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Na manhã de sexta-feira, 17/2, a APEOESP realizou 
ato público em frente à Secretaria Estadual da Educação 
para cobrar soluções para pendências e problemas do 
processo de atribuição de aulas, assim como a revoga-
ção das resoluções SE 72, 73 e 74 e o estabelecimento 
de negociações salariais e profissionais.

Recondução aos projetos da pasta

Durante a reunião com a SEE, realizada com o 
assessor especial do Secretário e da qual participaram 
a presidenta da entidade, professora Maria Izabel No-
ronha e outros diretores, tratou-se inicialmente do 
cumprimento da liminar que manda a SEE reconduzir 
professores bem avaliados a projetos da pasta. A liminar 
está em vigor e o julgamento do recurso do Estado será  
na próxima terça-feira. Não coincidem as interpretações 
entre o Sindicato e a SEE e ficou claro que a Secretaria 
aguardará o julgamento. Da parte do Sindicato, tem 
sido permanentes as tratativas junto ao TJSP para que 
a liminar seja cumprida.

Outro aspecto é quanto aos professores media-
dores, em áreas de vulnerabilidade, que têm sido 
bem avaliados pelos conselhos de escola, professores 
e comunidade e, no entanto, não são reconduzidos 
devido a resistências de dirigentes de ensino. Todos os 
casos concretos devem ser comunicados à presidência 
da APEOESP (presiden@apeoesp.org.br), para que 
possam ser comunicados à Secretaria.

Reabertura de classes fechadas

A presidenta da APEOESP comunicou à SEE que o 
levantamento parcial da entidade em apenas 27 regiões 

já indica o fechamento de 706 classes. Outros diretores 
corroboraram a informação, apontando a superlotação 
de classes e demandas não atendidas.

As subsedes e professores devem continuar comu-
nicando os casos de classes fechadas, tanto por inter-
médio do e-mail da presidência da APEOESP,  quanto 
no espaço próprio existente no portal do Sindicato 
(www.apeoesp.org.br). Quando houver comprovação 
de listas com demandas de matrículas não atendidas, 
estas devem ser enviadas via e-mail, juntamente com 
os dados da escola, para que a presidência da APEOESP 
possa enviar ao gabinete do Secretário, conforme ficou 
combinado na reunião. 

Este procedimento foi muito positivo no caso da 
Escola Estadual Dr. Felício Laurito, em Ribeirão Pires, 
onde se conjugaram a luta da comunidade com o apoio 
das subsedes de Mauá e Ribeirão Pires e as tratativas da 
presidenta da APEOESP junto ao gabinete do Secretário 
da Educação, resultando na abertura de 10 classes de 
EJA noturno na unidade.

Não vamos aceitar classes fechadas com demandas 
não atendidas, superlotação e outras arbitrariedades 
que vem ocorrendo em diversas regiões do estado.

Cadastro emergencial e 
convocações de concursados

A APEOESP solicitou a abertura de cadastro emer-
gencial, pois faltam professores, bem como cobrou a 
convocação de professores concursados PEB I e PEB II. 
A SEE alega que precisa de autorização do governador, 
mas a APEOESP lembrou que já existe autorização para 
a contratação de 20 mil concursados, sendo que apenas 
11 mil foram efetivamente contratados. 

APEOESP realiza ato público 
e reúne-se com S.E.E.



Secretaria de Comunicação

A APEOESP também cobrou que a SEE dê posse 
a professores PEB I aprovados em concurso com for-
mação em magistério, pois a LDB contempla este tipo 
de formação. O edital do concurso, portanto, está em 
desacordo com a LDB. A SEE informou que o assunto 
está sendo reestudado pela CGRH.

Foi ainda publicado no DOE em 17/02 a prorrogação 
do concurso de PEB I para mais dois anos de validade.

Acúmulo e atribuição justa

A Diretoria solicitou que a SEE adote uma postura 
de flexibilidade para não prejudicar professores que têm 
acúmulo de cargos com redes municipais ou mesmo 
dentro da rede estadual de ensino. Muitos professores 
estão sendo impedidos de reduzir sua jornada de tra-
balho para evitar a coincidência de horários e outros 
têm atribuição compulsória de aulas, prejudicando 
o acúmulo, entre outras situações. Nestes casos, se 
o problema não se resolver no âmbito da escola ou 
Diretoria de Ensino, todas as informações devem ser 
remetidas para presiden@apeoesp.org.br para que 
possam ser encaminhadas ao gabinete do Secretário 
para as providências cabíveis.

O Sindicato também pediu flexibilidade para que 
professores, cuja designação para Vice Diretores tenham 
cessado, não tenham que voltar para atribuir no final da 
lista de classificação. Professores que foram obrigados a 
assumir aulas em outras escolas, que não as suas, devem 
também ter prioridade para permanecer, preferencial-
mente, somente em sua própria escola.

A APEOESP denunciou, ainda, que vem ocorrendo em 
todo o estado atribuições compulsórias, inclusive para pro-
fessores ausentes, deixando de contemplar outros docentes 
da lista de classificação, presentes à atribuição de aulas. Todos 
os casos deste tipo devem ser também encaminhados, 
com   todas    informações   pertinentes,  para  presiden@
apeoesp.org.br, para que possam ser resolvidos pela SEE.

Foi abordado também o caso de professores que, 
tendo sido convocados por Diretorias de Ensino para 
participar de atribuições de aulas, ficaram com faltas. 
A SEE comprometeu-se a estudar este caso e enviar 
resposta.

Bônus para professores de 
escolas ocupadas

A entidade tratou ainda dos casos dos professores 
de escolas que foram ocupadas em 2015 que não rece-
beram bônus, pois a prova do Saresp  não foi realizada. 
A SEE comprometeu-se a estudar o caso e enviar uma 
resposta.

Como fica o ensino médio?

No final da reunião, por iniciativa da presidenta da 
APEOESP, houve um diálogo a respeito de como ficará o 
ensino médio na rede estadual face à sanção da reforma 
do ensino médio.

A SEE informou que haverá um processo de 
discussão na rede antes da implementação, em 
2018. A APEOESP irá realizar este debate na base 
da categoria, norteado por uma firma posição de 
rejeição a qualquer tentativa de impor um “currículo 
mínimo”, de baixa qualidade, que elimine disciplinas. 
Embora muito ruim para o ensino médio, a reforma 
não obriga o sistema a manter apenas duas áreas do 
conhecimento. Lutaremos, juntamente com estu-
dantes e outros setores da comunidade escolar, para 
que em São Paulo sejam mantidas as quatro áreas do 
conhecimento e todas as disciplinas. O que precisa 
ser debatido é a estruturação do projeto político-
-pedagógico e os procedimentos entre as disciplinas, 
a interdisciplinaridade, para elevar a qualidade do 
ensino e garantir o direito dos estudantes à educação 
de qualidade e formação integral e integrada.

Webconferência debate 
Reforma da Previdência

No mesmo dia 17, a APEOESP 
realizou Webconferência sobre 
a Reforma da Previdência. Sob o 
slogan Você topa se aposentar 
aos 65 anos? Não à Reforma da 
Previdência, o evento contou com 
a presença do ex-ministro Carlos 
Eduardo Gabas que prestou vários 
esclarecimentos acerca do embute 
que é esta reforma.  

A APEOESP ampliará sua campa-
nha exigindo uma auditoria pública 

nas contas da Previdência Social para 
desmistificar o suposto rombo utilizado 
como justificativa para a reforma. 

 Reforçamos a orientação para 
que as subsedes organizem audiên-
cias públicas nas Câmaras Municipais 
sobre o tema e realizem atividades 
no dia 03 de março, Dia Estadual 
de Debates sobre a Reforma da 
Previdência. Cartazes e materiais 
estão sendo encaminhados a todas 
as subsedes.


