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No dia 8 de outubro o Ministério 
Público Estadual, por meio do Grupo 
Especial de Educação (Geduc) instau-
rou inquérito para apurar a “reorga-
nização” (bagunça) na rede estadual 
de ensino que a Secretaria Estadual 
da Educação pretende realizar.

A APEOESP, desde o anúncio 
do projeto do Governo, vem in-
centivando e orientando os pais a 
ingressarem com representações no 
Ministério Público Estadual para que 
seja assegurado ao seus filhos o direi-
to de estudar próximo da residência 
e, também permanecer na escola na 
qual já esteja adaptado e integrado. 
A bagunça que o Governo pretende 
fazer desrespeita  esses direitos, pois 
vai transferir estudantes para escolas 
longe de suas casas e eles poderão 
correr riscos nesse trajeto.

No inquérito,  o MPE questiona 
a SEE sobre os impactos do fecha-
mento e desmembramento de es-
colas e questiona as bases para essas 
mudanças, indagando que estudos 
e pesquisas foram feitos.

Também a Defensoria Pública 
do Estado de São Paulo, por meio 
do Núcleo Especializado de Infância 
e Juventude, está questionando o 
Governo, apontando entre outras 
coisas, o risco de superlotação de 
classes, corte de verbas para a edu-
cação e ausência de diálogo com a 
comunidade. 

As subsedes devem organizar e 
orientar os pais a ingressarem com 
representações junto às promotorias 
locais do Ministério Público Estadual, 
que são também competentes para 
instaurarem inquéritos e processos 
em seus âmbitos de atuação.

Subsedes devem incentivar 
pais a INGRESSAR com 
representações CONTRA A 
BAGUNÇA na rede de ensino



Bagunça na rede terá “efeito cascata”
A mobilização contra a bagunça 

que o Governo quer promover na 
rede estadual de ensino é crescente, 
mas precisa crescer ainda mais para 
barrarmos esse péssimo projeto. 
Potencialmente, nenhum professor 
está isento de ser prejudicado.

Em caso de extinção de unida-
de escolar, os docentes titulares 
de cargo são transferidos para a 
unidade escolar mais próxima, nos 
termos do que dispõe o Decreto 
nº 42.966, de 27 de março de 
1998. No caso de “reorganização” 
da rede, a transferência será feita 

para unidade escolar mais próxima 
dentro da área, mantendo a etapa 
de ensino para o qual o docente 
está habilitado.

Na unidade de destino, será 
classificado entre seus pares, para 
participar do processo de atribuição 
de classes/aulas para o ano letivo. A 
classificação como se sabe, no que 
toca ao tempo de serviço, conside-
rará o tempo de cargo e de magisté-
rio, não sendo computado o tempo 
de serviço de unidade escolar.

Considerando-se que a atribuição 
de aulas faz-se por ordem de classi-

ficação, a movimentação provocada 
pelo processo de “reorganização” 
pode acarretar o deslocamento do 
docente da unidade escolar, para o 
atendimento do que veio transferido 
daquela outra unidade que foi extin-
ta, obrigando o docente da própria 
unidade a participar da atribuição 
de aulas em nível de Diretoria de 
Ensino, com a consequente remo-
ção para qualquer escola na área de 
abrangência da DE.

Como se vê, ninguém está isen-
to, de antemão, de sofrer as con-
sequências de toda essa bagunça.

Câmara Municipal de São Paulo 
promoverá audiência pública sobre a 
bagunça na rede estadual de ensino

A Comissão de Educação da 
Câmara Municipal de São Paulo, 
atendendo solicitação da APEOESP, 
promoverá no dia 28/10, às 19 
horas, em auditório a ser definido, 
audiência pública para tratar da ba-
gunça que o Governo está fazendo 
na rede estadual de ensino.

A iniciativa se justifica pelo fato 
de que as medidas que o Governo 
Estadual quer tomar terão impac-
tos sobre o Município, podendo 
aumentar a demanda por vagas 
na rede municipal, devido ao fe-
chamento e desmembramento de 
unidades escolares.

De acordo com a Comissão, 
serão convidados os Secretários de 
Educação do Estado e do Município 
de São Paulo. 

As subsedes da Capital devem 
mobilizar os professores, além de 
pais e estudantes para esse impor-
tante momento de luta. 

Secretaria de Comunicação


