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Encontro indica 
ENCAMINHAMENTOS PARA 
A LUTA contra a farsa das 
escolas de tempo integral 

do Governo Doria

Secretaria de Comunicação

Realizado na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo na noite da 
quarta-feira, 28/8, o Encon-

tro Emergencial sobre Escolas de 
Tempo Integral reuniu professores, 
estudantes e pais para debater a 
forma pela qual o Governo Doria 
está impondo a implementação de 
escolas de tempo integral.

A Professora Bebel, Presidenta 
da APEOESP e Deputada Estadual, 
informou que fez contato com o 
Secretário da Educação e que ele se 
comprometeu a realizar uma reunião 
com a entidade na próxima semana.

Frente ao que vem acontecen-
do, foram indicados os seguintes 
encaminhamentos para a atuação 
da APEOESP, dos professores e da 
comunidade:
  Cobrar em todas as escolas que 

estão sendo pressionadas a aderir 
ao Programa de Ensino Integral do 
Governo a convocação do Conse-
lho de Escola, com caráter delibe-
rativo, como determina o artigo 95 

da Lei Complementar 444/85. A 
convocação deve ser transparente 
com a divulgação da pauta.

  Abaixo a remoção ex officio, bem 
como a contratação por perfil.

  Todos os professores que queiram 
permanecer na escola de tempo 
integral devem nela ficar.

  Exigir que se cumpra o compro-
misso verbalizado pelo Secretário 
de manter o período noturno, 
inclusive as classes de Educação de 
Jovens e Adultos nas escolas que 
aderirem ao Programa de Ensino 
Integral, mesmo naquelas que 
tiverem o modelo híbrido (ensino 
fundamental e ensino médio). 
As subsedes, junto com a comu-
nidade, devem organizar as listas 
com as demandas por ensino 
médio e EJA noturno e pressionar 
as escolas e as Diretorias de Ensino 
pelo atendimento da demanda. 
A APEOESP está cobrando e 
continuará cobrando da SEDUC 
a realização da chamada Busca 

Ativa, como determinou o Grupo 
Especial de Educação do Ministério 
Público, para localizar e trazer de 
volta para as escolas os estudan-
tes que as abandonaram, novos 
estudantes e pessoas que desejam 
completar os estudos por meio da 
Educação de Jovens e Adultos.

  A APEOESP exigirá do Secretário da 
Educação a cessação imediata da 
utilização de estudantes para tra-
balhos voluntários em secretarias 
de escolas, que vem ocorrendo. 

  O Sindicato também cobrará 
providências para que as escolas 
regulares recebam as verbas a elas 
destinadas, pois existem denúncias 
de que tais recursos estão sendo 
canalizados para escolas de tempo 
integral.

  Desenvolver lutas conjuntas com 
as ETECs contra o Novotec, que 
prejudica as escolas estaduais e 
também as escolas técnicas, com 
o rebaixamento da formação dos 
estudantes.


