
21/01/2015 05

ATO UNIFICADO DE PROFESSORES, 
PAIS E ESTUDANTES: DIA 29 DE JANEIRO

Cessação de 
afastamentos

Foi publicada no Diário Oficial 
do Estado desta quarta-feira (21) 
a Resolução SG-6, da Secretaria 
de Governo, que cessa todos os 
afastamentos de servidores da 
Secretaria da Educação a partir 
de 27/01/2015,  devendo os 
servidores retornarem aos órgãos 
de origem, exceto os que foram 
requisitados para trabalharem no 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A SEE esclareceu em comuni-
cado que a medida não atinge os 
professores afastados na Pasta e 
no Convênio de Municipalização

Os professores que se encon-
tram afastados e que se sentirem 
prejudicados com a cessação do 
afastamento, devem procurar o 
departamento jurídico da APEO-
ESP para as providências cabíveis.

Orientamos, no intuito de evi-
tar maiores danos, mas sem pre-
juízo de eventual medida judicial a 
ser patrocinada pela entidade, que 
os professores atingidos participem 
do processo de atribuição de clas-
ses e aulas.

Reunião do CER
Tendo em vista a realização do ato unificado, a reunião do 

CER foi antecipada do dia 31/01 para 29/01, das 9h00 às 13h00, 
em local a ser informado.

Face à necessidade de antecipação do calendário 
de lutas e após consultas às chapas 1, 2 e 4, que 
compõem a Diretoria, a Presidenta da APEOESP 
está convocando Ato Unificado de Professores, pais 

e estudantes em defesa da garantia de qualidade nas 
escolas estaduais.

O ato ocorrerá no dia 29 de janeiro, quinta-feira, às 
15 horas, em frente à Secretaria Estadual de Educação, na 
Praça da República, na Capital. O ato visa protestar e cobrar 

soluções da SEE para o fechamento de classes; redução do número de PCP 
nas escolas (a APEOESP luta para que cada escola tenha pelo menos um 
Professor Coordenador Pedagógico); direito dos professores da “categoria 
O” à atribuição de aulas (a APEOESP quer o fim da duzentena); condições 
de trabalho; aumento salarial e outras reivindicações.

Na nossa pauta, também incluímos a questão da falta de água, que 
vem afetando as escolas, a falta de materiais e o corte de recursos das 
unidades escolas e outros problemas que nos afetam como cidadãos 
e como profissionais.

As subsedes devem organizar caravanas de professores, pais e 
estudantes, sobretudo aqueles prejudicados pelo fechamento de 
classes. Os estudantes menores devem estar acompanhados de pais 
ou responsáveis.

Secretaria de Comunicação



  Contra o fechamento de classes
  Pelo menos um Professor Coordenador 

Pedagógico em cada escola
  Pelo fim da duzentena – por uma nova forma de 

contratação de professores temporários, com  
garantia de direitos, sem quarentena ou duzentena.

  Por melhores condições de trabalho.
  Por aumento salarial de 75,33%, rumo ao piso 

do DIEESE para PEB I com jornada de 20 horas 
semanais de trabalho.

  Demais reivindicações da nossa categoria.

  Organizem suas caravanas. Compareçam!
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