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Secretaria de Comunicações

Caminhada da APEOESP 
será realizada no dia 
10 de novembro
Conforme deliberação do 

Conselho Estadual de 
Representantes, reunido 

em 28 de setembro, a APEO-
ESP realizará uma caminhada, 
configurando o Dia Estadual de 
Luta pela Saúde dos Professo-
res, no dia 10 de novembro, 
sábado, a partir das 8h00.

Por razões de logística e por 
se tratar da primeira iniciativa 
do gênero organizada pelo 
nosso Sindicato, a caminhada 
será centralizada na capital. 
Assim, a atividade ocorrerá 
no Parque do Ibirapuera, com 
saída em frente ao Portão 1 e 
chegada em frente ao Portão 
8, perfazendo um percurso 
de 3 km. As subsedes podem 
e devem organizar caminha-
das nas regiões, em datas que 
não conflitem com a atividade 
estadual.

Para que seja possível a or-
ganização do evento, com as 
necessárias providências quan-
to ao oferecimento de líquidos, 
frutas, orientação profissional, 

assistência médica e outras, é 
necessário que cada subsede 
recolha inscrições e as encami-
nhe à Sede Central até às 18 
horas do dia 31 de outubro, 
através do e-mail presiden@
apeoesp.org.br.

Os participantes receberão 
certificado. Mais informações 
serão divulgadas oportuna-
mente.

Atribuição de aulas: 
inscrição para efetivos 
vai até dia 31

Em comunicado divulgado na 
segunda-feira, 29, em seu site na 
Internet, a Secretaria da Educa-
ção informou que os professo-
res efetivos que lecionam em 
escolas de ensino fundamental 
e médio têm até as 18 horas 
de quarta-feira, 31, para confir-

marem a inscrição no Processo 
de Atribuição de Aulas 2013. A 
confirmação deve ser feita pelo 
sistema de GDAE (Gestão Dinâ-
mica da Administração Escolar), 
que pode ser acessado pelo site 
da SEE ou pelo endereço eletrô-
nico: www.gdae.sp.gov.br

Lembramos que a APEOESP 
está preparando publicação 
com os dados completos da 
pesquisa realizada pelo Grupo 
Geia em parceria com o nosso 
Sindicato e que a questão da 
saúde dos professores tem 
sido objeto de reportagens em 
vários meios de comunicação, 
sempre com espaço para a 
manifestação da APEOESP.


