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Subsedes devem informar
se há previsão de 

fechamento de classes
para o segundo semestre
A APEOESP, juntamente com estudantes e pais, vem 

denunciando que a Secretaria da Educação prossegue com 
a “reorganização silenciosa”, por meio do fechamento de 
classes.

Não tendo conseguido implementar a chamada “reor-
ganização escolar” por força da mobilização realizada no 
segundo semestre de 2015 por professores, estudantes, pais, 
movimentos sociais, o governo do Estado vem adotando o 
fechamento de classes como forma de “enxugar” gastos na 
rede estadual de ensino.

Mais exclusão
Com os fechamentos de classes, aprofunda-se o processo 

de exclusão de crianças e adolescentes, sobretudo aqueles 
jovens que também já trabalham ou realizam outros cursos 
durante o período diurno. Grande parte de fechamentos de 
classes ocorre no período noturno. Restará a essa parcela da 
juventude, futuramente, os cursos de Educação de Jovens 
e Adultos. Entretanto, também nesses casos o Estado vem 
restringindo o atendimento, fechando classes ou deixando 
de abri-las, embora haja demanda.

Novos fechamentos de classes?
Após fechar mais de mil classes no primeiro semestre 

(de acordo com levantamento parcial realizado pela APEO-
ESP no âmbito territorial de apenas 39 subsedes) chegam 
informações de que a Secretaria da Educação poderia estar 

promovendo agora mais fechamentos, que deverão ocorrer 
durante o recesso de julho.

Para que possamos denunciar este fato e, sobretudo, 
pressionar a SEE para que tais fechamentos não ocorram, 
precisamos de dados concretos. Assim, portanto, as sub-
sedes que tiverem conhecimento de que poderão 
ocorrer fechamentos de classes em suas regiões 
devem informar os casos, com o máximo possível 
de detalhes, para presiden@apeoesp.org.br.

Queremos a redução do número 
de estudantes por classe

A SEE alega que existe evasão escolar e que, portanto, 
o número de estudantes se reduz ao longo do ano. Não é 
uma explicação aceitável. Cabe ao Estado tomar iniciativas 
junto às famílias e à sociedade para reduzir a evasão escolar, 
por meio da melhoria da qualidade do ensino, condições de 
ensino-aprendizagem, mais investimentos e valorização dos 
profissionais da educação, gestão democrática, currículos  
que atendam aos anseios dos estudantes e aos desafios da 
sociedade contemporânea, tornando a escola um espaço 
atraente, no qual o estudante queira permanecer.

Por isso, em contraposição ao fechamento de classes, 
lutamos pela redução do número de estudantes em cada sala 
de aula, naqueles casos nos quais a redução da demanda es-
colar se dá em decorrência da redução da taxa demográfica. 
O Sindicato vem pautando o assunto junto à SEE.



A APEOESP vem mantendo pressão constante no 
TJSP para que seja agendado o julgamento do recurso 
do Estado em relação à recondução dos professores 
aos projetos da pasta. De acordo com o departamento 
jurídico, a Vara da Fazenda Pública responsável pelo 
processo ficou duas semanas sem realizar julgamentos e 
havia expectativa que pudesse pautar o assunto no dia 

6/6, mas não se confirmou. É possível que isto ocorra 
na próxima semana.

Em nomes dos associados e associadas que se encon-
tram representados por este processo, a APEOESP tem 
se mantido alerta e permanentemente presente no TJSP, 
realizando seu trabalho dentro dos limites legais, inclusive 
para não prejudicar o próprio processo.

Sobre o pagamento de ALE aos 
aposentados após outubro de 2009

O Adicional de Local de Exercício (ALE) passou a ser 
incorporável aos proventos a partir de 27 de outubro de 
2009, em razão do que dispõe o artigo 8º, inciso III da Lei 
Complementar 1.097, de 27 de outubro de 2009.

No entanto, até a presente data, a administração estadual 
não pagou os valores incorporados aos servidores aposen-
tados após outubro de 2009, o que motivou, inclusive, o 
ajuizamento de ação coletiva pela APEOESP.                                               

Ocorre que, na presente data, tivemos conhecimento de 
que as Diretorias de Ensino estão iniciando o preenchimento de 
requerimento eletrônico para pagamento do ALE incorporado 
aos servidores aposentados que fazem jus ao benefício, ou seja, 
servidores que recebiam o ALE enquanto estavam em atividade, 
em período posterior a outubro de 2009.

Embora não seja necessário o requerimento do benefício 
pelo servidor, temos ciência que muitas Diretorias solicitaram 
o comparecimento dos servidores que fazem jus ao benefício 
para tomarem as medidas necessárias para a incorporação 
e pagamento do ALE.

Portanto, orientamos aqueles servidores aposentados 
que fazem jus à incorporação do ALE, após outubro de 
2009, que compareçam à Diretoria de Ensino a que estavam 
vinculados para solicitar que sejam adotadas as providências 
necessárias à incorporação e ao pagamento.

Salientamos que, quando do pagamento da vantagem 
incorporada, caso o servidor note algum equívoco no valor, 
deverá procurar o departamento jurídico para eventuais 
providências.

Professores readaptados devem 
ingressar com ações individuais

Lembramos que os professores readaptados que se sen-
tirem prejudicados pela resolução da SEE que determina a 
mudança compulsória da sede de exercício podem ingressar 
com ações individuais para fazerem valer seus direitos.

Para tanto, devem procurar o departamento jurídico na 
subsede ou na Sede Central da APEOESP, onde poderão 
obter os formulários pertinentes. Os documentos neces-
sários são:
  Procuração, autorização e declarações, cujos impressos 

podem ser obtidos na Subsede da APEOESP ou na Sede 
Central;

  Cópia simples do RG e CPF;
  Cópia simples da publicação no diário oficial da fixação 

da sede de exercício;

  Cópia simples da classificação no processo de mudança 
compulsória da sede de exercício;

  Cópia simples da convocação para escolha da nova sede 
de exercício;

  Documento comprobatório da atribuição da nova sede 
de exercício (no caso em que já ocorreu a atribuição);

  Publicação da readaptação e/ou do último despacho 
de manutenção da readaptação no diário oficial ou do 
relatório extraído do sítio eletrônico do DPME – www.
dpme.saude.sp.gov.br;

  Cópia do rol de atribuições de readaptado;
  Atestado médico para o caso de dificuldade de locomoção 

para a nova sede;
  Pagamento da taxa de R$ 80,00.

APEOESP continua cobrando sessão 
de julgamento do processo para 
recondução aos projetos da pasta
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