
 
 
 
 
 
 

Campanha de associação e atualização de associados da APEESP 
 

Prezado associado e/ou colega professor ou futuro professor, 

A APEESP, Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo, representa os 
profissionais do nosso estado perante as autoridades e entidades, em defesa de seus interesses, 
além de facilitar o intercâmbio de conhecimentos entre seus associados mediante a realização de 
eventos. Para isso, contamos com um único recurso financeiro: a anuidade paga pelos sócios. 

Atualmente, entre nossas ações, estão o diálogo com a Secretaria Estadual de Educação do Estado 
de São Paulo (SEE-SP), através do qual buscamos incluir a Língua Espanhola de modo adequado 
na grade curricular do Ensino Básico da Rede Estadual, e a realização de eventos próprios, com os 
quais visamos constituir um espaço para o intercâmbio de conhecimentos e para o aprimoramento de 
nossos associados.  

Em 2013, além da continuidade das Jornadas da APEESP (gratuitas para os associados), 
promoveremos também o II Simpósio APEESP, em comemoração aos 30 anos da associação (com 
descontos no valor da inscrição para associados).  

Ademais, a APEESP, em conjunto com SEE-SP, está organizando a capacitação para os 
professores de espanhol da rede pública estadual que trabalham nos Centros de Línguas 
Estrangeiras (CELs). 

É importante lembrar que, neste ano, a APEESP terá um gasto extra com o II Congresso 
Internacional de Professores de Línguas Oficiais do MERCOSUL (II CIPLOM) / II Encontro de 
Associações de Professores de Línguas Oficiais do MERCOSUL (II EAPLOM), em Buenos Aires, e o 
XV Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol (XV CBPE) / Encontro dos Representantes de 
Associações de Professores de Espanhola (ERAPES), em Recife. Tais encontros são importantes 
para que o diálogo entre a nossa associação e as demais (do MERCOSUL e do país) possa 
continuar existindo de forma profícua. Salientamos que entre as ações conjuntas que resultaram 
dessas reuniões está a realização do CIPLOM/EAPLOM a cada três anos e do CBPE/ERAPES a 
cada dois anos.  

Você pode encontrar mais informações sobre nossa atuação em www.apeesp.com.br. 

Por tudo isso, ressaltamos a todos a importância de manter-se sócio, realizando o pagamento da 
anuidade, para que os profissionais do nosso estado possam seguir sendo representados, e para 
que todas as demais ações mencionadas possam continuar sendo levadas a cabo. 

Gostaríamos de convidá-lo a associar-se ou, caso já seja associado, a averiguar sua situação, para 
que possamos fortalecer nossa associação, manter contato e dar continuidade às atividades 
organizadas pela APEESP. Os que tenham anuidades atrasadas terão sua situação regularizada ao 
pagarem a anuidade deste ano. 
 

PARA PAGAR A ANUIDADE: 

Professor: R$ 60,00; Estudante: R$ 20,00. Fazer o pagamento mediante depósito no Banco do 
Brasil, agência 3559-9, conta corrente 47.312-X (CNPJ da APEESP: 01.459.604/0001-63) e enviar 
uma cópia do comprovante para tesouraria.apeesp@gmail.com.  
 

PARA AVERIGUAR SUA SITUAÇÃO: 

Envie um e-mail para tesouraria.apeesp@gmail.com.  



 

PARA ASSOCIAR-SE: 

1. CATEGORIAS: Há duas: PROFESSOR ou ESTUDANTE DE LETRAS/ESPANHOL. A categoria 
ESTUDANTE só se aplica aos alunos com graduação em curso na especialidade indicada. 

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: PROFESSOR: cópia do diploma ou declaração da instituição 
onde trabalha. ESTUDANTE: cópia da carteira de estudante ou declaração da instituição onde 
estuda. 

Enviar esses documentos em arquivo digital (imagem escaneada), junto com cópia do recibo de 
pagamento da anuidade, para o e-mail tesouraria.apeesp@gmail.com. 

3. TAXA DE ANUIDADE: Professor: R$ 60,00; Estudante: R$ 20,00. A anuidade expira em 31 de 
dezembro do ano em que é recolhida. 

4. PAGAMENTO DA ANUIDADE: É feito via depósito no Banco do Brasil, agência 3559-9, conta 
corrente 47.312-X. CNPJ da APEESP: 01.459.604/0001-63. 

 

Associe-se ou mantenha-se associado! 

 

Saudações, 

 

Diretoria da APEESP 
Biênio 2012-2014 


