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Jornada de luta dos
professores: em anexo,
panfleto que deverá
ser distribuído nos
locais da prova dos ACTs
C

onforme deliberação da assembleia realizada em 21 de outubro, as
subsedes devem organizar manifestações em todos os locais onde forem realizadas reuniões dos “polos” da Secretaria da Educação, reafirmando as bandeiras e cobrando o atendimento das reivindicações da categoria.
Também devem realizar atos em frente às DRES e em locais de grande
concentração popular.
No próximo domingo, 30 é de suma importância que as subsedes organizem panfletagem nos locais onde ocorrerão as provas do processo seletivo simplificado (provão dos ACTs). Para tanto, encaminhamos em anexo
modelo de panfleto que poderá ser reproduzido pelas subsedes.

Webconferência será em 24 de novembro

Avaliação e meritocracia e gestão democrática serão os temas da próxima webconferência
que será realizada em 24 de novembro, em local a ser definido. A atividade faz parte do calendário de mobilizações aprovado pela assembleia.
O critério de participação na webconferência é de três professores por subsede, além dos
membros da diretoria estadual. Os nomes dos professores devem ser informados à Presidência
da Sede Central através do e-mail presiden@apeoesp.org.br até o dia 18 de novembro.

Garantia de emprego e direitos aos professores

Se não tivermos 30 dias de
férias ininterruptas em janeiro,
o ano letivo não começa
Assembleia estadual no dia 25/11
Novamente os professores ocupantes de função atividade e candidatos ao ingresso na
rede estadual de ensino como temporários são obrigados a se submeter a uma prova de
conhecimentos.
Muitos têm vários anos de dedicação à escola pública e experiência; a APEOESP considera que uma prova desse tipo não avalia de fato a capacidade de nossos professores
para ministrar aulas.
Os professores trabalham em más condições nas escolas estaduais e em longas jornadas em mais de uma unidade escolar porque os salários são baixos e a carreira dá poucas
oportunidades de evolução. Não bastasse tudo isso, o governo ainda decidiu dividir as
férias em dois períodos de 15 dias cada, em janeiro e julho. Isso é inaceitável.
Faltam professores na rede estadual e o governo, em vez de resolver as razões estruturais que levam a isso, insiste nessas provinhas e quer demitir milhares de professores das
chamadas “categorias” L e O no final deste ano. Não podemos continuar divididos nessas
“categorias” burocráticas criadas pela SEE.
Professor, professora, participe da luta contra tudo isso. Assembleia estadual no dia 25
de novembro , às 15 horas, na Praça da República.
Vamos lutar contra a divisão das nossas férias; pela atribuição de aulas em dezembro;
pela aplicação imediata da lei do piso (no mínino 1/3 da jornada em atividades extraclasses); garantia da permanência e direitos dos professores das categorias L e O; reposição
salarial de 36,74% com incorporação das gratificações; debate em toda a rede sobre a
carreira e o ensino médio.

Participe!!!
A luta é de todos.
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APEOESP sediará oficina de teatro
Como parte do VI Circuito de Teatro em Português, a
APEOESP sediará oficina de
teatro gratuita, ministrada pelo
diretor Rui Duarte da Cia Burbur de Cabo Verde. A oficina
será no dia 08 de novembro,
das 14 às 18 horas, na Sede
Central da APEOESP.
Com objetivo de experimentar procedimentos teóricos utilizados na construção do
espetáculo “O Intruso”, a oficina
também proporcionará a troca
de experiências com o diretor
sobre os principais conceitos
utilizados na concepção deste
trabalho como encenador.
Além disso, efetivará o intercâmbio através da vivência e
do diálogo com os professores
participantes, provocando uma
reflexão sobre os estímulos que
nortearam cada um dos processos de criação e a elaboração da
linguagem da Cia. Burbur.
Os interessados em participar da oficina poderão se
inscrever gratuitamente com
Celiany, pelo telefone (11)
3350.6013 ou pelo e-mail
celiany@apeoesp.org.br.

Sinopse
“O Intruso” representa o
drama que afeta uma família
de Cabo Verde quando subitamente desaparece a figura
paternal, e a forma como cada
membro lida com essa perda,
desvendando um mar de emoções, pela narração do filho
centrada no seu sentimento
pela mãe.
A Companhia de Teatro Burbur
apresenta o espetáculo a partir do conto com o mesmo nome e de “Filho primogênito” de Gabriel Mariano - com
encenação e dramaturgia de Rui Duarte, contando com um elenco artístico
e técnico proveniente de Cabo Verde,
Moçambique e Portugal, denotando a
vocação lusófona de cada projeto da
companhia, uma organização artística
multidisciplinar sediada no Porto.

Informações sobre a oficina
Carga Horária: 04 horas/aula
Público alvo: professores, atores profissionais
ou estudantes de teatro
Faixa Etária: a partir de 18 anos
Forma de Seleção: por ordem de inscrição
Local: Sede da APEOESP,
Praça da República, 282
SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES

