30/10/2018

52

APEOESP reúne-se
com secretário
da Educação

E

m reunião realizada com o Secretário da
Educação na terça-feira, 30/10, foram
tratados pela presidenta da APEOESP,
professora Bebel, e demais diretores presentes diversos assuntos de interesse da
categoria, a saber:

Reajuste de 10,15%
Será pago. Terminado o período eleitoral,
o governo está definindo a melhor forma de
fazê-lo. O governador está afastado, mas assim que retornar tomará a decisão, inclusive
quanto aos retroativos.

Categoria O
Como informamos anteriormente, dois
projetos estão na Assembleia Legislativa. Um

deles estabelece a quarentena durante os próximos dois anos. O outro assegura o direito ao
IAMSPE para os professores da categoria O.
Em relação à quarentena, trata-se de uma
solução excepcional. Já em 2019, inclusive
com a presença da futura deputada professora Bebel na Alesp, intensificaremos a luta
pela implementação da Estratégia 18.20 do
Plano Estadual de Educação, que assegura aos
professores temporários direitos equivalentes
aos dos professores efetivos.
Quanto ao IAMSPE, o direito dos professores da categoria O está inserido no projeto de
lei que torna o Instituto uma autarquia especial. Nós, da APEOESP, formulamos emendas
ao projeto, para que atenda às necessidades
da categoria e do funcionalismo.
Em ambos os casos, devemos estar pre-

sentes na Alesp para garantir a tramitação
e aprovação desses projetos (considerando
nossas emendas), sobretudo no caso da quarentena, para que não cheguemos ao final do
ano sem uma definição. Na próxima semana,
a presidenta da APEOESP deverá comparecer
ao colégio de líderes da Alesp para dialogar
com os deputados.

Atribuição de aulas – listão
para categoria O
O secretário informou que a CGRH realizou
as simulações que foram determinadas na última reunião e as apresentará para a APEOESP
nos próximos dias. A sinalização é de que a
SEE pretende acatar essa reivindicação, na
medida em que a solução encontrada atenda
às necessidades deste segmento.

Proposta curricular do
ensino fundamental
Durante os últimos dez dias escolas da rede
estadual vêm discutindo a proposta curricular
para o ensino infantil e ensino fundamental
elaborada pela SEE em conjunto com a UNDIME. O período de debates se encerrou nesta
terça-feira. Entretanto, consideramos que o
assunto precisa ser aprofundado e melhor
debatido e, portanto, solicitamos à SEE mais
prazo para que isso ocorra. O secretário concordou e disse que nos enviará documento
com os principais pontos até então debatidos,
para que nossa entidade possa interferir no
processo com críticas, propostas e sugestões.
A APEOESP deixou claro que não concordará em nenhuma hipótese com redução de
disciplinas.

Concursos
PEB I
A APEOESP reivindicou mais uma vez nova
chamada para PEB I. Entretanto, o secretário

foi taxativo em afirmar que não haverá nova
chamada neste ano, ficando essa questão
para ser encaminhada pelo próximo governo.

Diretores de escola
O secretário informou que está sendo preparada a chamada para escolha, que deverá
ocorrer na segunda quinzena de novembro.

Supervisores de ensino
O edital deverá ser publicado no primeiro
trimestre de 2019. O secretário foi questionado sobre a obrigatoriedade do professor, que
pretende concorrer, ter passado por experiência de gestão. Frente a isso, informou que
houve uma alteração na lei dos concursos e
que, para que volte a ser como antes, deverá
sofrer alteração na Alesp.

Novo decreto do ALE
Questionado pela APEOESP, o secretário
informou que novo decreto para concessão
do Adicional de Local de Exercício está sendo
elaborado.

Assédio contra professores
A APEOESP externou ao secretário sua preocupação quanto ao clima de intranquilidade
e perseguição contra professores que está
ocorrendo em escolas de diversas regiões do
Estado. Professores têm sido constrangidos,
filmados e “denunciados” por estudantes e
outras pessoas, incentivados por grupos de
direita e também por pronunciamento do próprio presidente eleito, que desqualifica o nosso
trabalho e nos chama de “doutrinadores”.
Não podemos aceitar tal situação e cobramos da SEE que faça uma manifestação pública no sentido de assegurar aos professores
a sua liberdade de cátedra, sua integridade e
sua dignidade no exercício da função docente
nas escolas estaduais.
Não cabe ao presidente eleito imiscuir-se no

cotidiano das escolas e no processo educativo.
O processo ensino-aprendizagem se dá entre
professores e estudantes. Por outro lado, a
gestão da escola possui seus instrumentos
regulares, como a direção e os conselhos de
escola, assim como os pais se representam
por meio das APMs e os estudantes por meio
de seus grêmios.
Nas escolas, devemos dialogar com nossos estudantes, mostrando a eles que nós,
professores, somos seus amigos e seus
aliados, para que não se deixem influenciar
por elementos autoritários que pretendem
impedir a liberdade e a pluralidade de ideias
e concepções pedagógicas nas unidades
escolares para impor um pensamento único.

• Faculdade Afirmativo (FAFI)

Registros de diplomas
questionados pelo MEC

• Faculdade Ecoar (FAECO)

Frente à exigência do Ministério da Educação
de que os professores que possuam diplomas
de cursos de licenciaturas das faculdades listadas abaixo e que estão sendo questionados
pelo Ministério, reivindicamos da Secretaria
da Educação que obtenha junto ao governo
federal um prazo maior para a regularização
das situações dos docentes, tendo em vista,
inclusive, que o problema não foi causado por
eles e sim pelas faculdades em questão.
Ao mesmo tempo, orientamos esses profissionais para que realizem novamente seus
registros em universidades públicas ou na
PUC/SP, conforme orientação oficial, sejam
esses professores efetivos, da categoria O ou
da categoria F, para que não tenham prejuízos
funcionais ou mesmo corram o risco de perder
seus postos de trabalho.
Veja abaixo a relação das instituições de
ensino superior com atividades parcialmente
suspensas pelo MEC:
• Centro Universitário da Serra Gaúcha
(FSG)

• Faculdade Paraíso (FAP)

• Faculdade América Latina de Ijuí (FAL)
• Faculdade Anchieta do Recife (FAR)
• Faculdade Atual (FAAT)
• Faculdade Centro Oeste do Paraná
(FACEOPAR)
• Faculdade Cidade de Guanhães (FACIG)
• Faculdade da Aldeia de Carapicuíba
(FALC)
• Faculdade de Ciência e Educação do
Caparaó (FACEC)
• Faculdade de Ciências Médicas da Bahia
(Ciências Médicas)
• Faculdade de Saúde de Paulista (FASUP)
• Faculdade do Sertão (UESSBA)
• Faculdade Latino Americana de Educação
(FLATED)
• Faculdade Paranapanema (FP)
• Faculdade Regional Brasileira - Maceió
(IBESA)
• Faculdade Santa Cruz (FACRUZ)
• Faculdade Santo André (FASA)
• Faculdade Santo Augusto (FAISA)
• Faculdade Teológica Evangélica do Rio de
Janeiro (FATERJ)
• Faculdades Integradas de Várzea Grande
(FIAVEC)
• Instituto Brasileiro de Educação Superior
Continuada (IBEC)
• Instituto de Educação e Tecnologias (INET)
• Instituto Superior de Educação de Floresta
(ISEF)
• Instituto Superior de Educação de
Pesqueira (ISEP)
• Instituto Superior de Educação
Franciscano Nossa Senhora de Fatima
(FATIMA)
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