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APEOESP 
CONQUISTA 
REPOSIÇÃO 

DE AULAS
Despachos do secretário da 

Educação ainda são parciais

Continuamos lutando 
por todas as reposições
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 Após quatro anos de insistência, a APEOESP conquistou de 
forma parcial reposição de dias parados, relativos a greves, pa-
ralisações, assembleias, manifestações e outras atividades dos 
professores na luta pelos seus direitos.

Foram autorizadas por meio de despacho do secretário da 
Educação publicado no Diário Oficial do Estado, reposições 
de aulas relativas aos períodos de 8/2 a 13/3/2021, 18/8/2021, 
29/3/2022.

Foi um avanço, sem dúvidas, mas há muitas datas a serem 
repostas e não sabemos qual foi o critério utilizado para as de-
cisões publicadas até o momento. Continuamos insistindo para 
que todas as reposições sejam autorizadas. 

Lembramos a todos que greve e paralisações são uma forma 
de luta por direitos garantida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Despachos do Secretário de 10-11-2022

Interessado: APEOESP 

Assunto: Autorização para reposição de aulas não ministra-
das no dia 18/08/2021 devido à Paralisação e ato público 

Número de referência: SEDUC-EXP-2021/452159 

Diante dos elementos de instrução que constam no expe-
diente, e considerando as disposições da Resolução SE nº 
102, de 22-9-2003, DEFIRO a reposição de aulas relativas 
à paralisação ocorrida no dia 18 de agosto de 2021 soli-
citada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo - APEOESP.
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 Interessado: APEOESP

 Assunto: SOLICITA AUTORIZAÇÃO DA REPOSIÇÃO DE AULAS 
E ATIVIDADES EM 08.02.2021 E 13.03.2021 

Número de referência: SEDUC-EXP-2021/278915 

Diante dos elementos de instrução que constam no expe-
diente, e considerando as disposições da Resolução SE nº 
102, de 22-9-2003, DEFIRO a reposição de aulas relativas 
à paralisação ocorrida entre 08/02/2021 e 13/03/2021 so-
licitada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo - APEOESP. 

Interessado: APEOESP 

Assunto: ENC. OF SOLICITANDO REPOSIÇÃO DE AULAS E 
ATIVIDADES REFERENTE A PARALISAÇÃO NO DIA 29/03/2022 

Número de referência: SEDUC-EXP-2022/226090 

Diante dos elementos de instrução que constam no expe-
diente, e considerando as disposições da Resolução SE nº 
102, de 22-9-2003, DEFIRO a reposição de aulas relativas 
à paralisação ocorrida no dia 29 de março de 2022 soli-
citada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo - APEOESP.


