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Secretaria de Comunicações

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, APEOESP REAFIRMA 
LUTA CONTRA DIVISÃO DAS FÉRIAS
Em audiência pública da Comissão de 

Educação da Alesp realizada nesta 
quarta-feira, 16/11, no auditório Paulo 
Kobayashi da Assembleia Legislativa, 
a presidenta da APEOESP, professora 
Maria Izabel Azevedo Noronha, bem 
como outros diretores do Sindicato, 
reafirmou a posição da entidade contra 
a divisão das férias dos professores em 

dois períodos de 15 dias, em janeiro 
e julho. Reafirmou também a reivin-
dicação de que as férias continuem a 
ser usufruídas em período único de 30 
dias ininterruptos no mês de janeiro. 
Informou aos deputados, ainda, que 
a APEOESP propôs ao secretário da 
Educação que a atribuição de aulas 
seja realizada em dezembro, mas não 

obteve resposta. O CPP e a APASE, 
presentes à audiência, manifestaram-
-se também contra a divisão das férias.

Estiveram presentes os deputados 
estaduais Simão Pedro (presidente da 
Comissão de Educação), Carlos Giana-
zzi, João Paulo Rillo, Telma de Souza, 
Mauro Bragato e Beto Tricoli, este dois 
últimos integrantes da base de apoio do 
governo. Os deputados se colocaram 
à disposição para intermediarem junto 
ao governo uma saída que preserve as 
férias dos professores em janeiro, sem 
prejuízo do início das aulas no primeiro 
dia útil de fevereiro.

Lamentavelmente a Secretaria da 
Educação não enviou representante, 
fato muito criticado pelos presentes. 
Em contrapartida, o deputado Simão 
Pedro informou que o secretário da 
Educação estará presente em nova 
audiência pública no dia 30/11 para 
prestar contas e que o tema da divisão 
das férias estará na pauta.

Lembramos que na sexta-feira, 18/11, 
uma delegação de diretores e conselhei-
ros da APEOESP irá ao Palácio dos Bandei-
rantes para entregar milhares de cartões 
dirigidos ao governador contra a divisão 
das férias, subscritos por professores. No 
dia 25/11 realizaremos assembleia esta-
dual na Praça da República, às 15 horas. 
A divisão das férias será um dos temas 
centrais. A presença de todos e todas é 
fundamental.

Dia Internacional de Combate à Aids
1º de dezembro é o Dia Interna-

cional de Combate à Aids. Neste ano, 
as escolas estão sendo convocadas a 
participar das atividades, discutindo e 
criando atividades sobre o tema com 
seus alunos.  A CNTE (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Edu-
cação) lançou a Campanha do Laço 

Vermelho e propõe que todas as uni-
dades escolares sejam decoradas com 
um grande laço vermelho na semana 
de 28/11 a 02/12. 

A APEOESP já encaminhou cartazes 
sobre esta campanha e também enviará 
uma faixa alusiva ao tema que deverá 
ser afixada em todas as subsedes.

Implementação das diretrizes curri-
culares nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino 
de história e cultura afro-brasileira e 
africana é o tema da audiência pública 
que será realizada no próximo dia 23 
de novembro, a partir das 14h30, na 
Assembleia Legislativa de São Paulo. O 
evento, que contará com participação 

do Coletivo Antirracismo da APEOESP , 
será no Auditório Teotônio Vilela. A par-
ticipação de todos é muito importante.  

Apesar da  Lei 10639 ter sido 
sancionada pelo governo Lula em 
2003, muitas redes ainda a ignoram, 
não incorporando o tema aos seus 
sistemas educacionais. Este quadro 
precisa ser alterado.

A webconferência sobre Avaliação 
e Meritocracia e Gestão Democrática 
será realizada no dia 24 de novembro, 
no Hotel Braston (av. Martins Fontes, 
330, Centro). A atividade faz parte do 
calendário de mobilizações aprovado 
pela assembleia de 21 de outubro.  

Conforme já informado nas publica-

Audiência pública sobre Lei 10639

Webconferência será no Hotel Braston
ções anteriores, o critério de participação 
na webconferência é de três professores 
por subsede, além dos membros da di-
retoria estadual. Sugerimos que uma das 
vagas seja destinada a diretor de escola.   
Os nomes devem ser informados à Presi-
dência através do e-mail presiden@apeo-
esp.org.br até o dia 18 de novembro.


