em março. O GT Currículo já teve sua primeira reunião em fevereiro e está em pleno desenvolvimento – veja aqui.
Consulte nossa página em https://associacao-apep.wixsite.com/apep/departamentos para se informar e participar. 

Eleições para Diretoria e Conselho

Devemos eleger nova Diretoria e Conselho até o mês de maio. Todos os associados em dia até a data da eleição podem
participar votando ou sendo votados. Estamos propondo a organização de chapas com planos de trabalho, para esta eleição.
Veja mais informações em nossa página https://associacao-apep.wixsite.com/apep.  

APEP - Uma associação de professor@s 

para construir

a defesa da escola pública,

uma gestão democrática,

a autonomia da escola e do aluno,

a liberdade de cátedra.

Estamos  retomando  as  atividades  presenciais!  Para  melhor  comunicação  com  nossos
associados, decidimos manter um boletim mensal, para divulgar novas propostas e ações.

Próxima reunião aberta do Conselho:

11 de março, sábado, 13h – 16h

CEUMA-USP.  Rua Maria Antônia, 258/294, Sala nº 103

Coloque na agenda e venha fazer essa construção conosco!
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