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S.E.E autorizará reposição de 
aulas de greves de março e abril

Reabertura de cadastro para 
atribuição de aulas está em análise

Em contato telefônico mantido na segunda feira, 5/9, 
com o secretário estadual da Educação, José Renato 
Nalini, a presidenta da APEOESP, professora Bebel, 
cobrou algumas definições emergenciais, sem prejuízo 
da realização de audiência, que vem sendo solicitada 
com urgência para antes do dia 15/9.

Assim, diante da argumentação da presidenta da 
APEOESP de que sentença judicial em ação movida pelo 
sindicato garante a não aposição de faltas e penalidades 
aos professores em razão da greve ocorrida entre 28 
e 31/3/17, e de que há compromisso da categoria com 
os estudantes para reporem as aulas não ministradas, 
regularizando a situação sob todos os pontos de vista, o 
secretário informou que autorizará a reposição das aulas 
não ministradas no período de 28 a 31/3  e também 
do dia 28/4/17. Em breve publicaremos as orientações.

Cadastro para atribuição de aulas
A presidenta Bebel também informou ao secretário 

que muitos professores e professoras têm procurado o 
sindicato para manifestar que estão encontrando grande 
dificuldade no cadastro que lhes é exigido para partici-
parem do processo de atribuição de classes e aulas da 
rede estadual de ensino.

Em alguns casos, o sistema alega não ter sido feito 
o pré-cadastro, ainda que o(a) docente o tenha feito; 

em outros, o cadastro simplesmente não é aceito, não 
ficando claro por qual razão isto ocorre.

Considerando o grande número de professores e 
professoras que estão sendo prejudicados(as), a presi-
denta da APEOESP solicitou que seja reaberto o prazo 
para o pré-cadastro (naqueles casos em que o sistema 
não reconhece esta providência já tomada pelo/a 
professor/a) e que seja, também, estendido o prazo 
para o cadastro.

O secretário pediu que a solicitação fosse encami-
nhada por escrito, o que já foi feito.
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