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O rganizar a escola é fundamental para 
a resistência em 2015! Resistir será 
a máxima principal da nossa luta para 

os próximos quatro anos. Como a Escola é o 
Território de Lutas da Educação, é fundamental 
que nos organizemos nela.

A Organização por Local de Trabalho 
(OLT) é de extrema importância tanto na rea-
lização das mobilizações, quanto para a ma-
nutenção da legitimidade política das estrutu-
ras sindicais. Por isso que, mesmo sabendo 
que o tempo dos(as) educadores(as) é curto, 
a jornada de trabalho é cansativa e as condi-
ções precárias para realizá-la, necessitamos 
que educadores e educadoras se apresentem 
para representar o coletivo de sua escola. Essa 
representação é o que dá vida à organização 
por local de trabalho, que é fundamental para 
avançar nas conquistas dos nossos direitos, 
das reivindicações definidas coletivamente, e 
as estratégias para melhorarmos as condições 
de trabalho. É por meio destes(as) Represen-
tantes de Escolas que as reivindicações de-
batidas nos locais de trabalho chegam às de-
mais instâncias do sindicato.

Uma escola com representação forte e atu-
ante é a garantia da organização e participação 
efetiva da categoria nas ações do sindicato.

Assembleia Estadual da APP-Sindicato  
dia 07 de fevereiro, em Guarapuava. Participe!

Dia “D” APP na escola

Fevereiro de 2015

Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem. (Rosa Luxemburgo)
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