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Editorial

Um planejamento na área educacional deve ser marcado pelo propósito de construir um futuro satisfatório, o mais 
perfeito possível que garanta vida digna para todas e todos e não para servir a projetos de dominação e exclusão. 
Todo planejamento parte de um desejo de mudança diante de uma situação insatisfatória, de injustiça, anunciando 

uma nova realidade a ser vivida.
Por isso, espera-se que este Caderno de Formação – Planejamento Escolar de 2022 contribua para uma reflexão na 

ação de professores e professoras do Estado de São Paulo, representados pela APEOESP e um posicionamento político e 
pedagógico coerente e crítico sobre a temática: gestão democrática e participação para superar os tempos de pandemia. 
Tal superação, concretamente, é condicionada por ações coletivas para evitar tragédias como as milhares de mortes por 
Covid-19, o aprofundamento da exclusão escolar, do desemprego, da fome e da miséria que ficaram mais expostas nesse 
período e a negligência dos políticos na condução da coisa pública. 

Ao tratar de nossas lutas em 2021, é apresentada uma cronologia crítica das principais ações da APEOESP na defesa 
intransigente da vida e da carreira do magistério, contra as políticas negacionistas de Bolsonaro que devastaram e 
desolaram o país e contra o verdadeiro pedagocídio, impetrado por Doria e Rossieli, nas inúmeras tentativas no Estado 
de São Paulo de se retomarem as aulas presenciais com maior precarização do trabalho docente e com desinformação 
à sociedade. Em 2022 a luta da APEOESP vai se intensificar, com a persistência da pandemia, para impedir que tais 
desmandos continuem a ocorrer.

A APEOESP defende a gestão democrática, construída a partir da atuação dos Representantes de Escola (RE) e 
Representantes de Aposentados (RA), junto aos professores na base. Quanto maior a participação, mais poder de pressão e 
negociação o conjunto dos professores vai acumular para fazer valer seus direitos como cidadãos e docentes. Participação 
é essencial para o planejamento que seja realizado de acordo com a realidade de cada escola, promovendo a pluralidade, 
a liberdade e a autonomia, potencializando a qualidade social da educação em um ambiente que seja construído, de fato, 
como espaço inclusivo e democrático, como esfera pública.

Afirmar a escola pública, universal, gratuita e de qualidade é a bandeira dos movimentos de educação há mais de um 
século. Porém, o novo ensino médio é imposto como mais um projeto excludente que reflete interesses de setores privatistas 
e antipopulares, com uma concepção ultraneoliberal da educação.  Um verdadeiro engodo! E é preciso um enfrentamento 
coletivo dessa proposta, confrontando as medidas arbitrárias tomadas, para que os educandos e educandas não sejam 
enganados por um treinamento compartimentado e restrito e tenham seu direito a uma formação humana, omnilateral 
e integral. Nesse quadro, é importante que mais professores e professoras se coloquem como representantes de escola da 
APEOESP, para que possam ter uma ação articulada para minimizar e reverter os efeitos dessa tragédia anunciada.

A pandemia e suas consequências na Educação traz uma abordagem que nos provoca para a tomada de decisão 
em favor de uma vida digna para todos, tendo a educação como direito humano e a Escola como espaço de formação 
humana. São muitas as consequências da pandemia, que agravaram o quadro de exclusão educacional, como se revelou, 
por exemplo, nos altos índices de abstenção no ENEM 2020 e 2021, aprofundando os desafios para os educandos em 
vulnerabilidade socioeconômica e cultural e amplificando o sofrimento docente.  A abordagem pedagógica nesse contexto 
pandêmico não pode ser para mascarar ou escamotear uma realidade que precisa ser superada coletiva e não apenas 
individualmente. Por isso se colocam os tópicos do planejamento, para que, juntos, possamos construir propostas de 
cenários futuros no qual desejamos viver e não sermos submetidos ao que as elites dominantes e retrógradas querem 
que vivamos ao proporem uma escola de preenchedores de planilhas de competências. É preciso, sim, trabalhar as 
competências não pelo enfoque da empregabilidade (uma ilusão!), mas como direitos de aprendizagem, que se articulam 
com os demais direitos individuais e coletivos, concretizando uma vida digna como intencionalidade da formação 
humana. É, portanto, uma luta política e pedagógica. 

Uma boa leitura para você e para o coletivo da Escola. E que façamos de 2022 um ano de muitas conquistas 
para todas e todos. 

Zenaide Honório
Secretária de Formação - APEOESP
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APEOESP NA DEFESA INCONDICIONAL DA VIDA
A pandemia de Covid-19 alterou a vida de todos de modo jamais 

imaginado. 
Nossas rotinas, compromissos e prioridades foram totalmente 

modificadas. Na educação, pais, funcionários, estudantes e profes-
sores tiveram suas atividades completamente modificadas e a forma 
e qualidade de ensino afetadas sem precedentes. 

Como principal Sindicato da Educação do Estado e do País, a 
APEOESP, desde o início de 2020, posicionou-se de forma incondi-
cional em defesa da vida, ameaçada por um vírus altamente trans-
missível e letal, assim como por políticas negacionistas – no plano 
federal -, e medidas erráticas no plano estadual. 

Lamentavelmente, o governo central com sua postura irrespon-
sável, negacionista e anti-vacinas frente à pandemia levou à perda 
de mais de seiscentas mil vidas. 

A educação sofreu forte impacto, que se prolongou pelo ano de 
2021. O governo Doria/Rossieli poderia ter feito mais e melhor para 
proteger a vida e a saúde de estudantes e profissionais da educação, 
ao mesmo tempo em que poderia garantir o direito à aprendiza-
gem. Não fez. Preferiu pressionar pela volta precipitada às escolas, 
causando insegurança e vítimas.

Frente à gravidade dessa situação a APEOESP se posicionou de 
forma clara e decidida no enfrentamento dos problemas causados 
tanto pela pandemia como por medidas desencontradas do Gover-
no Dória/Rossieli, especialmente aproveitando-se da situação para 
aprofundar o desmonte do Estado e retirar direitos dos trabalhado-
res. Ao longo de 2021 foram muitas as lutas e problemas enfrenta-
dos. Veja a seguir um resumo da atuação da APEOESP. 

PARA QUE SERVE A APEOESP?

NOSSAS LUTAS EM 2021: A APEOESP 
E A DEFESA DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
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Janeiro
  Reafirmação do posicionamento contra a volta às 

aulas presenciais, por entendermos que as esco-
las não ofereciam condições de segurança sani-
tária para proteger a vida de todos. 

  Na reunião da Diretoria Estadual no dia 13/01, 
aprovação da campanha “Nossa luta é a defesa 
incondicional da vida! Não ao retorno às aulas 
presenciais!”, em resposta ao anúncio da SEDUC 
de retomada das aulas presenciais no dia 1º de 
fevereiro. 

  Diálogo com os Municípios contra a reabertura 
irresponsável das escolas;

  Defesa de um plano nacional de imunização para 
todos e que os profissionais da educação fossem 
vacinados na primeira fase. 

  APEOESP ingressou com um mandado de se-
gurança no Tribunal de Justiça de São Paulo 
para que não se retomassem as aulas presen-
ciais.

  Intensa luta pelos direitos dos professores na 
atribuição de aulas. Ingressamos na justiça contra 
a contratação exclusiva de professores temporá-
rios para ministrarem aulas presenciais.

  Nossa pressão fez com que a SEDUC recuas-
se das reuniões de planejamento integralmente 
presenciais, sendo parte delas virtuais.

  No final do mês, a APEOESP conquistou liminar 
contra a volta às aulas presenciais, ao mesmo 
tempo em que decidiu indicar a greve em de-
fesa da vida, frente ao anúncio de retomada 
obrigatória das aulas presenciais a partir de 1º 
de fevereiro. Pressionado, Rossieli adiou a vol-
ta às aulas para 8 de fevereiro.

Fevereiro
Assembleia estadual regionalizada (virtual) reali-

zada em 5/2 decidiu: greve em defesa da vida co-
meça em 8/2.

Combinada com o diálogo permanente com pais, 
mães e a população, a greve surtiu efeito: as escolas 
permanecem vazias. Menos de 5% dois estudantes 
comparecem às aulas presenciais. 
  Atendendo a APEOESP, por meio de seus direto-

res e conselheiros nas regiões, prefeitos/as reno-
varam ou emitiram novos decretos de suspensão 
das aulas presenciais

  APEOESP divulga parecer técnico de renomados 
cientistas demonstrando a irresponsabilidade 
das aulas presenciais em plena pandemia.

  APEOESP mantém campanha pela vacinação de to-
dos os profissionais da educação como prioridade. 

  Dia 26 - professores realizaram caminhada em 
defesa da vida e contra as aulas presenciais da 
avenida Paulista até a Secretaria da Educação. 

  A APEOESP conquistou também liminar para 
retomada da contagem de tempo para evo-
lução funcional e progressão funcional, quin-
quênios e sexta-parte, suspensa pela LC 173 
(federal) e decreto de Doria. Infelizmente, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu pela manu-
tenção da suspensão até final de 2021.

Março
  Grande Carreata e mantivemos a greve em defe-

sa da vida. A concentração aconteceu no vão-li-
vre do MASP e seguiu até a Praça da República, 
onde aconteceu um ato em memória de profes-
sores, funcionários e estudantes que faleceram 
em função de complicações da Covid-19.

  A APEOESP se engajou na luta pelo auxílio emer-
gencial nacional e também pelo auxílio emer-
gencial estadual de R$ 600,00 para assegurar as 
condições mínimas de sobrevivência para que 
todos/as pudessem se manter em isolamento so-
cial, única forma, naquele momento, de proteção 
contra o novo coronavírus.

  Juíza Simone Casoretti proferiu sentença na ação 
da APEOESP proibindo aulas e atividades presen-
ciais sem que houvesse vacinação dos profissio-
nais da educação e segurança sanitária nas es-
colas.

  APEOESP realiza sua VIII Conferência Estadual de 
Mulheres com o tema “Os impactos da pandemia 
na vida das mulheres”.

  24 de março, o governo Doria anuncia início 
da vacinação dos profissionais da educação em 
abril, conforme reivindicado pela APEOESP desde 
dezembro de 2020.

  Denunciamos pressões do governo para adesão 
de escolas ao projeto de escolas cívico-militares.

Abril
  APEOESP retoma campanha contra a imposição 
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do Programa de Ensino Integral na rede estadual 
de ensino. 

  APEOESP reforça campanha para que todos se-
jam vacinados, pois o plano inicial do governo 
atingiria 48,7% da rede. 

  No dia 24 – A APEOESP encaminha ofício ao go-
vernador pedindo a vacinação de todos os pro-
fessores e profissionais da educação. Na época, 
levantamentos diários mostravam que estavam 
falecendo todos os dias professores na faixa de 
30, 40 anos de Covid-19.

  Em parceria com o mandato da deputada Profes-
sora Bebel, também presidenta da APEOESP, re-
alizou-se audiência pública para debater “novo” 
ensino médio imposto por Rossieli, um projeto 
excludente que promoverá o aumento da discre-
pância entre o ensino das escolas privadas e as 
escolas públicas.

  Dia 23 - Carreata pelo cumprimento da sentença 
judicial contra a volta às aulas presenciais.

Maio
  APEOESP participa com demais centrais sindicais 

do Dia Internacional do Trabalhador de forma vir-
tual com o tema “1º de Maio pela Vida, Democra-
cia, Emprego e Vacina para todos”.

  Em maio o Brasil já registrava mais de 400 mil 
óbitos – no Estado de São Paulo, mais de 95 
mil mortes. Insensível, o secretário da Educação 
insistia, de forma obstinada, na reabertura das 
escolas, passando por cima, inclusive, de deci-
são judicial, que determinava o retorno às aulas 
presenciais dos profissionais após a vacinação. 
No dia 11/5, a juíza Simone Gomes Rodrigues 
Casoretti atendeu ao recurso da APEOESP e es-
tendeu  a  sentença  para  todos  os  profissionais 
da educação, associados ou não ao sindicato.

  Apesar das pressões do governo na retomada 
das aulas presenciais, diálogo da APEOESP com 
pais e mães mantém frequência às aulas presen-
ciais em torno de 5%.  Nas regiões, subsedes de-
nunciam condições precárias das escolas.

  Outra vitória na Justiça foi a decisão do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo que vetou a 
transformação da Escola Municipal Matheus 
Maylasky, de Sorocaba, em escola cívico-mi-
litar. A Prefeitura havia recorrido de liminar 
concedida pela juíza da Vara da Infância e Ju-

ventude daquele município em ação da APEO-
ESP junto com o Ministério Público.

Junho
  Pressionado pela APEOESP, o Governo de São 

Paulo  libera  a  vacinação  de  todos  os  profissio-
nais da educação, com idades abaixo de 47 anos. 
A campanha para a vacinação, como prioridade, 
dos trabalhadores da Educação iniciou-se em de-
zembro de 2020, quando o governo anunciou o 
Plano Estadual de Imunização.

  Frente ao anúncio do governo que pretende a 
retomada obrigatória das aulas presenciais para 
100% de professores, estudantes e funcionários 
em agosto, a APEOESP vai novamente às ruas, 
realizando no dia 18 o “Dia Estadual de Paralisa-
ção em Defesa da Vida”, com uma caminhada da 
Avenida Paulista até a Praça da República.

  APEOESP continua integrada ao movimento nacio-
nal contra a reforma administrativa de Bolsonaro, 
que ameaça tirar direitos dos servidores públicos, 
acabar como os concursos públicos, a estabilidade 
e abrir as portas para ampliar o clientelismo e a 
privatização nos serviços públicos.

Julho
  Posicionamento firme contra a imposição do ve-

lho “novo” ensino médio de Doria e Rossieli. Nos-
sa luta é por um projeto educacional para a ju-
ventude, que assegure aos estudantes formação 
ampla que lhes possibilite continuar os estudos 
em nível superior, conquistar uma boa carreira 
profissional e exercer plenamente a cidadania.

  23 de julho a APEOESP promoveu um seminário 
estadual para debater e aprofundar as discussões 
sobre o “novo” velho ensino médio, reunindo 
professores e pesquisadores. O evento foi trans-
mitido ao vivo pela TV APEOESP, no Youtube.

  Denunciamos o governo do PSDB por utilizar a 
educação como palanque eleitoral, realizando 
evento eleitoreiro no Memorial da América Latina 
para promover programas excludentes como PEI 
e “novo” ensino médio.

  Continuamos denunciando a decisão autoritária 
de retorno às aulas presenciais em agosto, mais 
uma vez colocando em risco a saúde e a vida de 
professores, estudantes, funcionários e suas fa-
mílias.
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Agosto
  Governador João Doria encaminhou para a As-

sembleia Legislativa o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 26, que previa alteração no PLC 
1093/2009 e no Estatuto do Funcionalismo Pú-
blico, um duro ataque aos servidores públicos.

  Presidenta da APEOESP e Deputada Estadual, a 
Professora Bebel promoveu uma audiência públi-
ca emergencial no dia 9 para debater o PLC 26. A 
audiência reuniu mais de 500 participantes de de-
zenas de entidades dos servidores públicos e pro-
fessores. O PLC 26 antecipou no Estado a reforma 
administrativa (PEC 32) de Bolsonaro, que prevê 
o fim do concurso público e da estabilidade dos 
servidores e representa a destruição dos serviços 
públicos no Estado São Paulo para se abrir as por-
tas às terceirizações, privatizações e precarização 
das políticas sociais e dos serviços públicos.

  Dia 18 - Dia Estadual de Paralisação do Ser-
vidor Público, a APEOESP participou da Greve 
Geral contra a PEC 32 e o PLC 26. Servidores 
públicos federais, estaduais e municipais se 
reuniram em um Ato Unificado na Praça da Re-
pública, seguindo depois em caminhada até a 
Câmara de Vereadores de São Paulo.

Setembro
  Mobilização contra a aprovação do PLC 26. Em 

reunião virtual no dia 3, a Diretoria Estadual Co-
legiada aprovou caravanas à Alesp nos dias de 
votação do projeto. No dia 16, uma reunião com 
outras entidades unificou a luta do funcionalismo 
pela retirada do projeto, com realização de atos 
unificados na ALESP e pressão sobre os deputa-
dos em suas regiões. 

  A mobilização produziu um primeiro recuo do go-
verno, que encaminhou um aditamento ao parla-
mento. Entre outros pontos, houve a anulação do 
limite salarial dos temporário em 90% do valor do 
salário dos efetivos; a prorrogação dos contratos 
dos professores e servidores temporários que 
vencem no final deste ano até dezembro de 2022. 
Isto garantiu o emprego de 30 mil docentes.

  No dia 21, com a informação de que o PLC entra-
ria em votação, os servidores realizaram um ato 
público unificado. A mobilização barrou a vota-
ção. Um novo ato aconteceu no dia 28 e de novo 
a mobilização barrou a votação do projeto.

  A APEOESP também denunciou manobras do go-
verno Doria e do Secretário da Educação para es-
conderem casos de Covid-19 nas escolas, que não 
estavam assegurando as condições mínimas para 
a efetivação dos códigos de segurança sanitária.

Outubro
  A tramitação do PLC 26 avançou para outubro. 

Novo ato unificado no dia 5 de outubro im-
pediu de novo que a base do governo conse-
guisse votar e aprovar o PLC 26. A APEOESP e 
demais entidades do funcionalismo intensifi-
caram a pressão sobre deputados e deputadas 
para que votassem contrários ao projeto.

  Em mais uma sessão, com grande mobilização de 
professores e servidores, o governo não conse-
guiu aprovar o PLC 26 na sessão do dia 13 de 
outubro.

  Como estratégia para aumentar a pressão sobre 
os deputados para a retirada imediata do PLC 26, 
no dia 19 de outubro a APEOESP realizou a pri-
meira assembleia estadual presencial na ALESP, 
tomando todas as precauções, como a exigência 
de uso de máscara e álcool em gel.

  Por escassa maioria, os deputados governistas 
aprovaram o PLC 26. Como é de praxe, votos 
em plenário foram trocados pela concessão de 
emendas orçamentárias, uma prática vergonhosa.

  A APEOESP iniciou a campanha Em defesa da 
vida: estudantes sem vacina não devem voltar às 
aulas presenciais.

Novembro 
  Na primeira reunião presencial do Conselho 

Estadual de Representantes (CER) no Largo do 
Arouche, os professores aprovaram uma cam-
panha em defesa da EJA, dos CEEJAs e do ensi-
no noturno, que vêm sofrendo forte ataque do 
governo com redução do currículo, da carga 
horária e ameaça de fechamento. 

  No dia 18, a APEOESP promoveu o Encontro Es-
tadual de CEEJAs. Depois de uma reunião na Casa 
do Professor, professoras e professores seguiram 
para a Praça da República, em frente a SEDUC. 
A presidenta da APEOESP, Professora Bebel, 
acompanhada de outros diretores, entraram na 
secretaria para discutir estas e outras questões. 
Seguranças da Secretaria Estadual da Educação, 
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por ordem superior, tentaram impedir com tru-
culência a entrada da presidenta da APEOESP e 
deputada estadual, Professora Bebel, na sede do 
órgão.

  Dia 25 - a APEOESP participou do Ato Público 
Unificado em Defesa do  IAMSPE. Entre as prin-
cipais pautas do funcionalismo, figuram a defesa 
da qualidade do atendimento para todos, ges-
tão democrática, não à terceirização e privatiza-
ção, pela retirada do PL 770/2021, que entrega o 
IAMSPE a uma fundação privada.

Dezembro
  A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto 

de Lei Complementar 37/2021, que instituiu 
o Abono Fundeb. Embora, neste momento de 
crise o pagamento do abono salarial permite 
um alívio momentâneo aos professores e pro-
fessoras, a APEOESP defende que a verdadeira 
valorização profissional se dá por meio dos re-

ajustes. Estudos da Secção APEOESP do DIEE-
SE apontaram que a verba destinada ao abono 
é suficiente para a concessão de um reajuste 
salarial de 7% aos professores da ativa e apo-
sentados.

  Lembramos ainda que 70% das verbas do Fun-
deb  são devidas aos profissionais da Educação, 
não são uma concessão. E que o Fundeb perma-
nente foi uma conquista da nossa luta, da qual a 
APEOESP participou deste o primeiro momento.

  O sindicato também oficiou o Secretário da Edu-
cação para que esse abono seja incorporado aos 
salários. A APEOESP reivindica reajuste imediato 
de 29,25% para a equiparação com o piso sala-
rial nacional, na perspectiva do cumprimento da 
meta 17 do Plano Estadual e Nacional Educação, 
ou seja, salários equivalentes aos dos demais 
profissionais com formação de nível superior.
Outra luta incessante da APEOESP é pelo fim do 

confisco salarial de aposentados e pensionistas.
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A gestão democrática da escola está entre os princípios que de-
vem nortear o funcionamento da escola pública previstos na Cons-
tituição de 1988, no art. 206, reafirmados no art. 3º inciso VIII da Lei 
n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), 
no Plano Nacional de Educação, Lei 13.005/2014, art. 2º,  Inciso  VI,  
e no art. 15 da LDB, que estabelece a autonomia pedagógica e ad-
ministrativa, ao definir que “os sistemas de ensino assegurarão às 
unidades escolares públicas de educação básica que os integram 
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de 
gestão financeira”.  

Ainda a LDB no art. 14 destaca a importância da participação de 
professores e comunidade escolar ao colocar como princípios: I – 
participação dos profissionais da educação na elaboração do proje-
to pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar 
e local em conselhos escolares ou equivalentes.

 Também o Plano Nacional de Educação (PNE),  Lei n. 10.172/2001, 
destaca a necessidade de democratização do ensino público com a  
participação dos profissionais da educação e da comunidade esco-
lar e local em conselhos escolares, promovendo a descentralização 
da gestão educacional, com fortalecimento da autonomia da escola 
e garantia de participação da sociedade na gestão da escola e da 
educação.

No entanto, o que temos visto na prática, especialmente no Es-
tado de São Paulo, é o oposto do que determina a lei, com medidas 
e decisões impostas sem que os profissionais da educação e a co-
munidade sejam ouvidos. Essas ações autoritárias têm se realizado 
principalmente em dois sentidos:

Primeiro, no plano pedagógico, ao impor condutas únicas para 
todas as escolas, professores e alunos, independente de sua reali-
dade escolar. Impedindo a pluralidade pedagógica e a liberdade de 
cátedra.

GESTÃO DEMOCRÁTICA: 
IMPORTÂNCIA E FUNÇÃO 
DOS CONSELHOS DE ESCOLA
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Segundo, ao impor, limitar ou impedir decisões 
livres aos Conselhos de Escola, como recentemente 
no caso da implantação das PEIs, em que ocorreu 
apenas uma homologação de determinações su-
periores, levadas a efeito por Dirigentes e gestores, 
sem que a comunidade pudesse decidir autonoma-
mente. 

Por isso, cada vez mais, para aqueles que defen-
dem uma escola pública democrática é necessário 
resgatar o papel dos Conselhos de Escolas e dos es-
paços participativos de gestão.  

COMO PARTICIPAR DOS 
CONSELHOS DE ESCOLA?

 Os Conselhos Escolares devem ser compos-
tos por representantes da comunidade escolar (pais, 
professores, sociedade), reunir-se com regularidade 
para debater e decidir sobre problemas da escola 

sejam eles questões político-pedagógicas, adminis-
trativas ou financeiras.   Devem  atuar  junto  com  a 
direção, coordenação, corpo docente e discente da 
escola. 

Portanto, como espaço de participação e decisão, 
o lugar apropriado para o exercício e aprendizado 
de uma gestão verdadeiramente democrática, crian-
do e desenvolvendo uma cultura democrática para o 
enfrentamento de gestões autoritárias e centraliza-
doras que vigoram em muitas escolas. 

Importante destacar que o Conselho Escolar 
é o espaço da defesa dos interesses coletivos, 
do projeto político-pedagógico da escola, que 
requer uma visão do todo, construída desde os 
diferentes pontos de vista das categorias que o 
constituem e da comunidade envolvida. Seu fun-
cionamento é fundamental para uma gestão de-
mocrática e para avançar no sentido de uma edu-
cação pública de qualidade. 
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O QUE É SER UM REPRESENTANTE 
DE ESCOLA (RE)? 

O REPRESENTANTE DE ESCOLA - RE é o Professor eleito para re-
presentar a escola em que trabalha e os seus colegas perante o sin-
dicato da categoria – a APEOESP 

O mandato é de um ano. O Ideal é que seja eleito um RE por pe-
ríodo, em cada escola.

O RE é o canal de comunicação e diálogo da categoria dos pro-
fessores com o sindicato. Garante que suas opiniões e reivindicações 
sejam levadas para o debate nas instâncias de decisão, dando en-
caminhamentos e soluções para reivindicações e problemas levan-
tados.  

A eleição do RE é o que garante a organização e o funcionamento 
democrático da APEOESP e fortalece o sindicato nas lutas em defesa 
dos interesses dos professores e defesa da educação. 

O RE é um elemento fundamental na luta por garantir condições 
dignas e adequadas de trabalho, assim como contribuir para as rela-
ções democráticas na escola. 

O QUE FAZ O R.E.? 
  Representa os professores da Unidade Escolar junto à direção da 

Escola e às instâncias da APEOESP;

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DE 
ESCOLA PARA PARTICIPAR DAS 
LUTAS PELA EDUCAÇÃO
SEJA UM PROFESSOR (A) ATUANTE, 
SEJA UM REPRESENTANTE DE ESCOLA 
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  Encaminha as reivindicações dos professores dis-
cutidas na Unidade Escolar para as instâncias de 
deliberação da APEOESP.

  Deve participar das atividades da APEOESP no 
âmbito estadual e colaborar para promovê-las 
regionalmente através da Subsede ou Regional. 

  Levar aos professores as informações das deci-
sões tomadas e atividades desenvolvidas pela 
APEOEP.

  Incentivar os colegas professores a participarem 
das atividades, ações e debates propostos pelo 
Sindicato;

  Incentivar e promover a associação dos profes-
sores à APEOESP.

QUANDO ACONTECE 
A ELEIÇÃO DO RE?

A Eleição do Representante de Escola deve acon-

tecer no início de cada ano letivo, preferencialmente 
no planejamento escolar.

QUANDO E QUANTAS REUNIÕES 
TEREI QUE PARTICIPAR?

As reuniões de RE são realizadas trimestralmente 
por Subsede ou Regional. Elas antecedem às reu-   
niões do Conselho Estadual de Representantes – 
CER.

Podem ocorrer também reuniões extraordinárias, 
de acordo com a necessidade das lutas e reivindica-
ções da categoria. 

IMPORTANTE: O RE tem sua participação garantida, 
sem prejuízo financeiro e na carreira, pois para isso 
conta com abono de ponto nas reuniões ordinárias, 
uma importante conquista da APEOESP, visando ga-
rantir a democracia e a participação no Sindicato.
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NOVO ENSINO MÉDIO: UM PROJETO EXCLUDENTE
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é o documento que se 

propõe a nortear a educação brasileira, orientando a ação e definin-
do os parâmetros curriculares para a atuação de gestores e profes-
sores. Ao longo das últimas décadas ela foi objeto de amplo debate 
democrático. Porém, imediatamente após o golpe de 2016, com a 
deposição da Presidenta Dilma Roussef, o novo Presidente Michel 
Temer, articulado com setores privatistas e antipopulares, tratou de 
mudar e assumir novas diretrizes, alterando e dando um direciona-
mento que compromete a formação dos nossos estudantes, espe-
cialmente em relação ao ensino médio. 

O chamado “novo” ensino médio, que vem sendo propagandea-
do pelo atual governo federal e adotado ao pé da letra pelo Gover-
no de São Paulo,  nada mais é do que a retomada de teses antigas 
e antiquadas quanto à formação dos jovens constituindo-se num 
grande engodo que comprometerá irremediavelmente toda a for-
mação educacional da juventude atual, sem oferecer uma formação 
intelectual adequada nem uma formação técnica profissional condi-
zente com a realidade e as exigências do mercado de trabalho atual.

Essas alterações afetam o currículo do ensino médio, abrindo es-
paço para uma completa indefinição na formação do aluno além de 
criar um caos na vida de professores, tirando aulas de suas espe-
cialidades e lançando a possibilidade de ministrarem um conjunto 
imenso de “itinerários formativos” para os quais não possuem qua-
lificação necessária. 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO: 
A DESORGANIZAÇÃO DO 
CURRICULO, UMATRAGÉDIA 
PARA FUTURAS GERAÇÕES 
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS
A formação geral básica foi reduzida a 60% do 

currículo (componente curricular), apesar do au-
mento do número de aulas semanais. No primeiro 
ano, por exemplo, de 30 passa para 35 aulas, sobre-
carregando o aluno em termos de disciplinas a se-
rem estudadas. 

Todas as disciplinas são obrigatórias, porém, con-
centra a carga horária de formação geral apenas 
nas disciplinas de Português e Matemática. É o que 
ocorre no 3º ano quando só essas duas constam do 
currículo.

Mesmo assim, neste último ano restam apenas 10 
aulas semanais de formação básica. Todo o restante 
é de itinerário formativo. 

Os itinerários formativos são compostos por mais 
de 200 matrizes, que serão ministradas por profes-
sores sem a devida e necessária formação especí-
fica e qualificação necessária,  constituindo-se num 
“quebra-galho” e uma precarização da formação 
dos estudantes, pois não poderão contar com espe-
cialistas em cada disciplina.

Afetará mais drasticamente o ensino noturno, 
pois com a introdução da PEI haverá o aumento de 
8 aulas que não cabem dentro do horário regular 
e terão que ser dadas aos sábados e/ou EAD, que 
acarretará em grande prejuízo e sobrecarga para o 
aluno trabalhador. 

Todas essas alterações tornam-se uma camisa-
-de-força que decorre da reforma da Base Nacional 
Comum Curricular. 

Há, portanto, um esvaziamento total da forma-
ção geral básica, cujo propósito é formar alunos não 
pensantes, nem com domínio suficiente de conhe-
cimento para compreender e enfrentar a realidade 
social, política e econômica em que vivem. 

Ao mesmo tempo, não cumprirá a promessa de 
uma formação técnica, pois os itinerários formati-
vos serão extensamente amplos e exageradamente 

vagos, além disso, como já apontado, ministrados 
por não especialistas, o que incidirá numa formação 
totalmente insuficiente para o mercado de trabalho. 
Enfim, o propalado “novo” ensino médio não pas-

sa de um grande engodo, uma completa desestrutu-
ração do ensino médio, a deterioração da formação 
educacional escolar dos jovens filhos das classes po-
bres que serão abandonados à própria sorte. 

Constitue-se, portanto, num grande projeto de 
exclusão pois: 1) não é possível ter uma boa forma-
ção para o trabalho sem ter uma boa formação geral; 
2) enfraquece e diminui a possibilidade de disputar 
vagas no ensino superior por falta de formação ge-
ral; 3) dificuldade de conseguir emprego. Empresá-
rios preferem quem tem formação técnica específica 
em escola técnica e não uma formação precária e 
sem profundidade.  
Uma tragédia para os filhos dos trabalhadores e 

das classes pobres brasileiras, pois afetará somente 
o estudante do ensino público. O setor privado cer-
tamente vai ignorar essas medidas. 

O projeto constitui-se numa reação das elites 
e dos setores médios à grande popularização do 
acesso ao ensino superior promovido nas últimas 
décadas pela ampliação de vagas, políticas de finan-
ciamento e bolsas, Prouni, Enem e política de cotas, 
que franquearam acesso das camadas populares ao 
ensino superior. 

Como reagir a esse desmonte da educação e a 
esse desastre educacional? 

- A APEOESP tem se colocado como interlocuto-
ra com alunos e professores para o enfrentamento 
dessa questão e deve ser acionada para mobilizar 
ainda mais nesse enfrentamento. 

- Além disso, professores devem tomar conheci-
mento dos detalhes, se aprofundar no tema e buscar 
intervir de todas as formas para evitar essa tragédia;.

- Promover amplo debate nas horas de atividade 
pedagógica, nos Conselhos de Escolas e em todos os 
espaços que possibilitem confrontar essas medidas.  
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A qualidade de vida deve estar 
sempre posta à nossa frente.

(Luckesi, 2000, p. 7)

PANDEMIA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS 
NA EDUCAÇÃO

A Educação, como um direito humano fundamental, base para a 
garantia de todos os demais direitos é também um processo social 
que depende da relação entre suas concepções e os modos pelos 
quais é desenvolvida, na prática, pelo Estado, a Sociedade e a Famí-
lia. É preciso sempre recuperar esse conceito para poder compreen-
der o que se passa, especialmente em momentos de crise econômi-
ca, social e mesmo sanitária, como a pandemia que, infelizmente, 
persiste. Em uma sociedade desigual, com um governo retrógrado 
sustentado por uma elite neocolonial de famílias conservadoras, 
como é o caso do Brasil sob Bolsonaro e Doria, a Educação tem sido 
um direito negado, junto com outros direitos da cidadania trans-
gredidos. Embora a publicidade desses governos vem insistindo em 
mostrar que vivemos em um paraíso.

Um primeiro ponto a destacar é o que o direito à Educação não 
é assegurado plenamente pelo Estado se o aluno passa fome, está 
doente, não tem moradia digna com saneamento, está sem acesso à 
internet, é violentado dentro de casa, se encontra vulnerável e sofre 
com seus sonhos destruídos. Em decorrência, se o professor é vul-
nerabilizado e desrespeitado, não tem condições dignas de trabalho 
para o exercício da docência de qualidade. Desse modo, o direito à 
Educação é negligenciado, a farsa e a hipocrisia social são instaurados.

Quando se pergunta sobre a pandemia de Covid-19 e suas conse-
quências na Educação é óbvio constatar que, se o direito à saúde já 
era transgredido para a maioria da população no mundo dito “nor-
mal”, observa-se que as negligências vêm atingindo de modo mais 
cruel a população negra, indígena, feminina, com deficiência em vul-
nerabilidade pessoal e social. E como se está construindo esse “novo 
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normal”? Embora a mídia dissemine uma interpreta-
ção romantizada da pandemia, ocorre no Brasil e no 
Estado de São Paulo um agravamento das transgres-
sões ao direito à vida, propaladas pela necropolítica, 
com pautas autoritárias, retrógradas, negacionistas e 
práticas obscuras deliberadas. 

Por isso, quando se trata da atuação pedagógi-
ca, é preciso trazer o conceito de Educação como 
Direito Humano para se construir uma perspectiva 
abrangente, tratando a Escola como um espaço de 
realização de direitos e não uma instituição isola-
da do que ocorre na sociedade. A preocupação, de 
modo geral, inclusive veiculada pela mídia golpis-
ta, se resume a saber se o aluno vai ou não “passar 
de ano”, se terá ou não a festa de formatura, se os 
professores estão cumprindo a carga horária rigo-
rosamente em dia, com todos os “codigozinhos” da 
BNCC cumpridos e as intermináveis planilhas da SE-
DUC/SP preenchidas.  

As questões essencialmente humanas são deixa-
das de lado, de modo geral: alunos, professores e 
demais envolvidos foram respeitados e valorizados 
como pessoas humanas, em sua identidade e diver-
sidade, pelo Estado através da Escola e pela Socieda-
de? Como foram mediados conflitos e sofrimentos 
já existentes dentro e fora da Escola com os impac-
tos da pandemia de Covid-19? A comunidade es-
colar se empenhou e participou com protagonismo 
nas avaliações, decisões e ações de enfrentamento 
coletivo da pandemia, para que todos se sentissem 
corresponsáveis e solidários, para além dos muros 
da unidade escolar?

Em uma sociedade desigual, acontecimentos 
compartilhados globalmente como a pandemia de 
Covid-19 atinge de forma desigual as pessoas, os 
processos, as interações e as vivências, ampliando 
o abismo entre as classes sociais. Na educação, as 
consequências da pandemia são gravíssimas, pois 
estão acompanhadas do aprofundamento de uma 
crise estrutural nas demais dimensões da vida. Para 
reverter esse quadro, somente uma mudança social, 
pois a Educação só será verdadeiramente democrá-
tica se a sociedade for democrática.

a.  COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS
As competências socioemocionais se referem aos 

saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e va-

lores que as pessoas mobilizam para enfrentar si-
tuações desafiadoras, lidando adequadamente com 
suas emoções. Mas para a OCDE as competências 
socioemocionais se referem a algumas manifesta-
ções como perseverança, autocontrole e resiliência 
(OCDE, 2015, p. 17). A ideia é que a escola possa 
criar ambientes de aprendizagem para “moldar” tais 
competências desejadas em seus alunos, ao mesmo 
tempo em que desenvolvem as competências cog-
nitivas. E tudo isso, desconsiderando as trajetórias 
de enfrentamento, pelos sujeitos, de situações reais 
e injustas como a fome, as doenças, o machismo, 
racismo e as demais violências estruturais que, como 
se diz no cotidiano, “abalam qualquer emocional”.

Com a pandemia, as competências socioemocio-
nais se tornaram uma grande proposta de “solução” 
para o enfrentamento da Covid-19, se disseminando 
a ideia de que as pessoas precisavam se “reinventar”, 
tomando atitudes individuais de superação, se res-
ponsabilizando, como que deixando o Estado isento 
de seu papel social. É o jargão “se vira nos trinta”, 
de conotação liberal, ou seja, individualista, versão 
midiática do “salve-se quem puder”. 

Entretanto, há uma contradição nessa proposi-
ção, porque não adianta a Escola trabalhar os aspec-
tos socioemocionais sem problematizar as fontes, as 
condicionalidades e externalidades do sofrimento 
das pessoas, as perdas pela Covid-19 pela irrespon-
sabilidade dos governantes, o desemprego dos pais 
e dos próprios jovens, a precariedade das demais 
políticas públicas, a voracidade do empresariado em 
se aproveitar da situação vulnerável da população, 
a insensatez de governantes terraplanistas e nega-
cionistas ou que apenas agem em busca de maior 
exposição, engajamento e melhoria nas pesquisas 
eleitorais.

Além da desvinculação com a vida concreta, as 
competências socioemocionais são trabalhadas em 
sentidos unívocos, como se houvesse um ideal de, 
por exemplo, perseverança, autocontrole e resiliên-
cia negando a neurodiversidade (dimensões de gê-
nero, raça, etnia, geração, LGBTQIA+ e pessoas com 
deficiência) e a própria multiplicidade de modos de 
ser, de fazer, de saber e de experiências de vida. E 
promove-se um desequilíbrio evidente: se antes a 
escola liberal tradicional enfatizava o cognitivismo, 
a proposta de competências socioemocionais se 
tornou um discurso salvífico, aplicável a reformar a 
sociedade e os indivíduos para se adaptarem e aco-
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modarem ao chamado “novo normal”, sob pena de 
ter fracassado em sua sobrevivência. 

E essa sobrevivência é apontada no Planejamento 
Estratégico da Secretaria de Educação de São Paulo, 
com todas as competências, principalmente as so-
cioemocionais, voltadas à “empregabilidade”,  à su-
bordinação da educação, principalmente básica, ao 
mercado de trabalho: 

As competências para o século XXI se relacionam 
à percepção dos sujeitos sobre o sucesso na vida e à 
inserção qualificada em um mercado de trabalho em 
constante mudança em função das transformações 
tecnológicas (São Paulo, 2019, p. 12). 

Além de apresentar uma proposta de “empre-
gabilidade” e de “sucesso individual” já superada 
no fim da década de 1990, pela Educação  Integral 
dos Trabalhadores, as competências socioemocio-
nais são elencadas junto às competências cogniti-
vas para a melhoria do desempenho na escola, ou 
seja, para fins imediatos de melhorias dos resultados 
da escola. Mas as competências não são um paco-
te que se adquire, pronto para uso. Mesmo entre 
os estudiosos não há consenso de quais seriam as 
tais competências que garantiriam melhor sucesso 
profissional. Importante salientar que a educação é 
para a vida e por toda a vida e não somente para “se 
empregar” de modo precário. 

A aventura humana ocorre por meio de intera-
ções nos diferentes ambientes de aprendizagem, 
um dos quais é a escola. Saber lidar com as emoções 
é algo construído ao longo da vida, mas a escola 
sozinha não é capaz de abarcar todas as dimensões 
e diversidades do humano. 

Como, então, trabalhar o desenvolvimento das 
competências? O primeiro movimento é acolher o 
educando como um ser de múltiplas interações e 
potencialidades, partindo de suas vivências e não 
de ideais previamente elencados. E, dessa situação 
real, traçar conjuntamente os caminhos possíveis e 
necessários à sua constituição como Sujeito de Di-
reitos, com suas razões e emoções, com as incerte-
zas e as descobertas, com as realidades, os sonhos 
e as utopias. 

b.  SOFRIMENTO NO 
TRABALHO DOCENTE
O trabalho docente antes da pandemia já era fon-

te de sofrimento devido a pressões de ordem mate-

rial, mental e psicológica (VIEIRA, 2018). Atualmente 
os impactos da precariedade das condições de tra-
balho na vida dos professores e professoras é agra-
vado (CNTE, 2021). A alteração de rotinas, a pressão 
dos gestores, famílias e sociedade, a responsabiliza-
ção individual à pessoa do docente, a infraestrutura 
precária e insuficiente, estão entre os fatores de de-
sestabilização dos profissionais da educação.  

A pesquisa “Trabalho docente em tempos de 
pandemia”, realizada pelo Grupo de Estudos sobre 
Política Educacional e Trabalho Docente da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (Gestrado/UFMG), 
em parceria com a Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CNTE),  já mostrava, em 
junho de 2020, que jamais seria uma solução viável 
adotar o ensino remoto sem formação, com sobre-
carga de trabalho e, sobretudo, desarticulado com 
uma discussão coletiva e participativa do Projeto 
Político-Pedagógico (PPP) da Escola. A maioria das 
ações emergenciais não foram avaliadas à luz do 
PPP e a panaceia das metodologias ativas como “tá-
bua de salvação” apenas camuflaram sob o viés do 
neotecnicismo um debate necessário sobre as con-
dições de trabalho do professor, deixando de lado, 
portanto, a dimensão humana do processo. 

Alguns dados da pesquisa CNTE/Gestrado/UFMG 
são importantes para a reflexão e proposição de um 
planejamento realista: apenas 29% disseram achar fá-
cil ou muito fácil o uso de tecnologias digitais; 82,4% 
dos professores tiveram a carga horária de trabalho 
aumentada, interferindo na vida privada, com au-
mento da disponibilidade nas plataformas online  e 
redes sociais e sem a correspondente remuneração; 
apenas 18% afirmaram estar tranquilos, os demais re-
lataram sentimentos negativos como angústia, ansie-
dade, medo e solidão; para as mulheres a sobrecarga 
foi mais elevada, aumentando o esgotamento físico e 
mental. Quanto à participação dos estudantes nas ati-
vidades remotas, a pesquisa mostrou que “diminuiu 
drasticamente (38%) ou diminuiu um pouco (46%)” 
(CNTE/Gestrado/UFMG, 2020), pelos motivos de ex-
clusão digital (80%) e baixa apoio da família (74%), o 
que se agrava na zona rural. 

Esses dados coadunam com a pesquisa quanti-
tativa feita pela APEOESP (2021) com a temática da 
“Percepção de professores, pais e estudantes so-
bre os impactos da pandemia na escola pública do 
estado de SP e as aulas presenciais”.  Um elevado 
percentual de professores (49,2%) relatou que tra-
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balham mais horas com o ensino remoto, sendo que 
41,3% dedicam mais de 8 horas diárias. E 66,9% dos 
professores consideram que as aulas remotas são 
piores (44,2%) ou muito piores (22,7%) do que as au-
las presenciais. A visão negativa nesse quesito tam-
bém está presente na percepção dos pais de alunos 
(74,7%) e alunos do ensino médio (73,9%). O que 
demonstra uma deterioração das relações na esco-
la durante a pandemia, causando mais sofrimento e 
piora da qualidade social da educação no Estado de 
São Paulo.

Essa situação de impotência é agravada pela 
desvalorização social do professor, enquanto pes-
soa, trabalhador e cidadão. As falas de governantes, 
gestores, jornalistas da grande mídia reforçam uma 
visão negativa e de culpabilização sobre os profes-
sores, aumentando o sofrimento. E a desconstrução 
do imaginário negativo e a superação do sofrimento 
somente podem se dar mediante uma atuação co-
letiva. 

c.  QUALIDADE DO MATERIAL 
PEDAGÓGICO
Tomando por base que o material pedagógico 

se constitui como uma das culturas mediadoras do 
currículo, juntamente com os professores e outros 
materiais didáticos (Sacristan, 2000), sua qualidade 
torna-se fundamental para a garantia do Direito à 
Educação. A relação do material com o trabalho do-
cente, com a vida dos alunos em sua comunidade 
e com as transformações da sociedade contempo-
rânea são decisivas para uma qualidade social da 
Educação.
As  incorreções  ortográficas  no  material  didáti-

co produzido pelo Governo Doria foram expostas 
ao mundo todo como “erros grosseiros” e tiveram 
repercussão negativa na imagem de perfeição vei-
culada por Doria, Rossieli e seus simpatizantes. No-
vamente a mídia fica na superfície e no sensaciona-
lismo. Mas há questões mais profundas no material 
pedagógico do Estado de São Paulo, já denunciadas 
pela APEOESP: erros de concepção pedagógica, de 
metodologia de elaboração do  material e, por fim, 
uma intencionalidade distorcida.

No aspecto da concepção pedagógica, a pro-
posição de material apostilado, a ser seguido “re-
ligiosamente” pelo professor, correspondendo aos 
conteúdos a serem trabalhados em cada ano, revela 

uma concepção de currículo tradicional, de viés con-
teudista. Mesmo que faça referência às competên-
cias da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 
forma de apresentação de exercícios de complete e 
testes reproduzem a lógica de material didático das 
grandes editoras e servem como fator limitante das 
abordagens de temas contemporâneos transver-
sais  e  da  parte  diversificada. Ou  seja,  um material 
pré-produzido demandaria um grande esforço por 
parte da equipe escolar para fazer as adequações à 
realidade dos alunos em seus territórios e diante das 
mudanças conjunturais, como é o caso de ter ma-
teriais didáticos, e objetos de aprendizagem. Desse 
modo, o material didático do Estado de São Paulo 
funciona como um “trilho” do qual não se pode des-
viar e não como uma trilha com diferentes caminhos 
possíveis.

Quanto à metodologia de sua elaboração, os ma-
teriais pedagógicos são produzidos por especialis-
tas, sob encomenda. Não há construção coletiva ou 
diálogo com a rede estadual para reconhecimento 
e sistematização das práticas docentes em sala de 
aula que seja considerada e incorporada nos atuais 
materiais produzidos. Os objetos de aprendizagem 
eventualmente construídos pelos docentes e vali-
dados em situações de aprendizagem reais não são 
absorvidos. Não há,  portanto,  um fluxo de produ-
ção coletiva que considere o ciclo de planejamento 
pedagógico, prática, acompanhamento e avaliação. 
Novamente, o modelo editorial conteudista e de ava-
liação somativa impera. Decorrente da concepção 
de educação conteudista, com o material apostilado 
opera como um incentivo à persistência e aprofun-
damento de práticas docentes individualistas. E isso 
é  intencional, pois tem por objetivo  limitar a refle-
xão coletiva docente ao “já dado” e não ao potencial 
a ser construído. Não se percebe um interesse da 
SEDUC em fortalecer um trabalho de fato coletivo, 
o que se revelaria uma ameaça, pois os professores 
poderiam se organizar na APEOESP.
Por fim, a intencionalidade da Educação na rede 

estadual de São Paulo está voltada a formar indivídu-
os empregáveis que se adaptem às transformações 
sociais (São Paulo, 2019).  Isso nitidamente significa 
que não é proposta a formação de sujeitos protago-
nistas, cidadãos plenos e emancipados. Além disso, 
a própria concepção de Nova Gestão Pública (NGP) 
adotada e disseminada a partir de São Paulo para 
o restante do país, advoga uma orientação ao de-
sempenho e não às competências. São conceitos di-
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ferentes, pois competências se referem aos direitos 
de aprendizagem, que são mais amplos, abertos à 
criatividade, criticidade, à tomada de decisões com 
autonomia, à plenitude da cidadania.  E o desempe-
nho é relacionado no atual planejamento da SEDUC 
de modo restrito aos indicadores educacionais (Sa-
resp, Ideb, entre outros).

Com a pandemia, a lógica conteudista e desco-
nectada da realidade dos alunos revelada pelo ma-
terial pedagógico se aprofundou. E é preciso não 
apenas uma reflexão sobre esses aspectos aqui pon-
derados, mas um posicionamento enquanto cole-
tivo de educadores para a mudança dessa prática: 
concepção progressista, problematizadora, metodo-
logia participativa, de construção coletiva e inten-
cionalidade voltada ao protagonismo e à emanci-
pação dos cidadãos (alunos, docentes, comunidade 
escolar) são os elementos para uma qualidade social 
do material pedagógico que contribua para a con-
cretização do direito à Educação.

d.  PANDEMIA E 
ABSTENÇÃO NO ENEM
A  exclusão  educacional  brasileira  se  reflete  nos 

altíssimos percentuais de abstenção no ENEM. Em 
2021, a abstenção no ENEM presencial foi de cerca 
de 30% e no ENEM Digital 50%. Embora haja uma 
certa comemoração, pelo governo federal negacio-
nistas, de uma abstenção menor que nos anos ante-
riores, esses índices são preocupantes.

Além da exclusão, a abstenção no ENEM também 
revela o fracasso das reformas educacionais neoli-
berais impostas pelas agências multilaterais ao Bra-

sil (FMI, Banco Mundial, Unesco). A grande neurose 
pelo “bom desempenho” nas avaliações em massa 
faz com que elementos essenciais da prática peda-
gógica sejam desconsiderados, como, por exemplo, 
o diálogo com a realidade dos alunos.

A desmotivação dos adolescentes e jovens quan-
to às condições do presente e o descrédito em re-
lação ao futuro são condicionantes a serem analisa-
dos. Não é algo individual, como se o desinteresse 
que leva à abstenção fosse culpa do aluno. Há um 
sentimento coletivo, um “efeito dos colegas” que 
leva à abstenção ser um fenômeno social. 

A pandemia apenas escancarou o problema, tra-
zendo as perspectivas mais variadas. Desde o pró-
prio Ministro da Educação que defende que o ensi-
no superior não é direito de todos, até o Secretário 
de Educação de São Paulo que insiste no discurso ul-
trapassado da empregabilidade. Desse modo, as di-
retrizes oficiais de São Paulo causam uma dubiedade 
que só não provoca um efeito perverso maior pelo 
compromisso e posicionamento dos professores e 
professoras em pautar o debate de uma educação 
emancipatória e cidadã.  

Trabalhar o Projeto de Vida dos alunos de um 
modo realista, participativo, crítico e criativo se faz 
necessário. Um projeto de vida aberto às potenciali-
dades de inserção no mundo do trabalho e da cida-
dania e não determinístico, fatalista e desanimador. 
A abstenção no ENEM revela vários aspectos negli-
genciados pelo Estado em outras áreas de políticas 
públicas, como saúde, habitação, transporte, cultura. 
Já passou da hora de sintonizar o planejamento e 
avaliação escolar com a escutatória e respeito com a 
vida dos alunos e dos professores.



20
Janeiro/2022

Caderno de Formação - PLANEJAMENTO ESCOLAR

a. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Planejar é fazer presente um futuro 

satisfatório e perfeito. 
Planejamento é a busca de um futuro perfeito. Ou seja, com a 

avaliação de cenários e da análise do real e do potencial, chega-se 
à tomada de decisão sobre o melhor curso da ação para aproveitar 
oportunidades e alcançar o estado satisfatório. E que seja para todas 
e todos, em uma perspectiva inclusiva.

Vamos planejar nossa atuação em 2022? Para isto, partimos do 
pressuposto de que o planejamento se relaciona à intencionali-
dade da educação. O que está em jogo? A emancipação humana, 
a formação de sujeitos críticos, criativos, participativos que com-
preendam o mundo em uma perspectiva intercultural. O planeja-
mento deve ser sempre articulado à gestão democrática e deve 
ter como eixo orientador a materialização do Direito à Educação, 
como mediação para a construção de uma sociedade democrática, 
justa e solidária. Além disso, deve ser superada a visão de que pla-
nejamento só ocorre no início do ano, que satisfaça uma exigência 
meramente burocrática e que tenha que ser cumprido “à risca”, 
inalterado, sem relação com as pessoas envolvidas e com os pro-
cessos de acompanhamento e avaliação.

Todo início de ano, a Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo promove as reuniões de planejamento com o intuito de pla-
nilhar as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
e do Currículo Paulista em atividades a serem aplicadas em sala de 
aula, para atingir níveis de desempenho que satisfaçam uma apro-
vação máxima dos alunos. A percepção que se tem é de algo des-
vinculado da realidade dos educandos e de suas famílias, a maioria 
jogada a condições de miséria e desespero, pois o Estado mínimo 
“vira as costas” para a dimensão humana integral. Desse modo, em-
bora a propaganda oficial em São Paulo afirme “respeito às pesso-
as”, trata-se de um planejamento voltado às “coisas”. E a intenciona-
lidade declarada no Planejamento Estratégico da Educação de São 
Paulo 2019-2022 é “preparar os jovens de São Paulo para o Brasil de 
amanhã”, nas palavras do governador Doria.  Mas o Brasil de ama-
nhã para quem? Para poucos privilegiados ou para todas e todos?
E isto significa uma formação para a “empregabilidade”, ou seja, su-

TÓPICOS DO PLANEJAMENTO
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bordinada ao treinamento de mão de obra para suprir 
o mercado de trabalho, como apregoa a Teoria do Ca-
pital Humano. Novamente, a intencionalidade voltada 
para as coisas e não para as pessoas. Já está compro-
vado que em nenhum país deu certo essa receita do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mun-
dial e da OCDE (Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômicos). Aqui no Brasil, de São 
Paulo para os demais estados, essa visão distorcida 
de planejamento e avaliação é capitaneada pelo Ins-
tituto Airton Sena (IAS), pela Fundação Lehmann,  que 
assessoram a implantação de uma visão grotesca de 
gestão privada, denominada Nova Gestão Pública, im-
pondo condicionalidades a eventuais “financiamentos” 
de bancos privados como o Santander, Itaú (através do 
Itaú Social). Nessa visão, o professor não é o gestor do 
planejamento, avaliação e da ação pedagógica, pois o 
padrão nesses projetos é o professor eventual, facil-
mente substituível e não o profissional concursado, de 
carreira, com formação continuada.

Quanto à intencionalidade, portanto, o planeja-
mento pode servir tanto à formação da consciên-
cia crítica e a participação quanto para favorecer o 
conformismo e o conservadorismo. Mas o que se 
constata no Estado de São Paulo, como bem denun-
cia a APEOESP, é um planejamento enviesado pela 
lógica ultraneoliberal, com autoritarismo e decisões 
unilaterais. Infelizmente, a emergência sanitária da 
Covid-19 persiste, mas os gestores não revisam o 
planejamento da Secretaria, com base em uma ava-
liação da mudança de cenários. Essa ação inconse-
quente tem desdobramentos nefastos na vida da 
população e, em particular, dos alunos e docentes.

b.  ESTRATÉGIAS NECESSÁRIAS 
PARA GARANTIR OS DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM NO PÓS-PANDEMIA

“Um grande desafio a se trans-
por é certamente a distância físi-
ca, pedagógica e emocional pro-
vocada pelo isolamento social e, 
massivamente, intensificada pela 
falta de acesso à internet dos alu-
nos, com quem professores preci-
sam manter contato por meio da 
tecnologia para orientar, explicar, 
esclarecer dúvidas” (MORAIS; PI-
NHO; PINHO, 2021, p. 166).

Para garantir os direitos de aprendizagem no 
pós-pandemia  faz-se  necessário  refletir  o  próprio 
desdobramento da pandemia que persiste com suas 
novas ondas. A Educação para a vida e por toda a 
vida deve ser refletida como um direito em si, a ser 
concretizado nas diferentes fases e situações do ciclo 
vital, para se conquistar, de fato, sua qualidade so-
cial. Essa é a principal estratégia de enfrentamento: 
uma mudança na concepção de educação, compre-
endendo que há “educações” em diferentes ambien-
tes que precisam convergir em direção ao sujeito de 
direitos, em sua dimensão pessoal e coletiva.

Outra estratégia articulada à Educação para a 
vida e por toda a vida é a avaliação como processo 
de construção da autonomia dos sujeitos, ou seja, 
que cada pessoa possa se autorregular, não como 
indivíduo egoístico, mas com referência ao coletivo, 
como meio de se conquistar e ampliar o bem co-
mum, a justiça, a solidariedade e a equidade. Nesse 
aspecto, da autorregulação observa-se a formulação 
de Hadji: 

“A avaliação pretende ser reguladora das 
aprendizagens. Adotar essa perspectiva le-
va-nos a considerar que, num contexto esco-
lar, é imprescindível que o professor (em pa-
pel de avaliador) tenha clareza a respeito de 
quais são suas intenções e de quais papéis 
podem ser desempenhados nessa atividade, 
num contexto educacional”. Hadji (1994)

Mas essas estratégias são insuficientes sem sua in-
tegração com as ações de formação docente criativa 
e crítica e com sua valorização profissional e pessoal. 
O sofrimento dos professores aumentou durante a 
pandemia, com sua imagem desgastada pelos go-
vernantes ao negarem reajustes e condições de tra-
balho. Não há como separar a pessoa do professor 
de seu profissionalismo e da sua profissionalidade. 
Isso nossos grandes mestres como Perrenoud, Tardif 
e Contreras já haviam alertado. Assim como a ava-
liação discente serve para melhorar a aprendizagem 
em processo, a avaliação docente indica o seu pró-
prio percurso como pessoa e no coletivo, com seus 
êxitos e dificuldades (Hadji, 1994, p.63 – 64).

As estratégias mencionadas devem ser orienta-
das por um processo coletivo de tomadas de de-
cisão na Escola, sempre referenciadas ao Projeto 
Político-Pedagógico. Uma palavra deve dar o tom: 
oportunidades. Isso significa sempre buscar se atu-
alizar no planejamento, acompanhamento e avalia-
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ção para oferecer e orientar atividades e experiên-
cias que propiciem às crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos oportunidades de aprendizagem, 
conforme seus perfis, tempos e ritmos, com respeito 
à diversidade de gênero, étnico-raciais, LGBTQIA+ e 
pessoas com deficiência e com necessidades espe-
ciais de aprendizagem.

O planejamento e avaliação devem subsidiar 
a ação do professor como gestor da sala de aula, 
como afirma Luckesi (2018), além do profissionalis-
mo, o professor precisa desenvolver as competên-
cias de compreender e criar o novo, sempre favore-
cendo a abertura de novas possibilidades. Com isso, 
os papéis do professor e da professora devem ser: 
acolher, nutrir cognitiva e emocionalmente, susten-
tar a experiência de aprender e confrontar.

Para que, de fato, saiamos da ideia de “novo nor-
mal” no “pós-pandemia” é preciso encarar a reali-
dade desigual da sociedade brasileira no contexto 
de um capitalismo de devastação. A resposta às 
perguntas “para que ensinar e aprender?” e “para 
quem a Escola” devem estar na base do Planejamen-
to, compreendido não como uma oficina ou reunião 
pedagógica, mas como integrante do processo de 
gestão democrática da Escola. 
 Como afirma Luckesi (2000; 2018), é preciso ter 

atitudes amorosas, inclusivas, dinâmicas e construti-
vas, com respeito à diversidade, como compromisso 
de todas e todos. 

c.  O QUE SIGNIFICA E COMO 
RECUPERAR O ALUNO
Outro aspecto revelado pela pandemia é o de-

bate sobre a aprovação ou reprovação automática. 
Nota-se que a Secretaria de Educação de São Paulo 
se perdeu também nesse debate. Em decorrência de 
um planejamento de base autoritária e tecnocrática, 
o Governo de São Paulo foi e continua sendo inca-
paz de realizar a “escuta” como tão prometida e pro-
palada (São Paulo, 2019, p. 3, 5, 22 e 32). 

A APEOESP pautou o questionamento da “recu-
peração da aprendizagem, concomitantemente com 
o prosseguimento do ano letivo”. E para isso, além 
de apontar a necessidade de organizar o processo 
de recuperação, propôs a contratação de mais pro-
fessores, a redução de estudantes em sala de aula 
para biossegurança e melhoria do ensino e aprendi-
zagem, ou seja, medidas para dar condições de uma 

prática pedagógica adequada. Mas a SEDUC tomou 
posição unilateral, emanando decretos, resoluções e 
portarias de gabinete, sem o diálogo republicano e 
democrático e com concepções equivocadas sobre 
avaliação.

Com isso, uma medida despropositada, unidi-
mensional e de última hora foi tomada, de realizar 
a “recuperação” dos alunos passíveis de reprovação 
em janeiro de 2022, revelando descompasso entre 
a avaliação processual idealizada no planejamento 
estratégico (São Paulo, 2019) e a prática sem sentido 
de oferecer atividades aleatórias apenas para justifi-
car a não reprovação e, com isso, não piorar os indi-
cadores de desempenho e a imagem do Governador 
e do seu Secretário de Educação, já desacreditados.

Além dos sofrimentos e perdas ocasionados pela 
pandemia e pelas desigualdades socioeconômicas, 
imputa-se aos alunos e aos professores um tempo 
adicional de atividades na Escola com certo cará-
ter de “punição”, pois o efetivo e equitativo acom-
panhamento dos estudantes deveria ter sido feito 
como orientação, certificação e regulação de apren-
dizagens, no âmbito de uma avaliação formativa 
(HADJI, 1994). E o que se percebe é a prática para 
acalmar os ânimos de pais e familiares de aluno que 
já percebem contradições no discurso e na prática 
do governo Dória.

A recuperação paralela, as lições de casa e o tra-
balho com projetos são iniciativas condizentes com 
uma proposta de avaliação formativa, que supere 
julgamentos e preconceitos pessimistas determi-
nistas e mecânicos sobre os alunos. No âmbito do 
planejamento voltado para as pessoas e não para as 
“coisas “, é possível propor e realizar efetivamente 
“uma pedagogia voltada para a construção do ho-
mem coletivo, voltada, portanto para o futuro” (Ga-
dotti, 1995, p. 149). 
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tário de Patrimônio Adjunto: Luiz Gonzaga José; Secretária de Assuntos 
Educacionais e Culturais: Francisca Pereira da Rocha Seixas; Secretário de 
Assuntos Educacionais e Culturais Adjunto: Ezio Expedito Ferreira Lima; 
Secretário de Comunicações: Roberto Guido; Secretário de Comunicações 
Adjunto: Stenio Matheus de Morais Lima; Secretária de Formação: Zenaide 
Honório; Secretário de Formação Adjunto: Paulo José das Neves; Secretário 
de Política Sindical: Moacyr Américo da Silva; Secretária de Política Sindical 
Adjunta: Ozani Martiniano de Souza; Secretário de Legislação e Defesa dos 
Associados: Francisco de Assis Ferreira; Secretária de Legislação e Defesa 
dos Associados Adjunta: Paula Cristina Oliveira Penha; Secretária de Políticas 
Sociais: Rita de Cássia Cardoso; Secretário de Políticas Sociais Adjunto: 
Richard Araújo; Secretária para Assuntos do Aposentado: Floripes Ingracia 
Borioli Godinho; Secretária para Assuntos do Aposentado Adjunta: Ana 
Lucia Ferreira; Secretária para Assuntos da Mulher: Suely Fátima de Oliveira; 
Secretária para Assuntos da Mulher Adjunta: Rosa Maria de Araújo Fiorentin; 
Secretária para Assuntos Municipais: Nilcea Fleury Victorino; Secretário 
para Assuntos Municipais Adjunto: Luiz Aurindo Souza Oliveira; Secretária 
Geral de Organização: Cilene Maria Obici; Secretário de Organização para 
a Capital: Fábio Santos Silva; Secretário de Organização para a Grande São 
Paulo: João Luis Dias Zafalão; Secretária de Organização para o Interior: 
Maria de Lourdes Rafael ; Secretária de Organização para o Interior: Sonia 
Maria Maciel; Secretário de Organização para o Interior: Jorge Leonardo Paz; 
Secretário de Organização para o Interior: Sérgio Martins da Cunha.


