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APEOESP PROSSEGUE NA LUTA PELA 
JORNADA DO PISO, REAJUSTE E AUMENTO 
REAL DE SALÁRIOS, PELO FIM DA 
CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DA CATEGORIA “O” 
E DEMAIS DIREITOS DA CATEGORIA

Reunida no sábado, 1º de feverei-
ro, a Diretoria Estadual Colegiada 
(DEC) da APEOESP analisou a 

situação da rede estadual de ensino e da 
nossa categoria neste início de ano leti-
vo, levando em conta, entre outros, o 
processo de atribuição de aulas, escolha 
de cargos e encaminhamentos para a 
posse dos novos efetivos e as precárias 
condições de contratação e trabalho 
dos professores da categoria “O”. 

A Diretora considera que a APEOESP 
agiu com energia e agilidade em relação 
ao processo de atribuição de aulas e aos 
direitos dos professores. Por um lado, 
conquistou na justiça liminar para que 
fosse repeitado o direito de escolha dos 
professores na fase inicial da atribuição 
de aulas. A liminar foi revogada pelo juiz 
que, não obstante, sugeriu que profes-
sores que venham a ser prejudicados 
ingressem com mandados de segurança 
individuais (veja mais adiante). Por outro 
lado, conquistamos liminar que estabele-
ce a quarentena (40 dias de afastamento) 
para todos os professores da categoria 
“O” (veja detalhes mais à frente). Além 
disso, a entidade manteve atendimento 
nos locais de atribuição, conseguindo 

resolver inúmeros casos no próprio 
momento em que eventual direito do 
professor tenha sido desrespeitado.

A DEC considera que o governo 
continua não respeitando nossos direitos 
e que a maneira como vem executan-
do procedimentos na rede estadual 
de ensino contraria nossos direitos e 
necessidades e prejudica tanto os profis-
sionais da educação quanto os próprios 
estudantes. O governo não aplica a 
jornada do piso, ainda não deu uma res-
posta clara à nossa reivindicação salarial 
e assume publicamente a imposição de 
condições precaríssimas de trabalho aos 
professores da categoria “O” como o 
objetivo de impedir que “estabeleçam 
vínculo trabalhista”, sem levar em conta 
os prejuízos à qualidade de ensino.

O concurso é uma 
vitória da categoria

Por outro lado, a Diretoria da 
APEOESP reafirma que o concurso 
público para PEB II como uma vitória 
muito importante da nossa greve. Um 
concurso com mais de 330 mil inscritos 
e mais de 116 mil aprovados, sendo 

20 mil deles já convocados e 39 mil 
a serem convocados, configurando o 
maior já realizado na rede estadual, 
que foi fruto de nossa luta, não pode 
ser minimizado.

Os problemas que estamos enfren-
tando não são decorrentes do concurso 
-- forma de ingresso pela qual histori-
camente lutamos -- mas do calendário 
estabelecido pela SEE e da forma como 
vem sendo encaminhado o ingresso de 
novos efetivos. Em todo o processo, a 
APEOESP agiu em defesa dos direitos 
dos professores -- tanto concursados, 
quanto todos os demais -- e continua 
atuando para que não prevaleçam 
situações de injustiças e desrespeito à 
nossa categoria. Como já informamos, 
o Projeto de Apoio à Aprendizagem 
pode oferecer novas oportunidades 
de aulas aos professores da categoria 
“O”. Nossa luta é para que nenhum 
professor seja prejudicado.

Reuniões de RE/RA 
no dia 18/02

Diante deste quadro, a diretoria 
decidiu encaminhar para as reuniões 

Diretoria aprova calendário da entidade
Reuniões de Representantes devem debater possibilidade de greve
Ação da APEOESP impede milhares de demissões de professores



de Representantes (RE/RA), que se 
realizarão em 18/02, o debate sobre 
a oportunidade da deflagração de uma 
greve por tempo indeterminado no 
primeiro semestre, tendo como eixos 
principais a jornada do piso, reajuste e 
aumento real de salários, fim da con-
tratação precária dos professores da 
categoria “O” e carreira que atenda os 
interesses dos profissionais da educa-
ção. Lembramos, ainda, que a CNTE 
está convocando uma greve nacional 
para o período de 17 a 19/03. 

A Diretoria também fixou a 
reunião do Conselho Estadual 
de Representantes (CER) para o 
dia 21/02. Local e horários serão 
comunicados oportunamente.

Frente a essas análises e considera-
ções a DEC discutiu e decidiu:

1) Pauta imediata a ser 
discutida com a SEE

A APEOESP já solicitou reunião 
com a SEE para discutir, entre outras 
pendências imediatas:
a)  Encaminhamentos para a questão 

salarial e da jornada do piso

b)  Projeto de Apoio à Aprendizagem:
 reivindicar que as inscrições sejam 

realizadas na Diretoria Regional 
de Ensino;
 reivindicar que os professores 

PEB I adidos possam também 
inscrever-se para as séries iniciais;
 reivindicar, em decorrência deste 

projeto, que seja discutido, no 
âmbito da carreira, a criação do 
professor adjunto.

c)  Situação das professoras da categoria 
“O” em licença gestante quando do 
encerramento do período de afas-
tamento.

d)  Cobrar o pagamento de férias e 
outros direitos aos professores da 
categoria “O” que tiveram seus con-
tratos encerrados em dezembro de 
2014. Há casos de professores que 
tiveram seus contratos encerrados 
em anos anteriores e também ainda 
não receberam.

e)  Cobrar projeto de lei específico que 
assegure o direito ao IAMSPE para 
os professores da categoria “O”, 
pois o projeto no qual este item 
está inserido é polêmico e pode ter 
demorada tramitação.

f)  Discutir a situação dos professores da 

categoria “F” que tem vínculo como 
PEB I e não conseguem aulas como 
PEB II, embora habilitados.

g)  Reivindicar que a SEE forneça à en-
tidade informações sobre o número 
de professores das categorias  “O” e 
“F” aprovados no concurso de PEB 
II, conforme compromisso anterior.

h)  Discutir possibilidade de eliminação 
da exigência da prova para professo-
res da categoria “O” que tenham sido 
aprovados em concurso.

i)  Discutir o direito de escolha para 
todos os professores, inclusive para 
os novos efetivos. Solicitar posição 
oficial do governo sobre este tema.

j)  Assegurar o que já foi anunciado pelo 
governo: chamada e escolha de vagas 
dos 39 mil novos concursados em 
2014 e posse em 2015.

k)  Discutir como ficará a situação dos 
professores aprovados para os quais 
não há vagas nas respectivas regiões 
para Educação Especial e Língua Espa-
nhola. A APEOESP também estudará 
uma saída jurídica para esses casos.

l)  Discutir a metodologia de atribuição de 
aulas para os novos efetivos, tendo em 
vista que a simples aplicação do artigo 
23 da Resolução, sem considerar as es-
pecificidades de cada situação (aulas já 
atribuídas a professor da categoria “F” 
ou da categoria “O”; aulas livres etc), 
poderá gerar injustiças e distorções. 

m)  Discutir o calendário para entrega de 
notas previsto para o final do ano de 
2014, que, em vários pontos, pro-
vocará excessiva pressão sobre os 
professores e prejudicará o processo 
de trabalho nas escolas estaduais.

n)  Cobrar agilidade na liberação das certi-
dões de liquidação de tempo e demais 
procedimentos para a aposentadoria 
especial dos professores, assim como 
a liberação das informações para 
professores que se transferiram para 
redes municipais. Há casos em que 
a demora já supera os 12 meses. 
A APEOESP está estudando ações 
judiciais em ambos os casos.

o)  Cobrar novamente posicionamento 
sobre a jornada de trabalho do profes-
sor readaptado, ainda não solucionada 
segundo posicionamento anterior.

p)  Reivindicar novamente a retiradas 
das faltas da greve da CNTE (2011).

q)  Solicitar, novamente, que seja cor-
rigida a pontuação dos professores, 
retirando-se o cômputo das faltas da 

greve de 2013, que já foram repos-
tas, pagas e, inclusive, já retiradas dos 
prontuários.

2) Direito de escolha, 
assédio moral e gestão 
democrática

Como é do conhecimento de to-
dos, a APEOESP conquistou na justiça 
liminar para que fosse respeitado o 
direito de escolha dos professores na 
fase inicial de atribuição de aulas. Frente 
a recurso do Estado, o juiz revogou a  
liminar, garantindo a validade do que 
já fora estabelecido até então. Vale 
lembrar que o mérito da ação ainda 
não foi julgado.

A revogação da liminar não preju-
dica os professores que já realizaram a 
atribuição de aulas. Quando da suspen-
são da liminar, o juiz orienta que, até o 
julgamento do mérito, todo professor 
que se sentir prejudicado em relação ao 
direito de escolha de aulas ingresse com 
mandado de segurança individual. Nes-
te caso, deve procurar o departamento 
jurídico na subsede ou na sede central.

Ressaltamos que o direito de esco-
lha do professor remete à gestão de-
mocrática das escolas. Não é admissível 
que diretores de escola, respaldados 
em resoluções da SEE, imponham aulas 
aos professores, sem considerar seus 
direitos e necessidades. O trabalho 
pedagógico é coletivo e, assim, deve ser 
democrática e coletivamente definido 
em todas as suas etapas, de acordo com 
o projeto político-pedagógico, sendo o 
diretor o coordenador deste processo.

A concentração de poderes em 
mãos dos diretores pode gerar, como 
de fato tem gerado, situações de as-
sédio moral. Por isso, a diretoria da 
APEOESP decide:
  Intensificar a defesa do direito de 

escolha dos professores.
   Incentivar as ações individuais aos 

professores que venham a ser 
prejudicados.
   Intensificar a campanha contra o 

assédio moral nas escolas.
   (re)publicar orientações aos pro-

fessores.

As subsedes devem realizar 
em suas regiões levantamento 
dos casos de assédio moral que 
tenham ocorrido ou venham 
ocorrendo, para que os profes-
sores possam ser orientados e os 
casos possam ser discutidos com a 



SEE, resguardados os direitos dos 
professores. O resultado desta 
pesquisa deve ser enviado para 
presiden@apeoesp.org.br.

3. Direitos dos professores 
da Categoria “O” – ação 
da APEOESP impede a 
demissão de milhares de 
professores

 A DEC avalia que a fixação da qua-
rentena (40 dias de afastamento) para 
todos os professores da categoria “O”, 
por meio de liminar judicial, impedindo 
que o governo impusesse o afastamento 
de 200 dias a milhares de professores, 
foi uma grande vitória da nossa categoria 
e da APEOESP. Hoje os professores da 
categoria “O” chegam a mais de 52 mil 
na rede. Na prática, a aplicação dos 200 
dias significaria a demissão destes milha-
res de professores, pois só poderiam 
voltar à rede no segundo semestre, a 
depender da existência de aulas.

Já antes, na nossa greve, havía-
mos conquistado a redução para 40 
dias. Entretanto, o governo alterou 
o texto do projeto encaminhado à 
ALESP. Reconquistamos na justiça 
aquilo que havia sido acordado no 
final da greve.

Entretanto, nossa ação judicial vai 
muito além da questão da duração do 
afastamento. Ela questiona todo tipo 
de afastamento para o professor da 
categoria “O”. Outra ação da APEOESP, 
que também está tramitando, questiona 
o próprio sistema de contratação deste 
segmento da nossa categoria. Quere-
mos dignidade e condições de trabalho 
e de salário para todos os professores. 
Baseados no princípio da isonomia e 
demais garantias da Constituição Fe-
deral, lutamos pelo fim da contratação 
precária dos professores da categoria 
“O”. E estamos confiantes na vitória.

 Vamos continuar pressionando em 
todas as esferas pelo fim deste tipo de 
contratação, além de:
 Continuar denunciando à co-

munidade a responsabilidade do 
governo estadual pela falta de 
professores.
   Continuar denunciando a fala do 

Secretário da Educação, que disse 
que os contratos dos professores 
da categoria “O” deveriam ter 
sido encerrados em 18/12/13, 
sendo que o ano letivo somente 
encerrou-se em 20/12.

4. Contra o fechamento 
de classes no período 
noturno – pelo fim da 
reestruturação “silenciosa” 
das escolas estaduais

Como sabemos, está em curso um 
processo generalizado e silencioso de 
fechamento de classes no período notur-
no. Todos os casos que nos tem chegado 
ao conhecimento, levamos à SEE, para 
que, diante da demanda existente, o 
processo fosse suspenso. Entretanto, 
não temos informações sobre todas as 
ocorrências em nível estadual.

O fechamento de classes do noturno 
precisa ser analisado em dois aspectos 
principais. Primeiro: ao recusar as ma-
trículas de alunos no período noturno, 
o Estado muitas vezes só oferece como 
alternativa a esses alunos, próxima de 
suas residências, escolas de tempo 
integral. Assim, força-se a matrícula nas 
escolas de tempo integral, quando esta 
deveria ser uma opção do estudante 
e de sua família. Para representar um 
avanço do ponto de vista pedagógico, a 
escola de tempo integral, para além de 
todas as condições necessárias ao seu 
funcionamento, não pode ser imposta 
de cima para baixo. O aluno precisa 
querer ir; os pais precisam querer enviar 
seus filhos; e os professores precisam 
querer trabalhar na escola de tempo 
integral. Ela deve ganhar a comunidade 
pela adesão e não pela coerção.

O segundo aspecto é, obviamente, 
uma violação do direito do estudante. 
Muitos frequentam cursos técnicos, 
cursos profissionalizantes ou algum 
treinamento profissional durante o dia. 
Outros já trabalham como aprendizes 
ou contribuem para a renda familiar e 
não podem, por uma ação coercitiva do 
estado, ser privado do seu direito de es-
colha. A APEOESP defende que, havendo 
demanda, as classes noturnas devem ser 
mantidas. Dirigentes e diretores não po-
dem se recusar a registrar esta demanda, 
de forma a criar a ilusão de que ela não 
existe, como muitos estão fazendo. 

O que a SEE vem fazendo, portanto, 
é uma reestruturação silenciosa da rede 
estadual de ensino. Na forma, ela difere 
daquela realizada pela então Secretária 
Rose Neubauer em 1995, que sepa-
rou escolas de 1ª a 4ª séries das de 5ª 
séries em diante e ensino médio, com 
o objetivo de facilitar a municipalização 
do ensino. Na essência, porém, elas são 
idênticas, pois são impostas por medida 

de força do Estado, sem dar chance à 
comunidade de debater o assunto.

As subsedes devem realizar em 
suas regiões levantamento dos 
casos de fechamento de classes 
no noturno, informando à sede 
central os nomes das escolas, 
diretorias de ensino, número de 
classes e respectivas séries. As 
informações devem ser remetidas 
para presiden@apeoesp.org.br. 
Onde for possível, gostaríamos de 
ter também o nome de um contato 
em cada uma das escolas citadas.

5. O IAMSPE é nosso!
A diretoria da APEOESP, junto com 

as demais entidades do magistério, 
posiciona-se contra o projeto de lei do 
governo que transforma o IAMSPE em 
autarquia especial. Além de colocar em 
risco serviços e direitos hoje assegura-
dos aos servidores públicos estaduais, 
o projeto abre a possibilidade de mais 
terceirização e privatização de serviços 
e setores e também prejudica os pro-
fissionais que trabalham no Instituto. O 
projeto também mantém e aprofunda a 
concentração de poderes nas mãos do 
governo, sendo que o IAMSPE é uma 
instituição sustentada com a contribuição 
dos servidores e por eles deve ser geri-
da, paritariamente com representantes 
do governo. Nossa referência para esta 
discussão é o projeto de lei 74/99, do 
ex-deputado estadual Jamil Murad.

Assim, convocamos a cate-
goria a participar da audiência 
pública que ocorrerá no auditório 
Paulo Kobayashi, na Asembleia 
Legislativa, no dia 11/02, terça-
-feira, às 10 horas.

6. Outros 
encaminhamentos:
 A APEOESP publicará nota contra 

o projeto de lei do deputado Izalci 
Lucas Ferreira (PSDB/PR), que 
pretende retirar da LDB a obriga-
toriedade do ensino de Filosofia e 
Sociologia no ensino médio.
 A APEOESP publicará nota con-

tra a política de segurança do 
governo estadual, a repressão e 
criminalização dos movimentos e 
manifestações populares.
 Concatenar a discussão sobre en-

sino médio inovador com demais 
lutas da categoria.
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