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Secretaria de Comunicação

Em contato telefônico mantido na tarde 
de hoje com a Secretaria Estadual da Edu-
cação, a APEOESP obteve as seguintes in-
formações de interesse da nossa categoria: 

Atribuição de aulas
A atribuição de aulas para turmas de 

ACD e demais projetos devem ser 
realizadas no início de março. Segundo a 
SEE alguns detalhes técnicos estão sendo 
providenciados para esta finalidade.

Quanto à recuperação e aulas de 
reforço, somente ocorrerão após a ava-
liação bimestral.

A APEOESP questionou por que as 
diretorias de ensino não estão permi-
tindo que professores se inscrevam 
no cadastro emergencial e também 
sobre a contratação de professores 
da categoria O. A SEE disse que estas 
medidas não são orientação da Secretaria 
e que irá verificar o que está ocorrendo, 
mediante a apresentação de casos concre-
tos. Diante disto, a APEOESP encaminhará 
por escrito as informações que recebeu.

Em relação à ampliação para três 
PCPs em escolas que tenham no mínimo 
30 turmas de 6º a 9º ano do ensino fun-
damental e ensino médio, independente 
do turno, a APEOESP informou que  dire-
tores e dirigentes não estão cumprindo a 
determinação por não ter sido alterada a 
Resolução. A SEE afirmou que a alteração 
na Resolução está sendo providenciada.

Pagamento de verbas 
rescisórias aos professores 
da categoria O

A APEOESP solicitou à SEE informações 
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sobre a data de pagamento das verbas resci-
sórias dos professores da categoria O cujos 
contratos se encerraram no final de 2014. Será 
feito um contato com a Secretaria da Fazenda 
para obtenção desta informação. Informação 
preliminar obtida pela APEOESP indica que 
esse pagamento seria feito até 27/02.

Calendário Escolar
Novamente a APEOESP questionou 

a SEE sobre  a necessidade de mudanças 
no calendário escolar, no que se refere ao 
excesso de sábados com trabalho extra-
ordinário, sobretudo o dia 17/10, no final 
da semana do professor. A SEE informou 
que estão sendo estudadas mudanças no 
calendário.

Continuamos orientando os professores 
que realizam trabalhos fora de seu horário 
regular a ingressarem com requerimentos 
para pagamento de serviço extraordinário, 
que pode resultar em ação judicial.

Reagendamento de perícias 
médicas

Frente a muitas reclamações de profes-
sores que não estão conseguindo reagendar 
perícias médicas marcadas para locais distan-

tes de suas residências, a SEE informou que 
a determinação do DPME é para que esses 
professores, se não puderem comparecer, 
solicitem reconsideração da perícia (não 
realizada). A informação da SEE é  de que 
a Secretaria discorda deste procedimento 
e que o Secretário e a Secretária Adjunta 
estão buscando um contato com o diretor 
do DPME para discutir o assunto.

APEOESP conquista mais 
um liminar para aplicação da 
jornada do piso

A APEOESP conquistou mais uma sen-
tença judicial em favor de uma professora 
para implementação da jornada do piso de 
acordo com a lei 11738/08 e, portanto, 
contrária à forma como a SEE disciplina 
a aplicação da jornada na resolução SE 
8/2012.

A ação coletiva da APEOESP conti-
nua em tramitação no Supremo Tribunal 
Federal, onde aguarda a nomeação do 
juiz relator. Estamos confiantes na vitória, 
confiança que se torna maior à medida em 
que conquistamos sentenças favoráveis 
em ações individuais e, também, em ações 
coletivas no âmbito dos municípios.


