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Realizado na manhã do dia 20 de abril, a 
reunião extraordinário do Conselho Estadual 
de Representantes da APEOESP decidiu que 
a próxima assembleia estadual da categoria 
se realizará no dia 18 de maio, sexta-feira, às 
14h30, na Avenida Paulista. Na ocasião, será 
realizado o lançamento estadual da Campa-
nha Pela Qualidade da Educação e Contra a 
Privatização no Estado de São Paulo, cujos 
primeiros materiais já foram remetidos para 
as escolas e subsedes. Haverá uma série de 
lançamentos regionais e outras atividades, 
como aulas públicas, atividades nas escolas, 
de acordo com calendário a ser definido pela 
entidade.

Campanha
A campanha envolve aspectos como o 

emprego, salário, condições de trabalho, 
um novo projeto arquitetônico que atenda 

necessidades pedagógicas de professores e 
estudantes, limite de 25 estudantes por clas-
se, implementação da jornada do piso, valo-
rização profissional, financiamento, gestão 
democrática, entre outros.

Por meio dela, denunciaremos a situação 
das escolas pública, após 24 anos de go-
vernos do PSDB, e queremos desenvolver 
o sentimento de pertencimento de toda a 
comunidade em relação à educação pública, 
para que o conjunto da população possa lutar 
pela melhoria da qualidade do ensino, pela 
gestão democrática e, também, para que não 
se privatizem as unidades escolares, como o 
governo Alckmin tentou fazer por meio do 
Contrato de Impacto Social (CIS).

Derrotamos o CIS e 
continuamos mobilizados

A mobilização e pressão da APEOESP 

CER decide: 
assembleia será 

no dia 18 de maio



Secretaria de Comunicação

sobre o governo levou à suspensão do CIS. 
Houve empenho pessoal da presidenta da 
entidade, professora Bebel, em conjunto 
com a diretoria, conseguindo do então se-
cretário da Educação, José Renato Nalini, a 
publicação em Diário Oficial remetendo a 
decisão sobre o CIS para o atual governo. 
Agora, estamos buscando junto ao novo 
governador que declare por escrito que 
não implementará esse programa, que visa 
transferir a gestão de 61 escolas da Capital 
e Grande São Paulo para grupos privados, 
ao custo de R$ 17 milhões dos cofres públi-
cos. Não aceitamos e não vamos permitir. 
Continuamos atentos e vamos nos mobilizar 
contra qualquer tentativa neste sentido.

Prioridades
O CER também aprovou que a entidade 

buscará agendar reunião com o novo secre-
tário da Educação, que ainda não foi nome-
ado, para tratar de assuntos do interesse da 
categoria, entre eles:
  Pagamento do reajuste de 10,15% con-

quistado na Justiça
   Pagamento do valor retroativo a feve-

reiro do reajuste de 7% aprovado pela 
Alesp

  Nova lei de contratação dos professores 
temporários, com equiparação de direi-
tos com os efetivos, conforme estratégia 
18.20 do Plano Estadual de Educação

  Fim de todas as restrições e dificuldades 
para a reposição de aulas 

  Abertura de contratação de professores 
temporários e eventuais, pois há muitos 
estudantes sem aulas por falta de pro-
fessores

   Nova chamada para PEB I
Lembramos que está em tramitação ação 

judicial da APEOESP para que o Estado faça 
nova chamada de PEB II para preencher 
15 mil vagas, de acordo com o edital do 
concurso.

Em defesa dos 
readaptados e 
professores doentes

A APEOESP também agendará reunião 
com a secretaria do Planejamento para 
tratar da questão dos professores e das 
professoras que têm suas readaptações 
cessadas de forma indevida e, também, 
professoras e professores com pedidos de 
licenças médicas negadas. Vamos, ainda, 
ingressar com ações judiciais com pedido 
de liminar (tutela antecipada) nos casos em 
que há cessação de readaptação e indefe-
rimento de licença médica.

Esclarecendo a categoria
A APEOESP publicará material de fácil 

leitura e com embasamento para esclarecer 
à categoria sobre a Base Nacional Comum 
Curricular, reforma do ensino médio, CIS 
e outras políticas que prejudicam o ma-
gistério e a escola pública, apresentando 
nossas concepções e a proposta curricular 
que atenda às necessidades dos estudantes 
e da população.

Federação
O CER também aprovou a criação de uma 

Federação Estadual de Trabalhadores em 
Educação, da qual a APEOESP participará, 
que visa reunir entidades representativas 
de profissionais da rede estadual de ensino 
e das redes municipais, para organizar a 
luta comum em defesa da categoria e da 
educação pública.


