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Louvor ao Estudo
Bertold Brecht

Estuda o elementar: para aqueles
cuja hora chegou

não é nunca demasiado tarde.
Estuda o abc. Não basta, mas

Estuda. Não te canses.

Começa. Tens de saber tudo.
Estás chamado a ser um dirigente.
Freqüente a escola, desamparado!
Persegue o saber, morto de frio!

Empunha o livro, faminto! É uma arma!
Estás chamado a ser um dirigente.
Não temas perguntar, companheiro!

Não te deixes convencer!
Compreende tudo por ti mesmo.

O que não sabes por ti, não o sabes.
Confere a conta. Tens de pagá-la.
Aponta com teu dedo a cada coisa

e pergunta: “Que é isto? e como é?”
Estás chamado a ser um dirigente.
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A APP-Sindicato realiza no início de cada ano 
letivo a Campanha de Eleição de Representantes 
de Escola. Em 2009 continuaremos o Programa de 
Formação, pois assim o Sindicato potencializa a atu-
ação do/a Representante de Escola preparando-o/a 
para a tarefa para o/a qual foi eleito/a.

Neste ano vamos aprofundar a reflexão sobre 
o papel do/a Representante, pensar sua estratégia 
na construção do referencial político-pedagógi-
co dentro dos princípios da Gestão Democrática, 
transformando as relações de trabalho em relações 
solidárias e assim, romper com o individualismo 
que é próprio do Capitalismo, e não da classe tra-
balhadora.

OLT – ORGANIZAÇÃO POR 

LOCAL DE TRABALHO - 2009 

A APP-Sindicato e a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) realizam o Programa de Formação 
para os/as Representantes eleitos/as em suas Es-
colas  em 2009. Serão quatro encontros de 8 horas 
cada, sendo 60 horas de curso (32 horas presenciais 
e mais 28 horas de atividades desenvolvidas na Es-
cola), com certificação expedida pela UFPR.

Etapa I – Princípios da OLT (Organização por 
Local de Trabalho), o Papel do/a Representante 
de Escola – A Conferência Nacional de Educação/
Histórico dos Coneds 

• no mês de março/abril

Etapa II – Carreira e Valorização Profissional 
dos/as Trabalhadores/as em Educação: Conheça 
seus Direitos 

• no mês de maio

Sabemos que a jornada de trabalho é extenu-
ante e as condições precárias para realizá-lo levam 
por vezes ao adoecimento da categoria. O trabalho 
de representar o coletivo de uma escola é também 
uma tarefa que exige compromisso, energia e dis-
posição. Esse trabalho é fundamental para que toda 
a categoria defina coletivamente quais as reivindi-
cações e as estratégias para conquistar os direitos 
que ainda nos faltam.

O/A Representante compõe o Conselho Re-
gional do Sindicato, instância que está acima da 
Diretoria Regional e isto expressa a democracia in-
terna da APP-Sindicato, pois são os educadores e as 
educadoras que definem e apontam os caminhos a 
serem seguidos.

O Curso de Formação para Representantes de Escolas

Etapa III – Condições de Trabalho e Saúde 
dos/as Trabalhadores/as em Educação 

• no mês de setembro

Etapa IV – Democratização dos Sistemas e 
da Gestão Escolar 

• no mês de novembro 

Coordenam este Curso de Formação a Pro-
fessora Andréa Caldas pela UFPR e, pela APP-Sindi-
cato são responsáveis a professora Maria Madalena 
Ames e o professor José Ricardo Corrêa, Secretária 
de Formação e Secretário de Organização respec-
tivamente, junto com o GT Estadual de Formação.

Direção Estadual da APP-Sindicato
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2008 foi importante para as trabalhadoras 
e trabalhadores em Educação do Paraná. Logo no 
início do ano foi realizada uma Assembléia Estadu-
al que definiu a Campanha Salarial. Com o mote 
“Basta de Discriminação” foi reafirmada a luta por 
Equiparação Salarial, pelo Plano de Carreira para 
os/as Funcionários/as de escolas, cargo de 40 horas, 
aposentadoria especial para Diretores/as e Pedago-
gos/as, redução do número de alunos/as por turma 
e a melhoria do atendimento à saúde.

Neste ano que passou a categoria foi às urnas, 
primeiro para eleger as novas direções - estadual e 
regionais - da APP-Sindicato. Depois, junto com a 
população participou das eleições de prefeitos e ve-
readores.  E por último, a comunidade escolar reali-
zou eleições para a direção das escolas estaduais. 

Combinando mobilização e negociação 
com o governo, em 2008 a APP-Sindicato re-
alizou:

05 Reuniões do Conselho e Assembléias 
Estaduais: 28 e 29/03, 16 e 17/05, 13 e 14/06, 08 e 
09/08 e 12 e 13/12;

02 Paralisações Estaduais ou Greve de 24 
horas: 04 de junho e 29 de agosto (pelo dia 30 de 
agosto – Dia de Luto e Luta das/os Educadoras/es 
Paranaenses);

02 Aulas de 30 minutos e Debate nas Esco-
las: 23 de abril e 28 de maio;

III Encontro Estadual de Funcionários/as de 
Escolas: 20 de junho, com 600 presentes;

Passeta Estadual da Campanha Sala-
rial 2008 -  Mobilização pela aprovação do PSPN: 
14/03;

Aula Pública em frente ao Palácio Iguaçu: 
23/04;

Planfletagem em defesa do PSPN: 19/09.

 Realizamos ainda Audiências Públicas, a IX 
Semana Nacional em Defesa da Educação Pública 

Balanço das Lutas e Conquistas de 2008

promovida pela CNTE, vários seminários, cursos de 
formação em todos os Núcleos Sindicais e muito 
trabalho de base.

As lutas que travamos trouxeram várias 
conquistas como: 

- reposição da inflação de 5% para profes-
sores/as e funcionários/as e mais 10% de reajuste 
salarial para professores/as;

- sanção e publicação da Lei Complementar 
Nº. 123/08 que instituiu o Plano de Carreira das 
Funcionárias/os. O Plano criou carreira específica 
para os/as funcionários/as na área da Educação re-
conhecendo o papel educativo que estes desem-
penham, prevendo nova denominação dos cargos, 
auxílio transporte, gratificação de período noturno, 
gratificação para a função de secretárias, progres-
são a cada dois anos e promoção mediante apre-
sentação de certificação de titulação. O Plano foi 
conquistado depois de mais de 10 anos de lutas - 
mobilizações, paralisações, duas Marchas de Ponta 
Grossa a Curitiba e greves;

- criação do Cargo de 40 horas através do De-
creto Nº. 4213, de 03/02/09;

- regulamentação da Aposentadoria Espe-
cial para Diretores/as e Pedagogos/as através do 
Decreto Nº. 4212, de 03/02/09;

Campanha Salarial 2008
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No campo Educacional o ano de 2008 foi mar-
cado pelo amplo e forte debate sobre nosso Projeto 
de Educação e pela convocação da CONEB – Confe-
rência Nacional da Educação Básica, ocorrida em abril 
de 2008, que pautou todos os temas centrais da Edu-
cação brasileira. Ainda em 2007 realizamos várias Con-
ferências Regionais e em dezembro, Conferência Esta-
dual. O Paraná e nossa entidade em especial, tiveram 
papel destacado na apresentação de propostas e na 
defesa da Educação Pública de Qualidade para todos 
e todas. Essas propostas foram defendidas na Confe-
rência Nacional de Educação e agora compõem o do-
cumento referência da CONAE – Conferência Nacional 
de Educação.

No campo da Formação Político-Sindical fize-
mos avançar o Programa iniciado em 2007 com gran-
de saldo político e organizativo. Compreendendo que 
a formação é prioridade em sua ação sindical pois pre-
para novos/as dirigentes e militantes para o projeto de 
sociedade socialista que almejamos, a direção estadu-
al desenvolveu:

1) Projeto de Formação Político-Sindical: em 
conjunto com a CNTE e a UFPR, é o maior projeto de 
formação do país com 2.100 cursistas. A parceria re-
sulta em uma formação política de caráter classista 
– toma como princípio a luta de classes – e sindical de 
qualidade pelo conteúdo, metodologia, palestrantes 
e monitores.

2) Projeto OLT – Organização por Local de 
Trabalho: junto com a UFPR a APP-Sindicato realizou 
o Curso de Formação da OLT, reconhecendo o/a repre-
sentante de escola como a figura importante e central 
da atuação sindical. O resultado do curso é o salto de 
qualidade expressivo na ações dos Núcleos Sindicais. 
Participaram deste programa 1.200 cursistas.

3) Projeto Formação de Gênero – os cursos 
e debates em Gênero organizados em conjunto 
com a UFPR e a UEM trouxeram subsídios para ação 
pedagógica nas escolas na luta contra a violência 
e opressão às mulheres. Estes cursos reuniram 105 
educadores/as.

Destaque importante em 2008 foi a defesa do 
PSPN – Piso Salarial Profissional Nacional. A APP-
Sindicato acompanhou toda a tramitação e promul-
gação da Lei 11.738 em 16 de julho de 2008, em Bra-
sília. Esta Lei prevê 38% de hora-atividade e um piso 
atualizado de R$ 1.132,90 para todos/as os/as Traba-
lhadores/as em Educação. 

Em 17 de dezembro de 2008 o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) julgou liminar na 
ADI (Ação Direta de Constitucionalidade) 4167. Essa 
liminar garante que até o Supremo analisar a cons-
titucionalidade da norma, na decisão de mérito, os/
as professores/as não ganharão abaixo de R$ 950,00 
(vencimento básico + gratificações e vantagens). 

Um outro problema foi a suspensão do pará-
grafo 4°. do artigo 2° da Lei, que determina o cum-
primento, no máximo, 2/3 da carga dos/as profes-
sores/as para desempenho de atividades em sala 
de aula. A suspensão vale até o julgamento da ADI 
pelo STF.

O PSPN é uma conquista muito importante e 
precisamos estar todos/as juntos/as em sua defesa.

30 de Agosto - Dia de Luto e Luta da Educação Pública



7
Organização por Local de Trabalho - OLT

Campanha Salarial 
2009

No dia 28 de março a APP-Sindicato realizou 
Assembléia Geral da categoria fazendo o lançamen-
to da Campanha Salarial 2009. Os pontos principais 
da Campanha são a implementação do Plano de 
Carreira dos/as Funcionários/as e a Equiparação Sa-
larial.

“Para a melhor educação o melhor salário 
do país”. Esta frase repetida por Roberto Requião 
durante sua campanha eleitoral e em várias soleni-
dades públicas deu o mote para nossa Campanha 
Salarial de 2009. 

O IDEB - Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - divulgado em junho de 2008 
colocou o Paraná em primeiro lugar nas avaliações 
das séries iniciais do ensino fundamental e na ava-
liação do ensino médio. Nas séries finais do ensino 
fundamental ocupamos o segundo lugar entre to-
dos os estados. E isto só é possível graças ao esforço 
e empenho de todos os educadores e educadoras. 

Sem a equiparação salarial os/as educadores/
as não se aproximam dos melhores salários do país 
na área da educação. É por isto que a campanha 
salarial 2009 tem como um dos pontos principais 
a luta pela equiparação do salário inicial do/a pro-
fessor/a com o dos demais servidores públicos de 
carreiras de ensino superior. Para que isto aconteça 
será necessário um reajuste salarial de 25,97%.

Reposição da Inflação 

– Uma conquista importante foi a aprovação 
da Lei nº. 15.512, de 31/05/2007 que instituiu a re-
posição das perdas inflacionárias no mês de maio 
de cada ano. Para 2009 esta reposição deve chegar 
próxima a 5%. 

Reajuste Salarial de 25,97% 

• Nossa reivindicação é para que tenhamos 
25,97% mais a reposição anual para professores/as 
e os funcionários/as de escolas.

Cargo de 40 Horas 

• Já há seis anos a APP-Sindicato reivindica 
com a SEED o Cargo de 40 horas. Com a assinatura 
do Decreto 4213 houve sua instituição - conquista 
fundamental da categoria. Agora nossa luta é pela 
sua implementação.

•  Uma Minuta da Resolução com critérios e 
calendário para opção foi apresentada à APP que 
fez várias sugestões para melhorá-la.  

Cronograma de implantação: 

• 17 de abril – Publicação da Resolução
• 04 de maio – Publicação do edital com número de va-
gas e classificação de professores/as.
• 11 a 22 de maio – Período de opção ao Cargo de 40 
horas nos NREs.
• 01 de junho – Divulgação do resultado final.
• 20 de junho a 20 de julho – Tomada de exercício.
• 02 de junho a 20 de julho – Concurso de Remoção.

Implementação do Plano de Carreira 
dos/as Funcionários/as 

• Em setembro de 2008 nossa luta aprovou o 
Plano de Carreira dos/as Funcionários/as. Item con-
quistado após um longo processo de negociação e 
mobilização, o Plano está em vigor, porém é preciso 
superar alguns problemas criados pelo governo, en-
tre estes, o não pagamento do auxílio- transporte e 
adicional noturno para os/as CLT, PSS e Paranaeduca-
ção. Lutamos também pelo pagamento das promo-
ções já protocoladas.

Posse dos/as Funcionários/as 
Concursados/as 

• É urgente a necessidade de convocação para 
posse dos/as funcionários/as aprovados/as nos con-
cursos 2006 e 2007. Muitos/as funcionários/as traba-
lhando com contratos precários aguardam há mais 
de dois anos esta convocação. 

• A diretoria da APP cobra a ação do governo e 
um primeiro passo foi dado com a autorização para a 
ampliação das vagas. Porém, trabalhamos para que a 
posse aconteça ainda no 1º semestre de 2009.
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• Após a audiência pública realizada na As-
sembléia Legislativa no último dia 18 de março, a 
SEED e SEAP se reuniram para discutir um plano 
para acelerar a posse dos funcionários aprovados 
nos dois últimos concursos. A APP voltou a cobrar 
um cronograma para posse. 

Melhores Condições de 
Trabalho e de Saúde 

• Os/as educadores/as do Paraná e do Brasil 
passam por graves problemas de adoecimento. O 
número de afastamento da escola motivado por 
exaustão profissional só faz crescer. Para tanto a 
APP-Sindicato reivindica melhorias nas condições 
de trabalho da categoria como: 

1 - ampliação da hora-atividade;
2 - redução do número de alunos/as por turma;
3 - ampliação do porte das escolas;
4 - programas de prevenção às doenças próprias 
do trabalho realizado.

gados/as para os Congressos - Estadual e Nacional 
- da CUT/PR.

13 a 17 de abril – Debates com pais, mães e 
alunos/as nas escolas do Paraná.

20 a 24 de abril - 10ª Semana Nacional em 
Defesa e Promoção da Educação Pública/CNTE, com 
debate nas escolas.

24 de abril – Dia de Greve Nacional proposta 
pela CNTE. No Paraná faremos um Ato Público Esta-
dual em Curitiba e Atos nas Regionais. 

1º de maio – Atividades do Dia do/a Trabalha-
dor/a - “Os/As Trabalhadores/as Não Pagarão pela 
Crise”: Ato Internacional em Assunção/PY, organiza-
do pela CUT e organizações dos/as trabalhadores/as 
do Paraguai e Ato Público em Curitiba organizado 
pela CMS – Coordenação dos Movimentos Sociais.

Plano Estadual de Educação

•  A aprovação de um Plano Estadual de Edu-
cação e uma nova Lei do Sistema Estadual de 
Ensino, com a ampla participação sociedade civil 
organizada e, em especial das organizações que 
representam a comunidade educacional, como o 
Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública, do 
qual a APP-Sindicato é integrante.

Porte de Escola

• Em 2000 houve a diminuição do Porte de 
Escola, uma ação da política neoliberal do governo 
Lerner. O resultado foi a supressão de 240 mil horas 
de trabalho dos/as funcionários/as.

• A reivindicação da APP-Sindicato é a imedia-
ta ampliação do Porte das Escolas que supra a ne-
cessidade referente ao número de funcionários/as, 
equipes pedagógicas (no mínimo um/a pedagogo/
a a cada 06 turmas) e direções. Além disto, o novo 
Porte deve considerar o número de alunos/as e o 
espaço físico das escolas.

Calendário de Mobilizações

30 de março – participação no ato “Trabalha-
dores e Trabalhadoras Não Pagarão pela Crise!”, em 
Curitiba, organizado pelas Centrais Sindicais e Mo-
vimentos Sociais.

de 28 de março a 28 de abril – período para 
realização das Assembléia Regionais de Prestação 
de Contas nos Núcleos Sindicais.

02 de abril – participação no ato público para 
cobrar do STF o julgamento do mérito da ADIN con-
tra a Lei do Piso, na Praça dos Três Poderes em Brasí-
lia, organizado pela CNTE.

03 de abril - Reunião do Conselho Nacional 
de Entidades da CNTE para definir a data e o tempo 
de duração da greve nacional em defesa do Piso. 

12 de abril a 10 de maio – prazo para reali-
zação das Assembléias Regionais para eleger dele-



9
Organização por Local de Trabalho - OLT

01. Equiparação dos salários dos/as 
professores/as com os agentes profissio-
nais.

O salário de ingresso de um/a professor/a com 
dois padrões é de R$ 1.392,36 além do auxílio transpor-
te de R$ 406,18 perfazendo um total de R$ 1.798,54. 
Um agente profissional, que também precisa ter for-
mação em curso superior, recebe o piso de R$ 2.265,61 
pela jornada de 40 horas. Para que ambos tenham sa-
lários equivalentes é necessário incorporar o auxílio-
transporte e reajustar os salários dos/as Professores/as 
em 25,97%.

02. Implementação do Plano de Carrei-
ra dos/as  Funcionários/as.

A Lei Nº. 123/08 que instituiu o Plano de Carreira 
dos funcionários/as foi sancionada no dia 09/09/2008. 
O Plano está em vigor no entanto, o governo só efetuou 
o pagamento para os/as funcionários/as efetivos. Faz-
se necessário o pagamento das gratificações de perío-
do noturno e auxílio-transporte a quem tem contrato 
Paranaeducação, CLT e PSS. Esta situação é semelhante 
à de professores/as que tanto efetivos/as quanto PSS 
recebem todos os benefícios. Outra reivindicação é o 
pagamento das promoções já protocoladas. 

03. Regularização e regulamentação 
de itens do Plano de Carreira dos professo-
res/as: PDE.

As inscrições para o próximo PDE – Programa de 
Desenvolvimento da Educação – devem ser abertas 
em breve e a APP-Sindicato já apresentou ao governo 
sua posição: que o PDE seja instituído por Lei; a garan-
tia de no mínimo 2 mil vagas anuais; a aceitação dos 
títulos de mestre e doutor para o Nível III; a alteração 
dos critérios de enquadramento no Nível III da carreira 
para os que concluírem o programa. Já está garantida 
que a progressão no Nível III será como nos demais ní-
veis da carreira, ou seja, de três classes a cada dois anos. 
Outros itens que precisam de regulamentação são a li-
cença para estudos e pós-graduação. 

Implementação da Comissão entre a APP-Sindi-
cato e a SEED para debater todo o nível III.

04. Aumento do valor e da abrangên-
cia do auxílio-alimentação.

O valor de R$ 50,00 de auxílio alimentação para 
os/as funcionários/as está defasado. Precisamos que 
seja reajustado para R$ 167,85 (Cesta Básica do Diee-
se). Sua abrangência deve ser ampliada a todos/as os/
as servidores/as que recebem até 10 salários mínimos 
inclusive para os/as professores/as.

05. Implementação do cargo de 40 
horas.

É necessário que se estabeleça o cronograma da 
implementação do cargo de 40 horas com ampla di-
vulgação de todos os procedimentos.

06. Concursos públicos que supram to-
das as necessidades reais das escolas.

Realização freqüente de concursos públicos é 
luta história da APP-Sindicato.

Funcionários/as - O governo realizou concurso 
para os/as funcionários/as de serviços gerais (Agente 
Educacional I) em 2006 e administrativos (Agente Edu-
cacional II) em 2005. A APP-Sindicato solicitou à SEED 
a prorrogação do concurso de 2005 e também a am-
pliação das vagas dos concursos realizados. Nisto foi 
atendida, porém, ainda é necessário a posse imediata 
de quem foi classificado/a.

Professores/as – Em janeiro de 2009 foi realizada 
a escolha de vaga dos/as aprovados/as nos concursos 
2004 e 2007. O que a SEED precisa é agilizar os procedi-
mentos relativos aos concursados considerados inap-
tos temporariamente. 

Também são necessárias novas vagas dos con-
cursos para professores/as, pedagogas/os e funcioná-
rios/as administrativos, pois o número de trabalhado-
res/as é insuficiente.

Pauta de Reivindicações 2009 

APP-sindicato
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07. Ampliação da hora-atividade.

Nossa reivindicação histórica para a hora-ativi-
dade é de 50%. Com a decisão do Supremo Tribunal 
Federal em suspender liminarmente a exigibilidade do 
cumprimento de dois terços de hora-atividade, previs-
ta na Lei 11.738/08 (PSPN) a APP-Sindicato organizará 
a categoria para a aplicação da hora-atividade ser feita 
de forma gradativa: em 2009 ampliar para 25% e em 
2010 para 33%, sendo para todos/as os/as professores/
as incluindo também a Educação Especial e o Ensino 
de 1ª a 4ª séries.

08. Direitos trabalhistas aos contrata-
dos pelo PSS.

A APP-Sindicato está propondo uma nova lei 
para o Processo Simplificado de Seleção (PSS), que 
estabeleça restrições para que o governo não o utili-
ze indiscriminadamente. Na forma da Lei 108/05, só os 
trabalhadores/as sofrem restrições, recebendo menos 
que os servidores estatutários. Só pode ser permitida 
a utilização do PSS em casos de extrema urgência, de 
forma transitória, até a realização de concurso público 
para essas vagas e luta para substituir os contratos pre-
cários por cargos públicos efetivos.

9. Pagamento dos valores em atraso 
do enquadramento dos/as funcionários/as 
de escolas e professores/as.

Regularização de atrasos das promoções e pro-
gressões nas carreiras dos/as funcionários/as das esco-
las e professores/as.

10. Paranaprevidência pública e demo-
cratizada.

Queremos que a Paranaprevidência deixe de ser 
um ente privado, tornando-se público. É preciso tam-
bém que sua gestão seja democratizada, com a partici-
pação paritária entre Estado e os servidores em todos 
os organismos de direção e fiscalização.

11. Garantia de formação continuada 
para professores/as e funcionários/as por 
meio de universidades públicas.

Viabilizar programas de formação continuada 
de professor/a e funcionário/a com as universidades 
públicas do Paraná. Estes programas devem atingir a 

organização da escola e prever tempo para debates e 
para fazer a reflexão permanente nas escolas sobre os 
métodos de ensino-aprendizagem dentro da jornada 
de trabalho.

12. Implementação dos cursos de pro-
fissionalização de funcionário/as.

Atendimento de todos/as os/as funcionários/as 
em cursos de Profissionalização, seja através do Progra-
ma Profuncionário e/ou outros cursos que contemple 
a área 21.

13. Atendimento de qualidade a saúde 
no modelo IPE-Saúde.

O governador Requião prometeu adotar o mo-
delo IPE-Saúde no atendimento à saúde dos servido-
res públicos. O atual Serviço de Atendimento à Saúde 
(SAS) não atende às necessidades dos servidores pú-
blicos. O governo repassa um valor fixo aos hospitais 
privados independente do servidor utilizar o serviço 
ou não. Para o hospital, compensa receber o dinheiro e 
evitar o atendimento. O pagamento deve ser feito por 
serviço prestado, ampliando atendimento às clínicas e 
outros hospitais.

14. Implementação da lei que fixa o nú-
mero máximo de alunos/as por turma.

O projeto que limita o número de alunos/as por 
sala de aula foi vetado duas vezes pelo governador. 
Proposto pela APP-Sindicato e apresentado pela de-
putada Luciana Rafagnin (PT), o projeto propõe como 
limites máximos 20 alunos/as por sala no Ensino Infan-
til e 1ª série; 25 alunos/as nas turmas da 2ª a 4ª séries; 
30 alunos/as da 5ª a 8ª séries; e 35 alunos/as no Ensino 
Médio. Estabelece prazo de três anos para ser imple-
mentado. Esta meta é viável, pois, segundo a Seed, a 
média de alunos por turma no Paraná é de 31,78 no 
ensino fundamental e 33,77 no Ensino Médio.

15. Avanço para o nível II de todos os /
as aposentados/as que estavam no PE-5 em 
25 de abril de 1996.

É direito dos/as aposentados/as que estavam 
no último nível da carreira que sejam enquadrados 
no nível correspondente quando ocorre mudança de 
tabela. A APP-Sindicato tem ganhado todas as ações 
que pleiteiam estes reenquadramentos. Se a Justiça 
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reconhece, queremos que o governo implemente este 
direito a todos/as.

16. Enquadramento correto dos/as 
funcionários/as de escolas aposentados/as.

Os/as funcionários/as de escolas estatutários 
que estavam aposentados em 2002 foram enquadra-
dos de maneira errada na criação do QPPE. Quem es-
tava no último nível da carreira, deve ser enquadrado 
no último nível, na mudança de tabela. A Lei 15.044/06 
propôs correção desta injustiça, mas fez de maneira 
parcial.

17. Implantação de avanço para os pro-
fessores/as que concluíram especialização.

O governo deve implantar as promoções para 
professores/as que realizaram especializações em fa-
culdades reconhecidas pelo MEC e reconhecimento 
do mestrado de outras instituições (Jaboticabal, Bata-
tais, Assis e outros). Ainda falta um grupo de professo-
res para serem enquadrados. O pagamento deve ser 
feito de forma retroativa.

18. Respeito ao direito a aulas extraor-
dinárias para os/as educadores/as em licen-
ça médica ou licença-maternidade.

Professores/as que costumeiramente já têm au-
las extraordinárias não podem ser preteridos na dis-
tribuição de aulas se estiverem em licença médica ou 
licença-maternidade. Ao sair da licença eles têm o di-
reito de assumir sua jornada de trabalho completa.

19. Implementação definitiva da Reso-
lução 1237/08 que regulamenta o afasta-
mento por atestado médico de até três dias 
para tratamento de saúde.

As leis complementares N°.100/03 e N°.103/04, 
o Estatuto dos funcionários/as Públicos e as Consti-
tuições Estadual e Federal garantem que nenhum 
servidor tenha que repor dia de trabalho, se tiver se 
afastado por atestado médico. Infelizmente vários NRE 
não estão respeitando a Resolução e causando vários 
transtornos aos Professores/as.

20. Implementação da hora-aula 
para professores/as, pedagogas/os, como 
estabelece o Plano de Carreira dos pro-
fessores/as.

Professores/as e professoras/es-pedagogas/os 
fazem parte do mesmo Quadro de Carreira e têm os 
mesmos direitos à aposentadoria especial, férias, e 
cumprimento da hora-aula. Portanto, professoras/es 
pedagogas/ os não podem ser discriminados na jorna-
da de trabalho.

21. Assegurar os direitos aos /às pro-
fessores/as readaptados/as.

Professores/as readaptados/as de função por 
questões de saúde devem manter os mesmos direitos 
e vantagens salariais de quando eram regentes de clas-
se, incluindo os valores referentes às aulas extraordiná-
rias, hora-aula. A APP-Sindicato aprovou a Lei N°. 12/06 
que garante esses direitos que deve ser aplicada pelo 
governo.

22. Revogação da Resolução N°. 11/06.

A Resolução N°. 11/06 dificulta a inclusão das 
gratificações de direção, de período noturno e as au-
las extraordinárias na aposentadoria. É preciso aplicar 
o que prevê o Plano de Carreira e a legislação que trata 
da aposentadoria.

23. Aumento do Porte de Escolas.

Imediata ampliação do Porte das Escolas que su-
pra a necessidade de defasagem que temos em nossas 
escolas referente ao número de funcionários/as, equi-
pes pedagógicas (no mínimo um/a pedagogo/a a cada 
6 turmas) e direções.

24. Colégio Estadual do Paraná.

Reivindicação de arquivamento de todos os pro-
cessos administrativos, retorno dos Profissionais afas-
tados, eleição direta para direção do Colégio.

Curitiba, 03 de março de 2009
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A Organização por Local de Trabalho (OLT) 
tem sua origem nas comissões de segurança, cria-
das pelo Estado da Inglaterra, como resultado dos 
protestos dos trabalhadores contra as péssimas 
condições de trabalho.

Os pontos críticos em que ocorria grande nú-
mero de acidentes era na mineração subterrânea e 
na indústria têxtil. Porém os acidentes eram vistos 
pelos trabalhadores, neste período, como “castigo”.

Na mineração, o risco era decorrente da ex-
plosão do gás metano. Sendo este gás inodoro, os 
trabalhadores desenvolveram seus próprios meca-
nismos para identificar a presença do gás, criando 
uma sensação do risco.

1662 – 1º ato importante de protesto dos mi-
neiros contra os patrões, exigindo a instalação de 
sistemas de ventilação nas minas e proteção contra 
acidentes. Os trabalhadores romperam com a no-
ção de que os acidentes eram castigo;

1864 – Nasce em Londres a Primeira Associa-
ção Internacional Operária;

1895 – Instituição dos primeiros Delegados 
de Segurança nos locais de trabalho, na Bélgica;

1906 – Os mineiros britânicos também con-
quistaram o direito de designar representantes 
como inspetores de segurança do trabalho.

História e Objetivos da Organização 

por Local de trabalho;

Papel das/os Representantes de Escolas 

“Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de “distanciar-se” dele para ficar 
com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo, e transformando-o, saber-

se transformado pela sua própria criação; um ser que é e sendo no tempo que é o seu, um 
ser histórico, somente este é capaz, por tudo isto, de comprometer-se”.

(Paulo Freire)
História da OLT no Brasil

A história sindical brasileira foi marcada por 
forte influência do movimento comunista que or-
ganizava nas empresas as chamadas “células”, onde 
só era permitido a participação de trabalhadores 
(as) filiados ao partido;

Foco principal de atuação era a luta política e 
ideológica de classe, sem estar voltada para a atu-
ação e intervenção no sindicato, até porque eram 
controlados por agentes da polícia política pra man-
tê-los a serviço do desenvolvimento capitalista;

Com a reorganização do sindicalismo inde-
pendente do Estado e dos patrões e a derrocada 
do regime militar que governou o Brasil de 1964 a 
1984, formas de OLT independentes – como Comis-
sões de Fábrica – voltaram a ser organizadas, en-
frentando todo tipo de resistência e repressão dos 
patrões e do Estado;

Na Constituição Federal promulgada em 1988 
conquistamos a garantia da obrigação de eleição 
de um delegado sindical nas empresas com mais 
de 200 empregados.

A CUT e a Organização por Local 
de Trabalho:

A CUT nasceu defendendo a Organização por 
Local de Trabalho como ação estratégica. A Organi-
zação por Local de Trabalho é um princípio cutista 
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baseado na autonomia, liberdade e gestão demo-
crática exercido no local de trabalho. É no local de 
trabalho que os trabalhadores iniciam a organiza-
ção, fazendo frente aos mandos e desmandos do 
patrão e reivindicando melhores condições de vida. 
É assim que nasce o sindicato e onde este deve ser 
fortalecido sempre. 

Na educação, o local de trabalho é a escola. 
Neste caso o trabalhador se reveste de uma impor-
tância singular, pois é através do seu trabalho que 
pode se dar a grande ação transformadora da socie-
dade. Dessa forma, quando organizado, ele não re-
presenta somente os seus interesses imediatos, mas 
os da sociedade e, em especial, os da sua comunida-
de escolar. 

No movimento sindical da educação, existem 
na maioria dos estados, representantes sindicais nas 
escolas. Em alguns lugares, um representante por 
Escola, em outros, um representante por turno. Esta 
forma de organização é reflexo da própria estrutura 
de organização de trabalho. Uma reflexão que temos 
que fazer é a de que esta representação nas escolas 
precisa ser vista como uma representação dos inte-
resses do próprio trabalhador e da trabalhadora, da 
comunidade e do sindicato.

Objetivo da Ação Sindical 
no Local de Trabalho:

Introduzir uma relação de respeito na relação 
de trabalho;

Democratizar as relações de trabalho;

Capacitar os trabalhadores para negociação no 
local de trabalho;

Exercer o poder de liderança e garantir a he-
gemonia dos interesses de classe sobre os interesses 
individuais;

Representar com precisão os interesses de seus 
representados;

Estar muito bem preparada em termos de in-
formação e capacitação, para não ser subjugada por 
argumentos falsos ou infundados;

Estar muito bem articulada para além do local 
de trabalho, a partir da compreensão de que a escola 

é um elemento de uma série de relações que se esta-
belecem com mercado, a comunidade, o governo, a 
classe trabalhadora, o meio ambiente etc; A escola é 
um espaço de lutas!

Estar articulada com o sindicato que lhe dará 
retaguarda necessária para que alcance seus objeti-
vos.

Papel de Representantes de Escolas 

O elo mais forte e fundamental do Sindicato. 
Sua função é a de ligar a categoria e a comunidade 
escolar com o sindicato, trazendo para junto deste 
as preocupações e os anseios da escola, definindo 
assim os rumos da ação sindical, fortalecendo a 
construção da escola pública, democrática, gratui-
ta, laica e de qualidade.

“ A utopia está lá no horizonte.
Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 

Por maisque eu caminhe, jamais alcançarei. Para que 
serve a utopia? Serve para isso: para caminhar”.

(Fernando Birri)

Referências:
Caderno de Formação da APP-Sindicato. Etapa III: OLT 
Para o Controle Social da Fábrica para a Escola, 2008.
Folder Campanha “Eleja seu Representante”, 2000 -  APP-
Sindicato
História da Organização por Local de Trabalho. www.cut.
org.br
Como fazer um conselho gestor funcionar. Coleção Casa 
Brasil. vol 1.

Debate no CE Silvestre Kandora, Curitiba, após  aulas de 30 minutos.
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 A trajetória dos movimentos sociais da edu-
cação tem seu marco histórico no Manifesto dos 
Pioneiros da Escola Nova em 1932. Organizado 
por um grupo de educadores liberais, representou 
uma revolução ao defender o direito à educação 
pública laica como dever do Estado. 

 O Manifesto foi assinado por 267 intelec-
tuais, entre os quais se destacam Anísio Teixeira, 
Afrânio Peixoto e Lourenço Filho. Ao ser lançado, 
em meio ao processo de reordenação política resul-
tante da Revolução de 1930, entre a 4.ª e 5.ª Confe-
rência da ABE (Associação Brasileira de Educação), 
o documento se tornou o marco inaugural de um 
projeto de renovação educacional do país. (GOU-
VEIA, 2006).

 A próxima manifestação de peso na educa-
ção brasileira ocorreu no final da década de 1950, 
num movimento que impulsionou a promulgação 
da primeira lei de diretrizes e bases da educação (Lei 
N.º 4.024/1961). Do Movimento da Educação Bra-
sileira – MEB, com forte carga católica na defesa da 
educação popular de adultos, organizaram-se vários 
outros movimentos em prol da educação em todo o 
Brasil. Mas o golpe de 1964 derrota os movimentos 
até então existentes e esta e a próxima década são 
quase nulas quanto à luta pela educação. Não por-
que não tenha havido resistência, sobressaindo-se as 
manifestações estudantis da União Nacional dos Es-
tudantes e inúmeros professores exilados, torturados 
e desaparecidos, mas porque a repressão assustava e 
matava. Sem possibilidade de manifestação pública, 
as reformas educativas da época tomam a adequa-
ção da educação brasileira com vistas à acumulação 
associada ao capital internacional. (GOHN, 1994).

 Somente a partir dos anos de 1980, com a 
reabertura política, os movimentos se recompõem 
e têm expressiva participação, mesmo que no âmbi-

Histórico das Lutas dos Trabalhadores 

em Educação: CEBS, CONEDS E CONAE.
Giselle Corrêa Nienkötter

to legal, posto que o forte da mobilização dos edu-
cadores se deu durante a Assembleia Constituinte 
de 1988 e durante os debates da LDB entre 1987 
– então antes da promulgação da Constituição - e 
1996.

 Andréa Barbosa Gouveia, pesquisadora do 
Núcleo de Políticas, Gestão e Financiamento da 
Educação (NuPE/UFPR), em texto de 2006 ainda não 
publicado, caracteriza os movimentos em torno da 
educação, desde a I Conferência da ABE em 1927 (a 
criação da ABE data de 1924), em quatro categorias 
distintas, a saber:

1) As 13 Conferências da ABE ocorridas entre 
1927 e 1967, quando os sujeitos importantes foram 
os educadores. O número de conferências é algo a 
ser considerado pela organização dos educadores 
não só sindical, mas de todos, não importando o 
vínculo ou a formação profissional.

2) A luta pelo acesso à escola, quando os su-
jeitos importantes foram as comunidades nos anos 
1970. 

3) A luta pela democratização dos sistemas de 
ensino, em que gestores dos sistemas e educadores 
foram os sujeitos determinantes do processo (déca-
da de 1980 e início dos anos 1990 na elaboração do 
capítulo da educação na Constituição e da LDB).

4) A tensão entre a participação na adminis-
tração e participação na deliberação  sobre a polí-
tica educacional (anos 2000), com diversos sujeitos 
envolvidos no processo. Por um lado, a perspectiva 
da participação é impulsionada por gestores e sindi-
catos. Por outro, a comunidade permanece reivindi-
cando vagas ou participando de APMs (Associação 
de Pais e Mestres) e mais raramente em conselhos 
escolares. 
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A partir destas quatro categorias passamos 
a historicizar a luta dos movimentos da Educação 
brasileira. Mesmo que o resultado da mobilização 
dos anos 1980 na educação tenha sido de cunho 
mais legislativo do que prático – movimentos cate-
gorizados como de gestores dos sistemas de ensi-
no com educadores -, não se pode negligenciar os 
avanços na legislação da educação que justamente 
se devem às demandas populares daquela década. 
Ao se reconstituir

[...] a história da educação brasileira, a partir da 
legislação, [esboça-se] um quadro de debates restrito 
às iniciativas do Estado, sobretudo, do executivo, posto 
que a maior parte da legislação educacional é de iniciati-
va do Ministério da Educação ou equivalente. (GOUVEIA, 
2006, p. 3).

 A exceção é a LDB de 1996 que tem o início 
de sua discussão no Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública, em decorrência das conferências 
da educação da década de 
1980. Compreende-se as-
sim que até a última confe-
rência da ABE em 1967, não 
obstante o cunho ideoló-
gico fosse liberal, era revo-
lucionário para o contexto 
da época ao anunciar uma 
escola pública e laica para 
todos.

 A partir de 1980, após o período de quase 
congelamento das lutas durante a ditadura militar, 
as perdas para a classe trabalhadora com crescentes 
índices de inflação, além das demandas sociais das 
mais diversas estranguladas pelo regime, desenca-
dearam inúmeras manifestações e a reorganização 
dos grupos esfacelados pelos militares, além da for-
mação de novos grupos para novas demandas.

 O exemplo máximo da organização coletiva 
foi o Movimento Diretas-Já. Por isso, no âmbito 
político, os anos 1980 não foram a década perdida, 
como foram intitulados no plano econômico. Neste 
período que são organizados os principais encon-
tros dos educadores brasileiros da história, consi-
derados, na categorização dos movimentos reali-
zada por Andréa Gouveia, como aqueles em que 
gestores e educadores empunharam a bandeira da 
democratização da escola: foram as Conferências 
Brasileiras de Educação (CBE).

 A organização das CBEs, – ao todo foram 
seis conferências: 1980 em São Paulo, 1982 em Belo 
Horizonte, 1984 em Niterói, 1986 em Goiânia, 1988 
em Brasília e a última em São Paulo (1991) – com 
crescente número de participantes, indo de 1,4 mil 
até 6 mil participantes em Goiânia, foi de iniciativa 
das associações nacionais de professores com des-
taque para a CNTE (Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação), ANPEd (Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) 
e ANDE (Associação Nacional de Educação).

 Das quatro primeiras conferências resulta-
ram as propostas para a Constituinte - divulgadas 
pelo ainda intitulado Fórum Nacional da Educação 
na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gra-
tuito - e da penúltima conferência resultou a pro-
posta para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
(GOUVEIA, 2006).

 A educação 
brasileira tem a maior ex-
pressão de luta naqueles 
anos das CBEs e a par-
tir da criação do Fórum 
Nacional em Defesa da 
Escola Pública. O Fórum 
foi a união de 26 entida-
des da educação básica 
e superior, promotora 
da representação da co-

munidade educativa nos trabalhos legislativos em 
defesa da educação pública. Estes dois movimentos 
inauguraram a discussão de dimensão política clara-
mente classista nos debates sobre a educação. Gohn 
(1994, p. 78) reforça esta assertiva dizendo que o Fó-
rum surgiu com o intuito de reivindicar um projeto 
para a educação como um todo e não apenas para a 
escola.

 A participação do Fórum, não desconside-
rando sua importância no âmbito da mobilização 
das entidades representativas dos trabalhadores 
em educação, foi bastante restrita aos debates le-
gislativos, tanto durante a Constituição quanto nos 
trâmites da LDB. Afora a importância decisiva da 
atuação do Fórum para que se consolidasse o papel 
do Estado na oferta e organização do ensino públi-
co, os debates se esmaeceram após a promulgação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em dezem-
bro de 1996.

O exemplo máximo da 

organização coletiva foi 

o Movimento Diretas-Já. 
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 Há que se considerar que o Fórum contava 
com apoio de parlamentares que não se reelegeram 
nas eleições de 1990, eleições estas entre a promul-
gação da Constituição e dos já iniciados embates da 
LDB, porém antes do término do processo. Tem-se 
então uma nova conjuntura política para o Fórum 
enfrentar. Além da ausência dos parlamentares alia-
dos, o novo governo federal eleito (Collor) passa 
a exercer pressão adversa às propostas do Fórum. 
(GOHN, 1994).

A partir de então, o Fórum deixou de ser o in-
terlocutor privilegiado, o mediador por excelência 
entre os parlamentares e as demandas educativas, 
passando a atuar a reboque dos fatos criados por 
grupos e facções do Parlamento e da administração 
central a nível federal. (GOHN, 1994, p. 90).

 O Fórum Na-
cional encontrou 
outros caminhos 
para continuar a de-
fesa da escola públi-
ca. Nos anos de 1990 
os educadores vol-
taram a se reunir em 
conferências cha-
madas pelo Fórum e 
agora denominadas 
CONED (Congresso 
Nacional de Educa-
ção), com sessões 
em 1996 (Belo Ho-
rizonte), 1997 (Belo 
Horizonte), 1999 
(Porto Alegre), 2002 (São Paulo) e 2004 (Recife).

 Se da organização das CBEs pelo Fórum 
resultou a consolidação de direitos e de busca da 
democratização escolar nos textos legislativos, já a 
discussão do Fórum nas CONEDs passa a considerar 
a qualidade do ensino e a gestão da escola. Nada 
mais natural, afinal, promulgados os preceitos le-
gais, tinha-se agora que colocá-los em prática e a 
gestão democrática da escola pública era a pauta 
principal das discussões. A questão a ser discutida é 
que o discurso dos movimentos não era mais exclu-
sivo. O neoliberalismo, pouco a pouco, se apropria 
do mesmo discurso, mas não da sua ideologia.

 Tema bastante debatido pelo Fórum Nacional 
em Defesa da Escola Pública, a participação é agar-

rada com unhas e dentes pelos teóricos neoliberais 
da educação, atribuindo agora à comunidade a ad-
ministração das escolas. A mídia contribui bastante 
com esta nova face da participação com campanhas 
de incentivo à participação dos pais na manutenção 
das escolas. Um exemplo é a campanha da Rede Glo-
bo – Amigos da Escola – que em parceria com o Fun-
do das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Faça 
Parte, Conselho Nacional dos Secretários de Educa-
ção (Consed), União Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime) entre outros, promove 
a prática do voluntariado na escola. No site , está dis-
ponível a seguinte proposta: 

O Amigos da Escola é um projeto de comunica-
ção, de implementação descentralizada. Ele utiliza a 
força mobilizadora da Rede Globo para sensibilizar 

a população e a comu-
nidade escolar a darem 
sua contribuição para 
a melhoria contínua 
da escola pública (em 
seu papel essencial de 
educação formal e cen-
tro da comunidade); e 
desenvolve ferramen-
tas úteis para a escola 
que realiza, ou preten-
de realizar, atividades 
com voluntários. (site 
Amigos da Escola).

 É claro o ob-
jetivo de colocar a co-
munidade a serviço da 

escola pública. Em nenhuma parte do conteúdo do 
site há referência à responsabilidade do Estado para 
com a educação. Conforme Gouveia, este e outros 
projetos não-governamentais fazem parte da es-
tratégia de descentralização, uma das principais do 
projeto neoliberal para a educação. Esta estratégia 
“apresenta-se sobre três facetas (...): a transferên-
cia de responsabilidades entre diferentes níveis de 
governo, a transferência de responsabilidades dire-
tamente para a escola e a transferência de tarefas 
para o mercado.” (GOUVEIA, 2006, p. 21).

 Dessa forma, parece que a preocupação 
com o ensino público é de democratização, mas 
na verdade é somente uma máscara que esconde 
o real objetivo: a democracia na escola se resume 
ao papel tarefeiro de manutenção física da escola 

Paralisação Estadual, 04 de junho de 2008 
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pela sua própria comunidade, sem necessariamen-
te incentivar o debate acerca do conhecimento, do 
que deve ser ensinado e do controle social da co-
munidade sobre o desempenho do Estado nas suas 
responsabilidades. 

 Sob a aura da melhora da educação para to-
dos, sob o signo da igualdade, Boron é ácido:  “Os 
pós-modernos e os neoliberais são verdadeiramen-
te campeões na luta pela igualdade em todas as 
esferas da vida social, menos no espinhoso terreno 
das classes sociais, diante das quais guardam um 
cúmplice silêncio.” (BORON, 2001, p. 76). 

 Na contra-hegemonia da lógica capitalista, 
neste ano serão retomadas as conferências de edu-
cação. De 23 a 27 de abril de 2010 acontecerá em 
Brasília a Conferência Nacional de Educação – CO-
NAE, a partir das conferências estaduais que ocor-
rerão no segundo semestre de 2009, após todas as 
conferências municipais realizadas até junho do 
corrente. 

 A CONAE reunirá a Educação Básica e a Su-
perior no mesmo debate. Em 2008, aconteceu so-
mente a CONEB - Conferência Nacional de Educação 
Básica – abrindo agora a possibilidade do encontro 
entre o que se produz na academia com a realidade 
da escola. A Conferência então se realiza num mo-
mento histórico privilegiado para reabrir o debate 
em torno da democratização da Educação.

[...] democratizar o trabalho pedagógico significa 
que o processo de tomada de decisões deve estar centra-
do nas finalidades do processo formativo e na sua reali-
zação, uma vez que essas questões são as substantivas, 
as fundamentais quando se trata de assegurar, pela socia-
lização do conhecimento científico, o desenvolvimento 
mais pleno das capacidades humanas [...]. (SANTOS, 2005, 
p. 12, grifos nossos).

O conhecimento escolar então deverá estar 
no horizonte de todos os debates, de todas as me-
sas e de todos os eixos temáticos nas CONAEs mu-
nicipais, estaduais e nacional. O tema da Conferên-
cia: Construindo o Sistema Nacional Articulado de 
Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes 
e Estratégias de Ação, vem justamente de encontro 
ao que os educadores precisam discutir para a arti-
culação em torno de uma perspectiva de Educação 
de qualidade, com professores e funcionários de es-
cola bem formados, bem pagos e escolas com con-
dições adequadas de trabalho.

Os temas estabelecidos para os eixos da con-
ferência permitirão, sem nenhum prejuízo, a discus-
são que necessitamos fazer: (1) papel do Estado na 
garantia do direito à educação de qualidade - orga-
nização e regulação da Educação nacional; (2) quali-
dade da educação, gestão democrática e avaliação; 
(3) democratização do acesso, permanência e su-
cesso escolar; (4) formação e valorização dos traba-
lhadores em educação; (5) financiamento da edu-
cação e controle social; (6) justiça social, educação e 
trabalho – inclusão, diversidade e igualdade.

Neste sentido, é imprescindível a nossa par-
ticipação maciça nas Conferências Municipais que 
têm início em março de 2009. A APP-Sindicato está 
intrinsecamente envolvida na organização das con-
ferências e muitos Núcleos Sindicais, junto aos Nú-
cleos Regionais de Educação, já marcaram e estão 
organizando suas conferências, que poderão ocor-
rer em todos os municípios ou em municípios cen-
trais de cada região. 

Sugerimos que todos aqueles envolvidos na 
organização e interessados em participar das confe-
rências preparatórias para a nacional leiam o docu-
mento-referência disponível no site do MEC. Vamos 
nos empoderar, nos subsidiar teoricamente e parti-
cipar ativamente das conferências, acreditando que 
a nossa intervenção será mais um passo em busca 
da democratização da Educação em prol da classe 
trabalhadora. 
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A CNTE (Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação) organiza no mês de abril de (20 
a 24) a 10ª Semana Nacional em Defesa e Promoção 
da Educação Pública Os assuntos em debate, deste 
ano, se faz em torno dos temas eleitos para as Con-
ferências (Municipal, Estadual e Nacional) de Edu-
cação.

Entendendo a importância da semana da 
CNTE e o assunto em questão, a tarefa para essa pri-
meira etapa do curso é:

- fazer uma reunião na escola com os/as tra-
balhadores/as (professores/as, pedagogos/as, dire-
tores/as, funcionários/as para tratar da Conferência 

Tarefa da I Etapa do Curso de OLT

Nacional de Educação, sua importância, seus limi-
tes e qual o papel que os trabalhadores e as traba-
lhadoras em Educação devem desempenhar nesta 
Conferência;

- nessa reunião também deve ser realizada a 
eleição do/a Representante de Escola entre profes-
sores/as e funcionários/as, nas escolas onde essa 
eleição ainda não tenha sido feita.

- elaborar um relatório da reunião que deve 
ser apresentado ao Núcleo Sindical da APP-Sindica-
to. Ele deve vir acompanhado da ata de eleição de 
Representante da Escola.

8 de março de 2008 - Lançamento da Campanha Salarial no Ato do 
Dia Internacional da Mulher, em Curitiba

Aula Pública em frente ao Palácio Iguaçu - 23 de abril de 2008

Paralisação Estadual no dia 29 de Agosto de 2008 III Encontro Estadual de Funcionários de Escola - 20 de junho de 2008



19
Organização por Local de Trabalho - OLT

Anexos

Agenda 2009

março
DATA ATIVIDADE
17 e 18 Reunião do Coletivo Estadual de 
 Funcionários/as de Escolas da 
 APP-Sindicato

18 Audiência Pública pela posse dos/as
 Funcionários/as Concursados/as, na
  Assembléia Legislativa

19 Dia de debate sobre a CONAE nas 
 escolas 

25 Reunião do Coletivo Estadual de 
 Educadores/as Aposentados/as da
  APP-Sindicato

27 e 28 Conselho Estadual da APP-Sindicato e
  Assembléia Estadual 

29 março a 28 abril Período para realização das 
 Assembléia Regionais de Prestação de
 Contas nos Núcleos Sindicais.

2ª quinzena  Planejamento Estratégico dos Núcleos  
março até abril Sindicais da APP-Sindicato
 OLT Etapa I – Princípios da OLT – 
 Organização por Local de Trabalho, 
 A Conferência Nacional de Educação,  
 Histórico dos CONEDs

DATA ATIVIDADE
02 Ato público em frente ao Supremo 
 Tribunal Federal – votação de mérito da
  ADI 4167 - CNTE

03 Reunião do Conselho Nacional de 
 Entidades da CNTE

12/04 a 10/05 Prazo para realizar as Assembléias 
 Regionais para eleger a delegação 
 para o CECUT

13 a 17 Debates com pais e alunos nas escolas
  do Paraná.

16 Conselho de Classe – Seed

20 Recesso escolar – Seed

20 a 24 10ª Semana Nacional em Defesa e 
 Promoção da de Educação 
 Pública – CNTE

24 Paralisação Nacional 
 dos/as Educadores/as

24 a 26 I etapa Curso de Formação Política para 
 a Turma Estadual – APP/CNTE/UFPR 
 Fundamentos da Filosofia I: História da
  Filosofia Ocidental e Filosofia Marxista

25 Seminário Estadual sobre Pré-Sal, no
  Cepat, em Curitiba

26 Seminário Pró-Conferência da 
 Comunicação, no Cepat, em Curitiba

27 Audiência Pública “Controle da Internet
  e  a Democratização dos Meios de 
 Comuncação”, às 9h, no Plenarinho da
  Assembléia Legislativa do Paraná
 
 04 Encontros Macrorregionais dos 
 Trabalhadores/as em Educação 
 Aposentados/as - APP-Sindicato
 
 Café Cultural da APP-Sindicato

abril

Paralisação Estadual em 4 de junho de 2008
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maio
DATA ATIVIDADE
01 1º de Maio Internacional em 
 Assunção/PY (CUT) e em 
 Curitiba (CMS)

1° maio a 30 junho  Período de realização das 
 Conferências Municipais, 
 Intermunicipais e Regionais de 
 Educação - CONAE

07 e 08 7ª Sessão do Fórum Permanente de
  Controle e Fiscalização do FUNDEB,  
 em Irati

14 a 16 I etapa do Curso de extensão Gênero,  
 Etnia e Sexualidade nas Escolas – 
 APP/UTFPR – História, Conceitos e
 Abordagens de Gênero, Etnia e 
 Sexualidade nas Escolas

20 Audiência Pública sobre Cota para 
 Deficientes no Serviço Público, no 
 Plenarinho da Assembléia Legislativa
 do Paraná

27 a 30 Jornada de Agroecologia, em 
 Francisco Beltrão
 
 II Etapa do Curso de OLT – Carreira e
 Valorização Profissional dos/as 
 Trabalhadores/as em Educação – 
 Conheça seus Direitos
 
 Conferências Regionais de 
 Comunicação

julho
DATA ATIVIDADE
03 a 05 II etapa Curso de Formação Política
 para a Turma Estadual -APP/CNTE/UFPR 
 Fundamentos da Filosofia II - Filosofia 
 da Libertação na América Latina

06 a 19  Férias escolares - Seed

20 a 22 Formação - Seed

10 e 11 II Etapa Curso de extensão Gênero, 
 Etnia e Sexualidade nas Escolas – 
 APP/UTFPR – Relações de Gênero, 
 Etnia e Diversidade Sexual no 
 Ambiente Escolar

17 a 18 Encontro Regional Sul/Sudeste e 
 Centro Oeste do DEFE – 
 Departamento de Funcionários/as 
 de Escolas da CNTE

 Encontro do Coletivo Estadual de 
 Funcionários/as de Escolas

DATA ATIVIDADE
03 a 08 10º CONCUT – Congresso Nacional da  
 CUT, no Expo Center Norte em 
 São Paulo/SP

06 Planejamento – Seed

14 a 16 III etapa Curso de Formação Política
 para a Turma Estadual – 
 APP/CNTE/UFPR – História  e Memória 
 dos  Movimentos Sociais da Educação  
 no Brasil e no Paraná

16 Romaria da Terra em Marilândia do Sul

28 Reunião Pedagógica – Seed

de agos a nov Prazo para realização da CONAE - 
 Conferência Estadual de Educação

30 Dia de Luto e Luta da 
 Educação do Paraná
 
 Café Cultural da APP-Sindicato

agosto

DATA ATIVIDADE
05  Seminário Estadual sobre  
 Meio Ambiente

12 Recesso escolar – Seed

17 Conselho de Classe – Seed

18 a 20 VI Fórum da Diversidade Étnico-Racial
  do Paraná, em Foz do Iguaçu

19 a 21 CECUT – Congresso Estadual da 
 CUT/Paraná, na Associação Banestado
 na Praia de Leste
 
 Café Cultural da APP-Sindicato
 
 Conferência de Educação e 
 Diversidade

 Conferência Estadual de Comunicação

junho
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DATA ATIVIDADE
15 Conselho de Classe - Seed

 III Etapa do Curso de OLT – Condições
 de Trabalho e Saúde dos/as Trabalha- 
 dores/as em Educação – nos Núcleos  
 Sindicais

11 e 12 III Etapa Curso de Extensão Gênero, 
 Etnia e Sexualidade nas Escolas – 
 APP/UTFPR – Gênero/Etnia e Violência
 
 Encontro Regional Sul/Sudeste dos
 Aposentados – CNTE, em 
 Florianópolis
 
 Seminário Estadual do Coletivo de
 Educadores/as com Deficiência
 
 2º Fórum de Financiamento (local a
 confirmar)
 
 Encontro do Coletivo Estadual de 
 Aposentados/as da APP-Sindicato

setembro outubro
DATA ATIVIDADE
02 a 04 IV etapa Curso de Formação Política
 para a Turma Estadual- 
 APP/CNTE/UFPR – Novo Momento nas
 Políticas Educacionais? Perspectivas e
 Interesses

05 a 09 Semana Cultural – Fera 
 Com Ciência - Seed
 
 Café Cultural da APP-Sindicato

Paralisação Estadual no dia 29 de Agosto de 2008

DATA ATIVIDADE
01/11 a 15/12 Prazo para realização das Assembléias
 Regionais para Eleição dos/as Repre- 
 sentantes de Base da APP-Sindicato

20 Dia da Consciência Negra

27 e 28 IV Etapa do Curso de extensão Gêne- 
 ro,  Etnia e Sexualidade nas Escolas  
 – APP/UTFPR – Relações de Gênero/
 Etnia nas Ciências e Tecnologias, 
 Divisão Sexual do Trabalho, Gênero 
 e Mídia
  
 IV Etapa do Curso de OLT – 
 Democratização dos Sistemas e 
 da Gestão Escolar

novembro

DATA ATIVIDADE
12 Conselho de Classe - Seed

18 Término do ano letivo - Seed

21 Início férias escolares - Seed
 
 Conferência Nacional de Comunicação
 
 Café Cultural da APP-Sindicato

dezembro
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Artigo 1º - O Conselho Regional é instância de 
deliberação do Núcleo Sindical e é composto pela di-
retoria regional, pelos(as) representantes por local de 
trabalho, pelos(as) representantes de municípios e 
pelos(as) representantes de base junto ao Conselho 
Estadual da jurisdição do Núcleo Sindical.

Parágrafo 1º- O processo eleitoral dos(as) repre-
sentantes por local de trabalho e seus(suas) suplentes 
será coordenado pela diretoria regional, que convoca-
rá as eleições a partir de fevereiro de cada ano, deven-
do ocorrer em reunião no próprio local de trabalho, 
registrada em ata fornecida pelo Núcleo Sindical, po-
dendo haver prorrogação de mandato, sendo que o(a) 
representante incorporar-se-á ao Conselho Regional 
sempre que eleito(a).

Parágrafo 2º - A diretoria regional, através da Se-
cretaria de Organização, acompanhará a organização 
por local de trabalho e o Conselho Regional.

Parágrafo 3º - Os(as) conselheiros(as) regionais 
deverão compor comissões de trabalho e coletivos 
junto às secretarias do Núcleo Sindical.

Artigo 2º - São atribuições do Conselho Regio-
nal:

I - propor, acompanhar e avaliar campanhas rei-
vindicatórias;

II - apreciar e avaliar as decisões políticas e admi-
nistrativas da diretoria regional;

III - organizar os Conselho Regionais, dentro das 
possibilidades do Núcleo Sindical;

IV - organizar e acompanhar o processo eleitoral 
na jurisdição do Núcleo Sindical;

V - apreciar e emitir parecer sobre o Plano Anual 
de Aplicação Orçamentária;

VI - autorizar despesas entre 20 e 30% (vinte e 
trinta por cento) do repasse do Núcleo Sindical que 
não estejam previstas no Plano Anual de Aplicação Or-
çamentária;

VII - organizar, acompanhar e avaliar o projeto 
de OLT, aprovado pelo sindicato.

Artigo 3º - O Conselho Regional deverá reunir-
se ordinariamente no mínimo uma vez por semestre e 

Regimento Interno do 

Conselho Regional

extraordinariamente, sempre que o momento o exigir.
Parágrafo 1º - O calendário anual de reuniões 

deve ser aprovado na primeira reunião de cada ano e 
afixado em local destinado aos informativos do sindi-
cato em cada escola.

Parágrafo 2º - Nas reuniões do Conselho Regio-
nal deverão ser previstas atividades de formação políti-
ca, pedagógica e sindical.

Parágrafo 3º- As reuniões do Conselho Regional 
para deliberação devem ser feitas num só turno.

Parágrafo 4º - O(a) sindicalizado(a) que não seja 
representante eleito(a) poderá participar das reuniões, 
com direito a voz mas não a voto.

Artigo 4º - As reuniões do Conselho Regional 
devem ser convocadas com, no mínimo, 03 dias de 
antecedência, através de informativo do Núcleo Sin-
dical enviado às escolas e/ou carta endereçada ao(à) 
conselheiro(a).

Parágrafo 1º- O Conselho Regional poderá ser 
convocado:

I - pelo(a) presidente do Núcleo Sindical;
II - pela maioria simples da diretoria regional;
III - por 1/3 (um terço) dos(as) componentes do 

Conselho Regional, mediante convocação subscrita, 
com prazo na forma do caput deste artigo.

Parágrafo 2º - Os pontos polêmicos devem ter 
garantia de defesa contra e a favor, antes de se encami-
nhar a votação.

Artigo 5º- O Conselho Regional aprovará seu 
Regimento Interno de Funcionamento na primeira 
reunião do ano.

Parágrafo 1º - O presente Regimento poderá 
ser alterado em reunião do Conselho Regional, devida-
mente convocado para tal.

Parágrafo 2º - Os casos omissos e as dúvidas na 
aplicação deste Regimento serão solucionados pelo 
Plenário do Conselho.

Artigo 6º - O presente Regimento entra em vi-
gor a partir da data de sua aprovação em reunião do 
Conselho Regional.

Modelo
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Aos________dias do mês de____________________de 2009 nós abaixo, funcionários(as) da 

Escola/Colégio_______________________________________________________________________

Município/área___________________situado  à rua_________________________________________

Nº _________bairro_________________cidade__________________________CEP_______________

Fone/fax:(____)_____________________e-mail_____________________________________________

Elegemos como nossos(as) representantes junto a APP-Sindicato, Núcleo Sindical de 

_________________________________, os(as) FUNCIONÁRIOS(AS):

Entregue este fo mulário

r
preenchido no

d

Núcleo da APP-Sin ic toag

de sua re ião

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

ATA DA ELEIÇÃO DE

REPRESENTANTES DE ESCOLA / 2009

FUNCIONÁRIOS (AS)



Organização por Local de Trabalho - OLT

24

ASSINATURA DOS(AS) PRESENTES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

32

34

35

36

37

38

39

40

Nome RG Fone
Sindicalizado(a)

sim ou não
Assinatura
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Aos________dias do mês de____________________de 2009 nós abaixo, professores(as) da 

Escola/Colégio_______________________________________________________________________

Município/área___________________situado  à rua_________________________________________

Nº _________bairro_________________cidade__________________________CEP_______________

Fone/fax:(____)_____________________e-mail_____________________________________________

Elegemos como nossos(as) representantes junto a APP-Sindicato, Núcleo Sindical de 

_________________________________, os(as) PROFESSORES(AS):

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

Nome:____________________________________________________RG:_______________________

Residente à rua__________________________________________________________Nº__________

Bairro:________________________CEP:___________________Cidade:________________________

Fone: (    )___________________e-mail:___________________________________________________

E
e

te
ormul

i

ntr gue es
f

ár o

e nch
no

pr e
ido

úc

APP
i

i a o

N
leo da

-S nd c t

regi o

de sua
ã

ATA DA ELEIÇÃO DE

REPRESENTANTES DE ESCOLA / 2009

PROFESSORES (AS)
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ASSINATURA DOS(AS) PRESENTES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

32

34

35

36

37

38

39

40

Nome RG Fone
Sindicalizado(a)

sim ou não
Assinatura
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Secretaria Geral 
Isabel Catarina Zöllner

Secretaria de Finanças
José Rodrigues Lemos

Secretaria de Administração e Patrimônio 
Clotilde Santos Vasconcelos

Secretaria de Organização
José Ricardo Corrêa

Secretaria de Aposentados 
Tomiko Kiyoku Falleiros

Secretaria de Municipais 
Edilson Aparecido de Paula

Secretaria Educacional 
Janeslei Aparecida Albuquerque

Secretaria de Formação Político-Sindical
Maria Madalena Ames

APP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARANÁ 
Rua Voluntários da Pátria, 475 14º andar - Ed. Asa - Curitiba/PR - CEP: 80.020-926

Fone: (41) 3026-9822 - Fax: (41) 3222-5261 - www.app.com.br

Direção Estadual:

Programação Visual 

Projeto Gráfico: W3OL Comunicação  - (41) 3029-0289 - www.w3ol.com.br
Gráfica: World Laser 

Tiragem: 2 mil exemplares

Presidência 
Marlei Fernandes de Carvalho 

Secretaria de Imprensa e Divulgação 
Luiz Carlos Paixão da Rocha

Secretaria de Sindicalizados
Mariah Seni Vasconcelos Silva

Secretaria de Assuntos Jurídicos
Áurea de Brito Santana

Secretaria de Política Sindical
Miguel Angel Alvarenga Baez

Secretaria de Políticas Sociais
Silvana Prestes de Araujo

Secretaria de Funcionários 
José Valdivino de Moraes

Secretaria de Gênero e Igualdade Racial
Lirani Maria Franco da Cruz

Secretaria de Saúde e Previdência
Idemar Vanderlei Beki

Grupo de Trabalho de Formação

Marlei Fernandes de Carvalho , Isabel Catarina Zöllner, José Ricardo Corrêa, Janeslei Aparecida Albu-
querque, Maria Madalena Ames, Mariah Seni Vasconcelos Silva, Miguel Angel Alvarenga Baez, Lirani 

Maria Franco da Cruz, Catarina Ribeiro Lenartovicz, Solange Ferreira dos Santos, Augusto Flávio Rabello 
Duarte, Haroldo Ferreira da Silva, Giselle Corrêa Nienkötter, Ana Teresa Alves Pereira, Edmilson Feliciano 

Leite, Valdecir Farias da Silva e Rosani Moreira.
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