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Depois de 92 dias de paralisação, os 
professores da rede estadual de ensino, 
reunidos em assembleia estadual no vão 
livre do MASP,  decidiram suspender a 
greve iniciada no dia 13 de março.  Por 
ampla maioria de votos, a greve foi 
suspensa, mas a luta pela valorização 
dos professores e pela qualidade da 
educação pública continua.

Foi aprovada uma grande mo-
bilização social em defesa da escola 
pública envolvendo outras entidades 
e segmentos como pais, estudantes, 
MST, MTST e outros. As manifestações 
serão realizadas às sextas-feiras, a partir 
das 17 horas, na Avenida Paulista, em 
datas a serem definidas. Os eixos da 
mobilização abrangem salários, condi-
ções de trabalho para os professores e 
de aprendizagem para os estudantes, 
gestão democrática, verbas para as 
escolas, jornada de trabalho, redução 
do número de estudantes por classe, 
entre outros. 

Por uma reposição de 
aulas justa para 
professores e estudantes

A APEOESP, imediatamente, fará 
contato com a Secretaria da Educação 
para tratar da reposição de aulas aos 
professores que participaram da greve. 

ASSEMBLEIA DECIDE SUSPENDER A GREVE 
E ORGANIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA
Oito mil professores reunidos em assembleia estadual decidem pela 

suspensão da histórica greve de 92 dias e construção de um calendário 
de lutas juntamente com outros segmentos sociais

A assembleia aprovou ainda uma 
ampla campanha contra a demissão de 
docentes, inclusive os que foram dis-
pensados nas escolas de tempo integral. 

Os professores também decidi-
ram pela realização de assembleias 
e manifestações sempre que forem 
necessárias.

Nestes três meses de greve, a 
APEOESP realizou grandes assem-
bleias, que chegaram a reunir entre 
50 e 60 mil professores,  caminhadas 
por diversas avenidas, fechamento de 
rodovias e grandes avenidas em todo 
o Estado. Também foram  organizados 
um acampamento em frente à Secretaria 
da Educação, a ocupação da Assembleia 
Legislativa e professores se acorrenta-
ram em frente à SEE para denunciar 
a truculência do governo entre muitas 
outras ações. Todas elas escancararam 
para a sociedade as mazelas da educação 
pública estadual.

Luta contra a reforma 
do Ensino Médio

De acordo com a decisão da as-
sembleia, nossa mobilização e nossa 
luta não param com a suspensão da 
greve. Ao contrário. No próximo pe-
ríodo, juntamente com os estudantes, 
vamos realizar uma grande campanha 
contra a imposição do currículo “a la 
carte”, como quer o Secretário da 
Educação. Trata-se de uma reforma 
do ensino médio que empobrecerá o 
currículo, rebaixará o nível da quali-
dade do ensino, provocará demissões 
de professores e reduzirá as chances 
desses estudantes de prosseguirem os 
estudos em nível superior ou ingres-
sarem com vantagem no mercado de 
trabalho. Na realidade é uma adapta-
ção da promoção automática para o 
ensino médio, com o intuito de elevar 
artificialmente as taxas de aprovação 
neste nível de ensino.

Audiência Pública – IAMSPE
Será realizada no dia 25/06/15, às 9h00, no auditório Paulo Kobayashi da 

Assembleia Legislativa, audiência pública para discussão do encerramento de 
contratos e credenciamentos de médicos e laboratórios por parte da Superin-
tendência do IAMSPE.
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