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A EDUCAÇÃO VAI PARAR 
NO DIA 15 DE MAIO!

Contra a reforma da Previdência e o desmonte da Educação brasileira
As subsedes devem organizar caravanas para o ato unifi-

cado das entidades no dia 15 de maio, às 14 horas, no Vão 
Livre do MASP, na Avenida Paulista.

Todas as escolas devem ser paralisadas. Na segunda e 
terça-feira as subsedes devem realizar visitas e mobilizar os 
professores e as professoras. 

Nas regiões onde for possível, devem ser realizados atos 
regionais em horários compatíveis com o deslocamento 
para São Paulo.

Toda força na organização e realização da Greve Nacional 
de 15 de maio.

Se você não lutar, vai ficar sem a aposentadoria especial, 

terá que trabalhar até mais de 70 anos e ainda não terá di-
reito a salário integral se não trabalhar e contribuir durante 
40 anos.

Vamos lutar também contra o corte de verbas na educa-
ção básica, no ensino superior, nas bolsas de pesquisa; contra 
as férias repartidas, contra o MMR, contra a invencionice do 
Inova Educação e pelo nosso reajuste salarial.

As subsedes devem informar até as 10 horas desta 
segunda-feira, 13/5, no email presiden@apeoesp.org.br 
sobre a organização dos atos regionais do dia 15/5: hora, 
local e entidades envolvidas, bem como as caravanas que 
virão para São Paulo.

Reunião de técnicos da SEE e APEOESP debate 
encaminhamentos para demandas da categoria

Conforme deliberado em reunião da Diretoria da APEOESP 
com a SEE no dia 2/5, reuniu-se nesta sexta-feira, 10/5, o 
Grupo de Trabalho formado por técnicos da SEE e APEOESP. 
Nesta reunião foram encaminhados os seguintes pontos:

Infraestrutura das escolas
A SEE informou que irá apresentar um plano de recupe-

ração física das escolas. 

Carreira
Ficou definido que a SEE apresentará medidas de opera-

cionalização de todas as possibilidades de evolução funcional 

pela via não acadêmica definidas em decreto e resolução 
pela Comissão Paritária.

Em relação à promoção (Memorial do Professor), será 
convocada novamente a Comissão Paritária para fechar a 
resolução (e a plataforma digital necessária), tendo em vista 
que só foi publicado o decreto. 

A APEOESP reeditará a cartilha sobre a carreira que pu-
blicou na época dos trabalhos da Comissão Paritária.

ALE
Quanto ao Adicional de Local de Exercício, as subsedes 

devem informar todas as escolas que, por alguma razão, 
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deveriam ter o ALE e não o tem, como, por exemplo, as es-
colas que se localizam nas proximidades de outra escola que 
possui o Adicional, mas não o tem. As informações devem 
ser encaminhadas para o email presiden@apeoesp.org.br.

Também será realizado um trabalho para avaliação de 
possíveis atualizações de critérios para recebimento do ALE. A 
APEOESP reivindica a inclusão de professores que ministram 
aulas no sistema prisional e em hospitais, além de retirar a 
limitação de que somente municípios com mais de 300 mil 
habitantes possam ter Adicional.

Jornada
A APEOESP reafirmou que a SEE deve aplicar a jornada do 

piso como prevê a lei, ou seja, 26 aulas com educandos e 14 para 
atividades extraclasse. A assessoria levará a questão ao secretário 
para que avalie a possibilidade de fazer proposta nesta direção.

Busca ativa
Por exigência do Ministério Público, a partir de representação 

protocolada pela APEOESP, a SEE informou que está estudando 
formas de ampliar a chamada dos estudantes que se evadiram. 
A APEOESP propõe que seja realizada uma ampla campanha 
de divulgação em todos os meios de comunicação, de forma a 
informar à sociedade que os estudantes que se evadiram devem 
retornar e que as escolas públicas estaduais estão disponíveis 
para atender todos os interessados, do ensino regular e EJA.

Defendemos também que o número de professores media-
dores seja novamente ampliado para contribuir na realização 
desse trabalho.

Na próxima reunião, será apresentada a proposta da SEE 
para a realização da campanha de busca ativa, considerando 
nossas propostas.

Superlotação de classes
A SEE apresentou os seguintes dados (sem discriminar 

os níveis de ensino) – dados de abril de 2019:
10.657 classes abaixo dos módulos
84.041 classes dentro dos módulos
15.343 classes dentro da excepcionalidade (10% a mais de 
estudantes além dos módulos)
944 acima da excepcionalidade

Ficou definido que a SEE mapeará as classes em excep-
cionalidade e acima da excepcionalidade para verificar a 
possiblidade de desmembramentos e/ou redistribuição dos 
estudantes na mesma escola ou região.

Fechamentos
As subsedes devem continuar informando à Sede Central 

todos os casos de fechamento de classes para que a Presi-
dência da entidade possa pedir reversão dessas medidas ao 
secretário da Educação. O email é presiden@apeoesp.org.br.

Número de estudantes por classe
Os técnicos da APEOESP reafirmaram que a reivindicação 

da entidade é de um número máximo de 25 estudantes por 
classe em todos os níveis.

Segundo informação da assessoria, o secretário já soli-
citou às áreas técnicas estudos com relação ao número de 
estudantes por classe.

APEOESP 
em luta contra 

o MMR
Conforme o Boletim APEO-

ESP Informa Urgente nº 29, 
a APEOESP está lutando para 
que o MMR não seja imposto 
às nossas escolas.

Devemos levar a questão 
aos Conselhos de Escola para 
barrar esse projeto autoritário, 
de caráter privatizante.

Neste momento, a entidade 
precisa saber quais escolas não 
aderiram a ao programa.

Portanto as subsedes devem 
informar pelo email presiden@
apeoesp.org.br todas as esco-
las da sua região que não ade-
riram ao MMR, com urgência.

Secretaria de Comunicação


