CARTA AOS ASSOCIADOS

Queridos Associados e Associadas
ASPPAMS – ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA ÁREA
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SOROCABA, todos os anos tem promovido um
evento que possa trazer alegria, prazer e recompensa aos seus associados, próximo a data do
dia dos professores.
Desde outubro de 2019, além dos professores, representamos todos os profissionais que
trabalham na área da Educação Municipal de Sorocaba.
Este ano de 2020, esperávamos promover um evento ainda maior, para comemorar o trabalho
de todos os profissionais da área de Educação, em um prêmio literário, o qual desde o início
de fevereiro começamos a pensar e trabalhar para que fosse um evento memorável, como
tem sido nesses últimos anos.
No entanto, a situação em que nos encontramos não nos permite fazermos planos futuros
próximos, para que possamos reunir um número tão grande de pessoas, como tem sido os
últimos eventos. Razão pela qual, em consideração a todos os profissionais da área da
Educação, os quais representamos, iremos em breve lançar o regulamento para o concurso
literário, no qual os primeiros 03 melhores trabalhos serão premiados da mesma forma como
foram os últimos 02 concursos anteriores, sendo que os valores dos prêmios foram revertidos
em pecúnia.
Sendo;
Ao primeiro colocado – R$3.000,00;
Ao segundo colocado – R$1.500,00;
Ao terceiro colocado – R$750,00.
Diante da impossibilidade de se fazer reuniões, não haverá o baile, e a revelação dos
ganhadores, que terão seus trabalhos avaliados e julgados por pessoas com notório saber na
área, será feita por nossos diretores, de forma online em plataforma a ser definida e
comunicada previamente.
Esperamos a compreensão de todos e contamos com a participação de vocês.
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Esse concurso é para vocês que merecem reconhecimento e respeito.
Todas informações necessárias para as inscrições, estarão no regulamento que em breve será
publicado.
Atenciosamente.
Diretoria Asppams.

Sorocaba, 30 de junho de 2020.
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