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Os professores e professoras presentes no vão-
-livre do MASP (avenida Paulista) na tarde de 
sexta-feira, 21, referendaram as propostas 
aprovadas pelo Conselho Estadual de Repre-
sentantes (CER), que se reuniu pela manhã: 

manter a pressão sobre o governo para o pagamento 
do reajuste de 10,15% conquistado pela APEOESP na 
Justiça; contra a aprovação da BNCC do ensino médio; 
por uma nova forma de contratação dos temporários, 
de acordo com a Meta 18.20, aprovada no Plano Es-
tadual de Educação, que garanta os mesmos direitos 
dos professores efetivos e “F” para os professores da 
categoria “O”, entre outras questões; pressionar os 
deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo 

para que votem o projeto sobre o afastamento dos 
professores categoria “O”, reduzindo-o de180 para 
40 dias e vamos continuar a luta pela redução final 
de qualquer tipo de interstício. 

15 de outubro: Pela valorização 
de toda a categoria

Os professores aprovaram um calendário de mo-
bilizações (leia abaixo) para a continuidade de nossa 
luta. Entre eles, realizar em 15 de outubro, um dia 
para reforçarmos denúncia à toda a sociedade sobre a 
falta de valorização de nossa categoria, uma das mais 
importantes profissões,  já que é responsável pela for-
mação de todas as demais. Ressaltaremos que em São 

APEOESP aprova 
calendário intenso 

de mobilização 

Valorização dos professores 

15 de outubro, Dia do Professor, 
será um marco nesta luta por valorização
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Paulo, o estado mais rico da Federação, além da falta de 
valorização aos profissionais, a escola pública sofre com 
falta de investimentos e infra-estrutura, fechamento de 
salas e períodos, superlotação, entre outros. Também 
exigiremos o pagamento de 10,15% de reajuste con-
quistados pela APEOESP na Justiça. Em âmbito nacional, 
vamos exigir a revogação da  reforma do Ensino Médio 
e da EC 95, que congela por 20 anos os investimentos 
em saúde e educação e ampliar a luta contra a BNCC. 

Por isto é importante que as subsedes realizem atos 
regionais nesta data. 

Além disso, a APEOESP irá indicar à CNTE (Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores em Educação) que 
realize um Dia Nacional de Lutas, com paralisação, 
ainda no mês de outubro.

Contra a reorganização através do 
georreferenciamento

A APEOESP tem recebido denúncias de fechamento 
de classes praticamente em todo o Estado. Fora isto, 
o governo está realizando matrículas de alunos para o 
próximo ano escolar baseado no georreferenciamento, 
o que retirará dos estudantes o direito de escolha sobre 
em qual região deseja estudar. Muitas vezes, o acesso à 
uma unidade escolar próximo do local de trabalho e não 
à sua residência pode facilitar a vida deste estudante. 
Além disso, provocará desemprego na categoria.  Por 
isso, é preciso mobilizar a comunidade escolar para 
pressionar a SEE a não adotar este formato. Neste sen-
tido, o CER aprovou a ampliação da nossa campanha 
“Nenhuma sala de aula e perído fechados".

APEOESP participa de audiência pública 
em Brasília e reforça luta contra a BNCC

A APEOESP participou em Brasília no dia 14 de 
setembro da audiência pública promovida pelo Con-
selho Nacional de Educação (CNE) sobre a BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular) do Ensino Médio. Na 
oportunidade, os representantes do sindicato reafir-
maram o posicionamento contrário à BNCC privatista, 
pressionando os conselheiros do CNE a encaminharem 
novos pareceres contrários à farsa deste projeto apre-
sentado pelo governo golpista. 

BNCC do Ensino Fundamental
Todos os professores devem ficar atentos à inscrição 

que acontece ainda em 2018 para compor a comissão 
de debates sobre a BNCC do Ensino Fundamental que 
está sendo organizada pela S.E.E. Estes debates deve-
rão acontecer em 2019 para elaboração da proposta 
estadual e possível implementação será em 2020.

Outras propostas aprovadas
  Pela  ampliação dos professores mediadores em 

todas as unidades escolares. Lembramos que estes 
professores são fundamentais na condução de pro-
postas e ações pedagógicas que contribuem com o 
debate sobre a violência e as drogas. A APEOESP é 
uma das entidades que mais luta e organiza ações 
contra a onda de violência que atinge professores, 
estudantes e toda a comunidade escolar. Entende-
mos que  toda iniciativa que objetive a pacificação 
é de suma importância desde que preservado o 
caráter do processo de ensino-aprendizagem das 
escolas, com a construção conjunta de ações so-
bre o tema. Defendemos o amplo envolvimento 
da comunidade e dos conselhos de escolas para 
que as ações não se confundam com mecanismos 
de perseguição a professores, funcionários e até 
mesmo aos estudantes;

  Que as aulas Ceejas e demais projetos sejam atri-
buídas conforme a atribuição das aulas regulares; 

  Reforçar nossas campanhas contra o fechamento 
de salas/ classes de aulas e períodos, inclusive de 
projetos da pasta no decorrer do semestre; 

  Exigir que deputados aprovem o projeto que 
garante a aplicação de concurso público para 15 
mil vagas. 

CONAE 2018
A S.E.E. promoverá a CONAE estadual nos próximos 

dias 29 e 30 de setembro. Os professores que foram 
eleitos delegados nas fases municipais e regionais 
devem participar. O evento acontecerá na Unifesp 
Guarulhos (Estrada do Caminho Velho, 333, Jardim 
Nova Cidade).

Calendário de lutas
Dia 29 de setembro: participar das ativi-

dades em defesa do estado democrático de 
direito, contra homofobia, racismo, miso-
ginia, que acontecerá  no Largo da Batata, 
na Capital, a partir das 15 horas. 

Dia 15 de outubro: Dia do Professor – Pela 
valorização dos professores e professoras 
da rede pública 

    Sugerir à CNTE que convoque um Dia Nacio-
nal de Lutas no mês de outubro, com uma 
paralisação  nacional.

Dia 14 de novembro: reunião do CER

De 5 a 7 de dezembro: VII Conferência 
Estadual de Educação Marielle Franco – 
“Apartheid Sócio-educacional em curso: o 
desmonte da educação, ciências e tecnolo-
gia no Brasil”.


