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Secretário da Educação
responde demandas
apresentadas pela APEOESP
Por meio de sua Presidente, professora Bebel, a APEOESP manteve contato nesta terça-feira, 23/1, com o Secretário da Educação, para
tratar de assuntos emergenciais de interesse da
nossa categoria, tais como:

Concursos públicos
PEB I
O Secretário confirmou que a SEE realizará
nova chamada para PEB I. Entretanto, em função do descompasso entre as vagas existentes
e a lista de candidatos/as aprovados/as – isto
é, há regiões onde há vagas, mas não há mais
candidatos/as e há regiões onde ocorre o inverso – solicitou à Consultoria Jurídica um parecer
sobre a melhor forma de realizar a chamada,
sem ferir a legislação.
PEB II
O secretário informou que está enfrentando
objeções da área jurídica para realizar nova
chamada de PEB II.
A APEOESP reafirma que, caso não haja nova
chamada até a data de vencimento do concurso

(31/1/18), ingressará com ação coletiva no dia
1/2, pois está pacificado no poder judiciário
– incluindo o Superior Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal Federal – o entendimento
de que é obrigação legal do ente federado
preencher todas as vagas previstas no edital. A
APEOESP solicitou uma certidão com validade
jurídica atestando o número de vagas efetivamente preenchidas até o momento.

Atribuição ao longo do
ano centralizada nas
diretorias de ensino
A APEOESP novamente apresentou a solicitação de que a atribuição ao longo do ano seja
centralizada nas Diretorias de Ensino, para que
se possa manter o estrito respeito à classificação
dos docentes, oferecer oportunidades iguais a
todos e evitar contínuos deslocamentos dos
professores entre as escolas.
O Secretário mostrou-se receptivo e disse
que realizará consultas aos dirigentes de ensino
a respeito para tomar uma decisão.

Ampliação da mediação
escolar e salas de leitura
O Secretário da Educação informou, por
meio de correio interno, que está ampliando
o número de professores mediadores, reconduzindo ainda todos os profissionais que foram
bem avaliados (veja anexo).

Ao mesmo tempo, disse que está também
ampliando o número de salas de leitura na rede
estadual de ensino.
Ambas as providências foram reiteradamente reivindicadas pela APEOESP em todos os
contatos realizados ao longo do ano de 2017
e neste início de 2018.

ANEXO
Diretorias Envolvidas: Todas as Diretorias Regionais de Ensino.
Prezado (a) Sr. (a) Dirigente Regional de Ensino,
Em atendimento à solicitação do Gabinete do Secretário, informamos que, para a implementação do Projeto Mediação Escolar e Comunitária em 2018, passa a valer o que segue:
1- Todas as escolas que contavam com a atuação do Professor Mediador em 2017, permanecerão com o Projeto e poderão reconduzir os docentes em 2018, desde que avaliados
favoravelmente.
2- As novas escolas consideradas, pelos critérios estabelecidos pela Pasta e ratificadas pelos
Dirigentes Regionais, como altamente vulneráveis, também poderão contar com um Professor
Mediador em 2018.
As demais condições do Projeto Mediação Escolar e Comunitária permanecem inalteradas,
conforme nova publicação da Resolução, que deverá ocorrer amanhã.
Informamos ainda que a recondução dos Professores Mediadores que atuaram em 2017,
deverá ocorrer amanhã, 24 de janeiro.
As novas escolas indicadas, que contarão com um Professor Mediador em 2018, deverão
concluir a atribuição em 31 de janeiro.
Face ao exposto, reforçamos que todas as escolas que participavam do Projeto em 2017,
poderão reconduzir o Professor Mediador em 2018, em 24 de janeiro.
As novas escolas indicadas pela Pasta e ratificadas pelo Dirigente Regional deverão atribuir carga
horária de Mediação aos novos Professores Mediadores em 31 de janeiro.
Lembramos que os objetivos do Projeto Mediação Escolar e Comunitária são:
1. Implantar a ação mediadora em todas as escolas
2. Minimizar os conflitos escolares
3. Disseminar a cultura de paz e de respeito
4. Expandir a mediação dos conflitos para a comunidade
5. Incorporar a cultura de responsabilização
6. Melhorar o clima escolar
7. Desenvolver habilidades sócio emocionais.

Atribuição de aulas: Plantão de atendimento
Até o dia 31 de janeiro, o Departamento Jurídico da APEOESP estará em plantão, das 8 às
20 horas, para o esclarecimento de dúvidas sobre o processo de atribuição de aulas. Haverá
interrupção do atendimento somente no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Os
professores serão atendidos através dos telefones (11) 3350 6070 ou 3350 6228.
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