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Professores aprovam calendário 
de mobilizações e assembleia 
estadual para o dia 25 de abril

  Por um plano de ganho real de salário – salário míni-
mo do DIEESE (R$ 2.748,22) por jornada de 20 horas 
semanais rumo aos 75,33% de aumento necessários 
para a equiparação com as demais categorias com 
formação 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 – as-

segurar aos professores não efetivos os direitos dos 
professores da categoria F;

  Contra o fechamento de classes em qualquer período;

  Inclusão não rima com exclusão – O Estado fecha 
escolas de ensino médio e deixa milhares de alunos 
sem classes para reforçar seu objetivo privatista de 
escola de tempo integral, do qual retira professores 
por meio da remoção ex-officio;

  Por uma educação integrada, que assegure os direitos 
dos profissionais da educação e dos estudantes;

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

  Por um projeto específico para assegurar o direito dos 
professores da categoria O ao IAMSPE;

  Defesa dos professores categoria O demitidos.

A APEOESP realizou na tarde desta 
sexta-feira, 28, assembleia estadual para 
definir os rumos da campanha salarial e 
educacional 2014, que aprovou o ca-
lendário de mobilizações e a realização 
de uma campanha pela valorização dos 
professores, construída a partir dos da-
dos revelados pela pesquisa “Qualidade 
da Educação nas Escolas Estaduais de 
São Paulo”. 

Campanha pela 
valorização do magistério

A APEOESP entende que a garantia 
de qualidade da educação pública é 
indissociável da valorização do magisté-
rio. Por isso veiculará nas redes sociais 
e outros meios de comunicação uma 
ampla campanha que terá duas etapas. 
Na primeira serão veiculados depoi-
mentos dos professores ressaltando 
os resultados apontados na pesquisa 
e destacando os problemas da escola 
pública; na segunda etapa, pais e alunos 

falarão da necessidade de valorização 
do magistério – cujo mote será “sou 
mais minha professora/sou mais meu 
professor”.

Secretaria Escolar Digital
Frente ao acúmulo de atividades 

para os professores nas diretorias de 

ensino que iniciaram a implantação do 
programa Secretaria Escolar Digital, 
sem que sejam assegurados equipa-
mentos e acesso à internet, obrigando-
-os a trabalharem em casa, o CER 
orientou as subsedes a debaterem o 
assunto nas reuniões de representan-
tes, encaminhando propostas.

Calendário de mobilizações
Abril
Dia 8 Reunião de Representantes (o RR deverá discutir a data indicativa 
da próxima assembleia para o dia 25 de abril no MASP)
De 31 de março a 11 de abril Divulgação nas regiões dos resultados 
da pesquisa – debates, audiências públicas, entrevistas etc.
Dia 9  Marcha nacional das centrais sindicais
Dia 11 Reunião do Conselho Estadual de Representantes
Dia 14 a 30 Lançamento da campanha “Sou mais minha professora/sou 
mais meu professor” nas regiões
Dia 14 ao dia 30 Caravana estadual “Valorização é o caminho da edu-
cação”

Principais eixos da campanha

Secretaria de Comunicação


