
CAMPANHA ESTADUAL PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO 
SINDICAL ESCOLAR (DE REPRESENTANTES DE ESCOLAS/2014)

A organização sindical nos locais de trabalho é histórica, re-
monta ao surgimento dos sindicatos no confronto com a orga-
nização do modo capitalista de produção. A APP-Sindicato reali-
za todos os anos a Campanha de Eleição dos/as Representantes 
de Escola, com início na Semana Pedagógica.

O que é um/a representante de escola?
É o/a trabalhador/a, eleito/a pelos/as colegas, para repre-

sentá-los/as junto à APP-Sindicato, atuando como ponte entre o 
Sindicato e a Escola. Vale destacar que em cada turno é eleito/a 
um/a representante tanto de Funcionários/as quanto de Profes-
sores/as. 

E a Comissão Sindical Escolar?
Os/As Representantes eleitas/os formarão a Comissão Sin-

dical Escolar, órgão legítimo de representação da APP-Sindicato 
no local de trabalho, conforme definido no Estatuto da APP-Sin-
dicato, reformulado em 2012. 

E os Conselhos Regionais? 
Os/As Representantes Sindicais por Local de Trabalho inte-

gram os Conselhos Regionais do Sindicato, instância sindical 
com as atribuições de propor, acompanhar e avaliar campanhas 
reivindicatórias, apreciar e avaliar as decisões políticas e admi-
nistrativas da Diretoria Regional, avaliar o Plano Anual de Apli-
cação Orçamentária.

Uma Escola com uma representação qualificada é a garantia 
da organização e da participação efetiva da categoria nas ações 
do Sindicato, reafirmando o entendimento de que a Escola é um 
território de lutas da Educação.

Quem pode ser candidato/a?
Todos/as os/as trabalhadores/as em educação da escola sin-

dicalizados/as à APP-Sindicato podem candidatar-se.

Quem está apto/a a votar?
Podem e devem votar todos/os os/as trabalhadores/as em 

educação que atuam na Escola em questão.

O que faz um/a representante de escola?
Além de atuar como ponte entre o Sindicato e os/as Traba-

lhadores/as em Educação de sua Escola, o/a representante deve 
participar de reuniões, partilhar informações, contribuir para 
que a Escola seja um espaço de formação político-pedagógica e 
sindical e também organizar a categoria.

É ele/a o/a responsável por criar oportunidades para a cate-
goria discutir as questões sindicais e educacionais em reuniões 
e debates. O/A representante terá o papel fundamental de levar 
as demandas e sugestões das Escolas até o Sindicato. Também 
fará o caminho inverso, levando às Escolas materiais e informa-
ções necessárias à organização da categoria.

Passo a passo para eleger a representação da Escola

1. Eleger a Representação Sindical em reunião entre os pa-
res da Escola, preferencialmente durante a Semana Pedagó-
gica (3 a 7 de fevereiro/14).
2. Eleger representantes de Funcionários/as e de Professo-
res/as (titulares e suplentes) em todos os turnos.
3. Preencher a ata padrão, à disposição nas escolas e no 
site da APP-Sindicato, informando nome e contato dos/as 
eleitos/as e, no verso pedir a assinatura de quem participou 
da reunião.
4. Após a eleição, a Comissão Sindical Escolar deve debater 
com a Direção da Escola e Equipe Pedagógica as funções 
dos/as representantes, a livre organização da categoria e a 
participação no Conselho Regional do Sindicato.
5. Contatar o Núcleo Sindical de sua região e entregar a ata 
padrão devidamente preenchida e inteirar-se do calendário 
de atividades do Sindicato, em especial do Conselho Regio-
nal que, conforme calendário de mobilização aprovado, deve 
se reunir entre os dias 22 de fevereiro e 13 de março/14.

Garanta a representatividade de sua Escola. 
A APP-Sindicato somos Nós!


