
Hora-atividade pra Valer conquista 
ampla adesão no Estado

Orientações sobre a ‘Hora-atividade para valer!’

Resultado das Colônias - Carnaval 2014

O primeiro dia da Hora Atividade 
pra Valer aconteceu na terça-feira, 11 
de fevereiro e foi um sucesso em to-
das as regiões do Estado. Apesar da 
pressão e ameaças do governo, os(as) 
educadores(as) entenderam que não há 
outro caminho exceto fazer valer a lei na 
marra e mais de 80% da categoria sus-
pendeu ontem a última aula para realizar 
sua sétima hora-atividade na semana.

Na grande maioria das escolas do 

Estado, os alunos foram dispensados 
mais cedo para que os professores, 
permanecendo na escola, pudessem 
realizar o direito garantido em lei.

O argumento do governo era de que 
a hora-atividade promovida pelos pro-
fessores implicaria em perda para os 
alunos, mas sem a hora-atividade o pro-
fessor não tem tempo de preparar suas 
aulas e corrigir as tarefas, gerando aí 
uma real perda pedagógica.

Núcleos Regionais de Educação 
(NREs), respondendo a orientação 
004/2014 da Secretaria de Estado da 
Educação (Seed) têm pressionado as 
escolas para que lavrem atas sobre a 
adesão ao movimento ‘Hora-atividade 
para Valer!’. Se isso ocorrer em sua es-
cola, orientamos que:

1) Se faça constar no corpo do 
texto que a escola está cumprindo 
deliberação da Assembleia Estadual 
da categoria de 14 de dezembro de 
2013, para que se efetive a Lei Federal 
11738/2008 e a Lei Complementar Es-
tadual 155/2013.

Confi ra no site da APP-Sindicato os nomes dos(as) sindicalizados(as) 
(titulares e suplentes) que passarão o carnaval nas colônias de férias do 
litoral. Os(as) sorteados(as) devem procurar o seu Núcleo Sindical da APP 
para reserva e acerto das diárias. Titulares, até dia 21 de fevereiro e su-
plentes de 24 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2014. No total, foram 1.189 
sindicalizados que se inscreveram nas colônias para o carnaval. O período 
de utilização é de 28 de fevereiro às 18h e saída no dia 04 de março às 
10h. Confi ra também no site a lista de bens de Guaratuba e Itapoá.

2) Que se insista para que seja lavra-
da uma ata geral, sem especifi car nomes 
dos(as) que aderiram ao movimento.

Nos lugares onde isso não for pos-
sível e que seja exigida assinatura 
daqueles/as que participaram do mo-
vimento, que se assine o documento 
garantida a redação explicitada no 
ponto 1 desta nota.  Estas medidas 
são importantes para não responsa-
bilizar pontualmente esta ou aquela 
escola, este(a) ou aquele(a) profi ssio-
nal. Juridicamente, buscaremos nos 
contrapor as possíveis ações advindas 
deste ato. 
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Neste sábado (22) 
tem Assembleia 

Estadual
Após a defi nição da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE) de realizar a 
greve nacional dos trabalhadores 
em educação nos dias 17,18 e 19 
de março, a direção da APP-Sindi-
cato deliberou, em caráter extra-
ordinário, antecipar a data da as-
sembleia estadual para o dia 22 
de fevereiro. Além da mudança 
na data, houve mudança no local: 
agora, a atividade acontecerá no 
Centro de Convenções de Curiti-
ba (Rua Barão do Rio Branco, nº 
370, Centro). O Conselho Estadu-
al da entidade, automaticamente, 
também será realizado em nova 
data: 21 de fevereiro. A atividade 
acontecerá no auditório da sede 
estadual da APP.

Quarta-feira (19) 
tem Hora-atividade 

pra valer!

Conforme defi ni-
do pela catego-
ria, em um dia 
por semana os 
estudantes se-
rão dispensados 
uma aula mais 
cedo para que os professores 
possam completar os 33% de 
hora-atividade, conforme deter-
mina a Lei do Piso. A próxima 
data prevista para realização da 
“Hora-atividade pra valer” é na 
quarta-feira, 19 de fevereiro.
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