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A APEOESP esteve reunida nesta quarta-feira, 
14, em caráter de emergência com a Secretária 
Adjunta da Educação, professora Cleide Bochixio, 
para tratar de questões referentes à atribuição de 
aulas e direitos dos professores.

Categoria O – pelo fim da duzentena
O primeiro ponto abordado pela Presidenta da 

APEOESP, Maria Izabel Azevedo Noronha (Bebel), 
foi em relação à participação dos professores da 
“categoria O” com contratos vencidos na atribuição 
inicial. Reivindicamos o fim da duzentena, prevale-
cendo emergencialmente a quarentena para todos, 
rumo a uma nova forma de contratação, sem qua-
rentena ou duzentena. 

A Secretária Adjunta disse que a lei complemen-
tar 1093/09 prevalece, ou seja, professores com 
contratos vencidos que já utilizaram a quarentena 
devem cumprir a duzentena. 

Pelo cronograma de atribuição de aulas, os 
professores cujos contratos venceram devem 

participar do cadastro emergencial, que será aber-
to em 02/02. Os que puderem cumprir apenas a 
quarentena (a partir do final do ano letivo de 2014) 
poderão realizar a atribuição e firmar novo contra-
to. Os que tiverem que cumprir a duzentena só 
poderão firmar novo contrato após este período.

Ações judiciais
A APEOESP luta há vários meses para reverter 

tal situação. Há três ações da APEOESP em trami-
tação no Tribunal de Justiça de SP. Uma delas, ação 
civil pública com solicitação de liminar, movida em 
conjunto com a UBES, UPES e CRECE, aguarda 
parecer do Ministério Público e seguirá para o juiz 
decidir se concede liminar. 

Isto poderá ocorrer no início da próxima se-
mana. 

Aulas de Atividades Curriculares 
Desportivas

Para a APEOESP, todas as aulas, incluindo pro-
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jetos, devem ser oferecidas na atribuição inicial, 
porém as aulas de ACD (Educação Física) serão 
atribuídas apenas em março.

A  APEOESP insistiu para que as aulas de ACD 
sejam atribuídas no processo inicial. Diante da 
negativa (pois, segundo a Secretária Adjunta, a de-
cisão teria sido tomada após demorados estudos e 
debates), a APEOESP quer que a SEE defina com 
clareza que os professores de educação física que 
tenham composto/completado suas jornadas em 
outras unidades escolares, possam, em março, 
declinar dessas aulas e retornar a suas sedes, des-
de que haja aulas disponíveis, com a formação das 
turmas de ACD. A Secretária Adjunta respondeu 
que fará estudos imediatos sobre esta possibilidade 
para rápido retorno à entidade.

Projeto de Professor Auxiliar
A APEOESP também protestou contra a Reso-

lução do Projeto de Professor Auxiliar, que prevê 
a atribuição de aulas somente após a avaliação do 
primeiro bimestre. O Sindicato não vê razão para 
isto, tendo em vista que no final do ano anterior já 
se sabe quantos e quais são os alunos que neces-
sitam da recuperação. A Presidenta Bebel também 
chamou a atenção para o fato de que este projeto 
é muito recente para já sofrer modificações, pre-
judicando os professores.

Devemos recordar que a APEOESP tem ação 
judicial em tramitação para que todas as aulas sejam 
oferecidas na atribuição inicial.

Calendário escolar
A APEOESP chamou a atenção da Secretária 

Adjunta para o fato de estarem previstos no calen-
dário escolar de 2015 três sábados não letivos (dias 
11/04, 12/09 e 17/10), não havendo previsão de 
pagamento de serviço extraordinário. Além disso, 
os professores a atividade prevista para o dia 17/10 

prejudica os professores, face a proximidade com o 
Dia do Professor, na quinta imediatamente anterior.

A APEOESP defender que o organismo com-
petente para decidir o calendário escolar é o con-
selho de escola. Além disso, o Sindicato cobrou 
e continuará lutando pelo pagamento de serviço 
extraordinário nos sábados referidos e pela altera-
ção da atividade agendada para 17/10.

Fechamento de classes/salas
Novamente a Presidenta da APEOESP passou 

às mãos da Secretária Adjunta dezenas de casos de 
fechamento de classes em todo o estado, especial-
mente ensino médio noturno. A Presidenta Bebel 
citou casos de escolas cujos diretores ou dirigen-
tes da região pretendem fechar o ensino médio 
noturno para implantar ou consolidar a escola de 
tempo integral.

A Secretária Adjunta disse que esta não é a 
orientação da SEE e que não há incompatibilidade 
entre a escola de tempo integral e o ensino médio 
noturno. Entretanto o fechamento de classes con-
tinua a ocorrer, prejudicando de forma particular os 
estudantes que trabalham e necessitam estudar à 
noite, sendo remetidos para escolas distantes. Com 
isso, grande parte abandona os estudos. 

Concurso de remoção
Foi reafirmado que haverá concurso de remoção 

em 2015. Em breve a SEE divulgará o calendário.

Professor Coordenador Pedagógico
A Resolução SE 75/14 prevê a cessação, nos 

casos em que o PCP não seja reconduzido para 
o ano seguinte, em 31/12, causando prejuízo ao 
docente que o está substituindo e que não receberá 
as férias. A Secretária Adjunta comprometeu-se a 
examinar este ponto.

Secretaria de Comunicação


