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Na quinta-feira, 13 de março, a 
APEOESP e demais entidades do ma-
gistério reuniram-se com o Secretário 
da Educação para tratar da questão 
salarial e carreira.

Promoção na carreira
Em item prévio, solicitado pelo 

próprio Secretário, as entidades mani-
festaram concordância com a minuta de 
decreto da promoção na carreira a ser 
encaminhada ao Governador, supera-
das as observações legais manifestadas 
pela Consultoria Jurídica da SEE. O 
Secretário informou que já solicitou à 
PRODESP a elaboração de uma plata-
forma digital para que os professores 
possam construir seu memorial, uma 
nova forma de promoção proposta pela 
APEOESP e aprovada na Comissão Pa-
ritária. Também ficou acordada a cons-
tituição de uma comissão, composta 
por representantes das entidades, pelo 
próprio Secretário e técnicos por ele 
indicados, para elaboração de critérios 
para o memorial.

Questão salarial
Em relação aos salários, o Secretário 

retomou os argumentos já utilizados na 
reunião com a APEOESP. Entretanto, as 
entidades estão unificadas em torno da 

APEOESP e entidades 
reúnem-se com o 
Secretário da Educação

proposta do nosso Sindicato de luta por 
um plano de equiparação salarial com 
as demais profissões de nível superior. 
Como encaminhamento, o Secretário 
comprometeu-se a estudar, com base 
em índices e orçamento, a possibilida-
de de ampliação do reajuste previsto 
para 2014. O Secretário também se 
comprometeu a agendar reunião en-
tre as entidades e o Governador, para 
discussão da questão salarial. 

APEOESP cobra correção de 
injustiças e uma nova carreira

Retomando a discussão sobre a 
carreira, a APEOESP cobrou com vee-
mência o reenquadramento dos profis-
sionais do magistério e a correção das 
distorções e injustiças provocadas pela 
Lei Complementar 836/97, sobretudo 
no caso dos aposentados, que sofreram 
extensos e profundos prejuízos salariais. 
O Secretário reafirmou o compromisso 
de elaboração de uma nova proposta 
de carreira, com base no Estatuto do 

Magistério (LC 444/85) que recupere 
direitos que foram retirados da nossa 
categoria ao longo do tempo.

Dispensa de ponto para 
reuniões de Representantes

A Secretaria Estadual da Educação 
publicou no dia 08/03/14 no Diário Ofi-
cial do Estado a dispensa de ponto para 
a participação dos representantes nas 
reuniões de RE/RA que serão realizadas 
no dia 20/03. Em breve, certificados 
serão encaminhados às subsedes.

Pesquisa sobre 
qualidade da educação

Informamos que por razões técnicas, 
a divulgação dos resultados da pesquisa 
sobre qualidade da educação, realizada 
pela APEOESP e pelo Instituto Data Po-
pular, inicialmente programada para o dia 
17/03, será realizada no dia 24/03, às 10 
horas, na Casa do Professor.

ASSEMBLEIA ESTADUAL DOS PROFESSORES 
com paralisação

Dia 28/03/2014 - 14 horas - Praça da República!
Participem! A luta é de todos nós!



Secretaria de Comunicações

Esclarecimento sobre flexibilização 
do horário das HTPCs

Em função de posturas autoritárias 
adotadas por alguns diretores de escola, 
reproduzimos abaixo, para esclareci-
mentos, comunicado da CGRH que 
trata da flexibilização do horário das 
Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(HTPCs), a fim de viabilizar a compa-
tibilidade de horário nas situações de 
acumulação de cargos: 

"Aos Dirigentes Regionais de Ensino, 
Supervisores de Ensino e Diretores de 
Escolas Estaduais

As Coordenadoras das Coordena-
dorias de Gestão da Educação Básica 
e de Gestão de Recursos Humanos, 
com o objetivo de proceder aos ajustes 
necessários relativos às instruções que 
orientam as unidades escolares no 
planejamento e desenvolvimento das 
ATPC’s e, na observância dos princípios 
norteadores que fundamentam as dire-
trizes do processo anual de atribuição 
de classes e aulas, Comunicam que, em 
caráter de absoluta excepcionalidade, e 
no intuito exclusivo de compatibilizar 
as exigências decorrentes de horários 
entre início e término de aulas de 
professores que exercem situações 
de acumulação conforme disposto no 
artigo 26 da Resolução SE 75/2013, 
as duas ou três ATPC’s poderão ser 
distribuídas na seguinte conformidade:

1 - Independentemente do nú-
mero de ATPC’s a ser cumprido pelo 
docente, 1 (uma) aula, no mínimo, 
deverá ser cumprida de forma coletiva, 
podendo as demais reuniões serem 
distribuídas em até dois dias semanais 
e ser organizadas, ouvida a coordena-
ção pedagógica, por segmento/área de 
conhecimentos ou disciplina.

2 - Quando, excepcionalmente, 
as ATPC’s tiverem que ser cumpridas 
pelo docente individualmente, elas 
assumirão o caráter de formação em 
serviço e se desenvolverão como 
sessão de estudos e como espaço de 
atendimento a pais e alunos.

3 -A distribuição das reuniões em 
até dois dias semanais, por área de co-
nhecimento/segmento/disciplina ou de 
forma individual deverá ocorrer, ouvida 
a coordenação pedagógica, a critério 
do Diretor de Escola, devidamente ho-

mologado pelo Supervisor de Ensino." 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS

Comunicado Conjunto CGEB-CGRH, 
de 27-2-2014


