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Reunida na noite de quarta-feira, 7 de outubro, a Executi-
va da Diretoria Estadual Colegiada da APEOESP fez uma ava-
liação do movimento conjunto que vem sendo realizado por 
professores, pais, estudantes e comunidade em geral contra 
a bagunça que o Governo vem fazendo na rede estadual 
de ensino com sua intenção de realizar a divisão física entre 
escolas de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental; 
de sexto ao nono ano e o ensino médio.

Há mobilizações em todas as regiões. Levantamento 
preliminar da APEOESP indica a intenção de fechamento 
de pelo menos 127 escolas, mas este número aumenta a 
cada momento. Está havendo sintonia entre os segmentos 
que compõem a comunidade escolar, ocupando ruas, 
avenidas, praças e realizando panfletagens e atos em 
frente às Diretorias de Ensino. Isto obriga a cobertura da 
mídia e constrange a Secretaria Estadual da Educação a 
tentar relativizar suas ações, dizendo que se trata de um 
período de “debates”.

Sabemos, porém, que a SEE pretende impor esta “re-
organização” e chegar com pacotes prontos no dia 14 de 
novembro para conversar com os pais nas escolas. Não 
vamos permitir!

Diante desse quadro, a Diretoria da APEOESP decidiu 
encaminhar as seguintes ações:
 Realizar um grande ato público, com professores, pais, 

estudantes e outros segmentos no dia 20/10, às 15 horas, 
na Praça da República, seguido de caminhada pelo centro da 
cidade de São Paulo.
 Previamente, no dia 15/10, Dia do Professor, as subse-

des devem organizar atividades regionais, dando continuidade 
às panfletagens, atos nas diretorias de ensino, carros de som 
nas ruas, ocupar espaços nas mídias locais e buscar apoio em 
Câmaras Municipais, igrejas etc.
 Ainda antes do dia 20/10 as subsedes devem realizar 

REs extraordinários, por períodos, para organizar a mobili-
zação local e a participação no ato do dia 20 e na assembleia 
e ato do dia 29/10.

Ações judiciais
Os escritórios regionais de advocacia conveniados com 

a APEOESP nas regiões serão orientados a auxiliar os pais 
cujos filhos sejam prejudicados pelas medidas tomadas pelo 
Governo Estadual, pois já existem decisões do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) vedando a transferência de estudantes 
que estejam integrados na comunidade escolar.

Lei da mordaça
A APEOESP recebeu informações de que dirigentes de ensino 

estão vedando aos professores se manifestarem de forma crítica 
contra a bagunça que o Governo está realizando na rede  esta-
dual. Alegam a chamada “lei da mordaça”, dispositivo que estava 
contido no artigo 242 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo) e que foi revogado pela 
Lei Complementar 1096/2009, de autoria do Executivo.

Assim, os professores que estão sendo intimidados devem 
citar a lei à qual nos referimos e fazer uso de seu direito de 
manifestação e expressão. Casos mais complexos devem 
ser trazidos ao conhecimento do departamento jurídico da 
APEOESP para as providências cabíveis.

Calendário: Audiências Públicas sobre PEE
Já foram definidas as datas das audiências públicas sobre 

o Plano Estadual de Educação. Esta é mais uma  importante 
luta  para a garantia de um plano democrático e emancipador 
e que seja concebido como uma política de Estado para a 
Educação. As subsedes devem organizar a participação de 
professores em suas regiões. Veja abaixo:

APEOESP convoca grande ato com 
professores, pais, estudantes e 
toda a comunidade para 20/10
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