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PLEBISCITO POPULAR SOBRE 
VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES 
E QUALIDADE DO ENSINO

Subsedes devem organizar atividades regionais na 
greve nacional da CNTE (17, 18 e 19 de março)

De acordo com decisão do CER em 
21/02/2014, as subsedes devem 

organizar atividades regionais durante 
a greve nacional da CNTE, debatendo 
com os professores e com a popula-
ção a situação da categoria e da escola 
pública e realizando a mobilização para 
a assembleia estadual de 28/03, às 14 
horas, na Praça da República.

Para tanto, a Sede Central encami-
nhará panfletos a serem distribuídos à 
população e materiais para a realização 
do plebiscito popular em locais de 
grande concentração (praças e outros 
logradouros) sobre a qualidade da edu-
cação e a valorização dos professores.

Plebiscito
Encaminharemos cédulas a serem 

reproduzidas em grande quantidade 
pelas subsedes para a realização do 
plebiscito. As subsedes devem também 
providenciar urnas, faixas e outros 
materiais de apoio necessários e  fazer 
a máxima divulgação do plebiscito nos 
meios de comunicação locais.

Visitas às escolas, 
debates e aulas 
públicas

As subsedes também devem realizar 
visitas às escolas, debates e aulas públicas 

nas regiões, seja em praças públicas, seja 
em outros locais; promover audiências 
públicas nas câmaras municipais, buscan-
do o apoio dos vereadores, aprovação 
de moções e outras formas de ampliação 
da repercussão de nossa campanha 
salarial e educacional na região.

Atos nas DREs
No dia 19/03, as subsedes devem 

realizar atos nas Diretorias Regionais 
de Ensino, divulgando nossa pauta de 
reivindicações:
  Por um plano de ganho real de 

salários - Salário mínimo do DIEESE 
(R$ 2.748,22) sobre o salário do PEB 
I, rumo aos 75,33% de aumento 
necessário para a equiparação com 
categorias de nível superior. 

  Pela implantação da jornada do piso. 
  Por um plano de carreira que atenda 

às necessidades do magistério, tendo 
como parâmetro a LC 444/85 

  Contra a contratação precária 
de professores – assegurar aos 
professores não efetivos os direitos 
dos professores da categoria F. 

  Contra o fechamento de classes 
no período noturno. 

  Contra projeto do governo que 
propõe transformar o IAMSPE em 
autarquia especial e privatizar.

Sobre a carga horária dos 
professores readaptados 
nas escolas
Tendo recebido muitas reclama-

ções de professoras e professores 
readaptados sobre a exigência de 
cumprimento de horário de traba-
lho em horas relógio nas unidades 
escolares, a presidenta da APEOESP 
discutiu o assunto com a Secretária 
Adjunta da SEE, a qual informou que 
está sendo preparada uma alteração 

na resolução que regula o assunto 
para que seja sanado o problema. 
Entretanto, face à demora, a APEO-
ESP cobrará do Secretário celeridade 
nesta providência.

Por ora, a orientação é para que 
os prejudicados procurem o depar-
tamento jurídico, nas subsedes, para 
providências cabíveis.
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