
Carta aos pais, mães, responsáveis e Comunidade esColar

Caros pais, mães, estudantes e comunidade, 

Mais um ano se inicia, e com ele o desejo de construir uma educação 
pública de qualidade que valorize os seus profissionais, também se renova. 
Motivados por esse ideal, a APP-Sindicato, juntamente com a categoria, 
aprovou em sua última assembleia (14/12) um calendário de mobilização 
para esse início de ano, que colocará em prática (mesmo com a recusa 
do governo) os 33% de hora-atividade para professores e professoras, 
conforme determina a legislação nacional. 

A campanha “Hora atividade pra valer” surge mediante a negativa do 
governo em respeitar a Lei do Piso Salarial Profissional do magistério, que 
garante os 33%. No ano passado, a categoria se mobilizou em um intenso 
calendário de mobilização durante os primeiros meses e conquistou o compromisso de o governo implantar em julho 
30% e, no início de 2014, 33% de hora-atividade. Mas não foi isso o que aconteceu.

Desta forma, independente do governo, vamos fazer valer o nosso direito. Um dia por semana, os(as) estudantes 
serão dispensados(as) na última aula para que os(as) professores(as) possam completar os 33%, que consiste em 
uma hora-atividade a mais a cada 20 horas de trabalho. Atualmente são apenas 6 horas de hora-atividade, a cada 
14 horas em sala de aula.

Todas as escolas estão se organizando e viemos pedir a sua colaboração, mais uma vez, para que essa importante 
demanda seja conquistada. Os dias em que os(as) estudantes sairão mais cedo da escola serão:

11 de fevereiro (terça-feira)
19 de fevereiro (quarta-feira)
27 de fevereiro (quinta-feira)

07 de março (sexta-feira)

Pais, mães e responsáveis, a hora-atividade é um período de trabalho em que os(as) professores(as) têm para 
corrigir provas, elaborar aulas, realizar estudos e pesquisas para tornar o período em sala cada vez mais dinâmico e 
produtivo. Um direito assegurado por lei que contribui com qualidade do trabalho dos(as) educadores.

Sabemos que, para a garantia de uma escola melhor para os nossos filhos(as), precisamos da união e do apoio 
não só da categoria, mas de toda a comunidade escolar – pais, mães e responsáveis. Por isso, desde já contamos 
com seu o apoio para esta luta!
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