
30/06/2015 68

Portal da APEOESP abre espaço 
para que os professores relatem 
os problemas da reposição
A APEOESP disponibilizará em seu 

portal (www.apeoesp.org.br) a 
partir da zero hora desta quarta-feira, 
1º de julho, formulário para que os 
professores relatem problemas e 
dificuldades que estão ocorrendo 
nas escolas para a reposição de aulas.

O objetivo é demonstrar ao 
Secretário da Educação, com casos 
concretos, que supervisores e ou-

tros gestores têm criado obstáculos 
para a reposição, em que pese a 
vontade manifesta dos professores 
de repor as aulas, assegurando aos 
estudantes os conteúdos que não 
foram trabalhados durante a greve.

Além de levar os casos ao Se-
cretário, o Sindicato está tomando 
todas as medidas cabíveis para 
assegurar aos professores o direito 

de repor e aos estudantes, o direito 
à aprendizagem.

Reiteramos a importância de 
que sejam seguidas as instruções 
contidas no boletim APEOESP Ur-
gente nº 64 (disponível no portal da 
APEOESP), sobretudo no que diz 
respeito à convocação dos Conse-
lhos de Escola, que devem tomar as 
decisões sobre a reposição de aulas.



Secretaria de Comunicação

fessores e às professoras para que 
reponham as aulas não ministradas 
durante a greve, causando mais 
prejuízos à aprendizagem dos estu-
dantes, que a Secretaria diz defender.

Lamentamos profundamente o 
cancelamento da audiência, pois é 
um dos poucos momentos em que 
a base da nossa categoria tem a pos-
sibilidade de um contato direto com 
o Secretário, para questioná-lo sobre 

tantos desmandos que vem compro-
metendo a qualidade da educação 
pública no estado de São Paulo.  

Moção de repúdio
Os professores presentes à 

webconferência sobre ensino mé-
dio, realizada no auditório Franco 
Montoro da Assembleia Legislativa, 
aprovaram a seguinte moção:

II Encontro de Conselheiros de Escola
No dia 04 de julho, sábado, a 

partir das 14h30, no anfiteatro do 
Hotel Excelsior (avenida Ipiranga 
770), será realizado o II Encontro 
de Conselheiros de Escola.

Para tanto, as subsedes devem 
organizar delegações de conselhei-
ros de escola (professores, pais e 
estudantes), de acordo com tabela  
divulgada no boletim Informa Ur-
gente 66.

O fortalecimento dos Conselhos 
de Escola é um passo fundamental 
para a gestão democrática pela qual 
lutamos e, neste momento, há um 
processo de reposição de aulas que 
nos dá a oportunidade e ao mesmo 
tempo exige que estabeleçamos 

uma articulação entre todos os 
segmentos da comunidade escolar. 
Essa aliança deve prosseguir, por 
meio de um movimento social pela 
valorização dos professores e em 
defesa da escola pública.

As subsedes devem enviar os 
nomes dos professores, pais e 
estudantes que comporão as de-
legações para o e-mail presiden@
apeoesp.org.br até o dia 03 de ju-
lho, às 16 horas. Caso haja impos-
sibilidade de cumprir este prazo, 
devem ser entregues no creden-
ciamento da reunião do Conselho 
Estadual de Representantes que se 
realizará na mesma data, na parte 
da manhã.

O Secretário Estadual da Edu-
cação cancelou a audiência pública 
de prestação de contas semestral 
perante a Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa, que ocorreria 
na tarde da terça-feira, 30 de junho.

Ao cancelar a audiência, além de 
descumprir a legislação que deter-
mina a prestação de contas semes-
tral, o Secretário frustra centenas 
de professores e professoras que 
foram mobilizados pela APEOESP 
em todo o estado para questioná-
-lo sobre os fatos que ocorreram 
durante a greve da categoria, que 
durou 92 dias. 

Os professores e professoras 
certamente perguntariam ao Secre-
tário sobre sua postura intransigente 
frente às reivindicações da nossa 
categoria, que vão muito além das 
questões profissionais e salariais 
e dizem respeito às condições de 
trabalho e de ensino-aprendizagem 
nas escolas da rede estadual de 
ensino.

O Secretário também seria per-
guntado sobre as dificuldades que a 
Secretaria vem impondo aos pro-
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“Moção de Repúdio
Reunidos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os profes-

sores da rede estadual de ensino repudiam veementemente a decisão do 
Secretário Estadual da Educação, Herman Voorwald, de não comparecer 
à audiência pública de prestação de contas que ocorreria na tarde de 
hoje, 30 de junho, nesta Casa.

A atitude do Secretário afronta e desrespeita a Constituição Estadual, 
mas afronta e desrespeita mais uma vez os professores, pais, estudantes 
e toda a comunidade.

Esperamos que a Assembleia Legislativa tome as medidas judiciais ca-
bíveis. De nossa parte, denunciaremos amplamente o fato, continuaremos 
a denunciar as políticas implementadas pelo Secretário e vamos prosseguir 
lutando por valorização profissional e por educação pública de qualidade.

São Paulo, 30 de junho de 2015.” 
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