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No mês de agosto, a di-
reção estadual da APP-Sindi-
cato notificou a Secretaria da 
Educação (Seed) solicitando 
a prorrogação do prazo para 
que as escolas entreguem a 
reestruturação do Projeto Po-
lítico-Pedagógico (PPP). Nesta 
segunda-feira (7), o pedido foi 
aprovado no Conselho Esta-

A direção estadual da APP-
-Sindicato divulgou nota de 
repúdio contra uma nova prá-
tica da gestão do empresário 
Renato Feder na Secretaria da 
Educação (Seed), o “Protocolo 
de Observação de Aula”, que 
promove controle e coação 
do trabalho dos(as) professo-
res(as) em sala aula.

A medida consiste numa 
fiscalização do(a) professor(a), 
realizada por um(a) tutor(a) 
ou pedagogo(a), através do 
preenchimento de planilhas 
semelhantes às aplicadas a 
estudantes durante estágio de 
cursos de licenciatura.

“É necessário um basta 
a esta política de vigilância e 
controle, é inadmissível cons-

Após cobrança da APP-Sindicato, prazo 
para entrega do PPP será prorrogado

APP-Sindicato repudia planilhas criadas para 
coagir professores(as)

Decisão vai 
permitir processo 
democrático e 
produção do 
documento com 
a qualidade 
necessária

Sindicato pede respeito aos(às) profissionais da educação e cobra mais investimentos no ensino público

dual de Educação (CEE).
Os novos prazos ainda não 

foram divulgados, mas a decisão 
deve atender a pauta do Sindica-
to, que denunciou a falha de pla-
nejamento do governo e a falta 
de de condições necessárias para 
a elaboração do documento.

Segundo a Orientação n. 
17/2019 Deduc/Seed, o PPP 

deveria ser entregue até o dia 
10 de novembro nos Núcleos 
Regionais de Educação (NRE). 
“O governo sabia desde o ano 
passado sobre a necessidade de 
preparar as escolas para elabo-
ração do PPP, mas deixou para 
fazer isso na última hora”, co-
mentou a secretária Educacional 
da APP-Sindicato, Tais Mendes.

Além da sobrecarga de 
trabalho, a falta de preocu-
pação da Seed com o pla-
nejamento pedagógico e as 
realidades das escolas foram 
apontadas pelos(as) educa-
dores(as) como problemas 
para elaborar um PPP com a 
qualidade necessária e dentro 
do prazo.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

XIII Congresso Estadual da APP-Sindicato

O Presidente da APP-Sindicato, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em 
Educação Pública do Paraná para o XIII Congresso Estadual 
da APP-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 
do Paraná, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 
2020, no Fashion Hall (Rodovia PR 317, km 5, 5428, Distrito 
Industrial II), Maringá – PR, para tratar da seguinte pauta:

a) Análise de conjuntura internacional, 
nacional e estadual;
b) Análise das políticas sindicais;
c) Análise das políticas educacionais;
d) Balanço Político da Gestão;
e) Balanço das Greves;
f) Políticas Permanentes;
g) Plano de Lutas.

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURIÚVA

O Presidente do Núcleo Sindical de Londrina da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, 
resolve convocar as/os trabalhadoras/es em Educação 
Pública da rede municipal de educação de Curiúva para 
participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, a 
ser realizada no dia 11 de outubro de 2019, às 18h (dezoito 
horas) em primeira convocação e às 18h30 (dezoito 
horas e trinta minutos), em segunda convocação, na 
Câmara Municipal de Vereadores, sito a Avenida Joaquim 
Carneiro, n° 599, no Município de Curiúva-PR, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 

1) Informes; 
2) Plano de Carreira do Magistério Municipal;
3) Outros Assuntos.

Márcio André Ribeiro
Presidente do Núcleo Sindical de Londrina

tranger as direções de esco-
la, professores(as) e pedago-
gos(as) e reduzir o processo 
educacional em observações 
em salas de aula com planilhas 
superficiais e rasas”, diz a nota.

O texto propõe o diálogo 
entre direções, equipes pe-
dagógicas e professores(as) 
como a melhor alternativa 
para o aprimoramento das 
situações que envolvam o 
processo de ensino-aprendi-
zagem e orienta “que as dire-
ções, pedagogos(as) e profes-
sores(as) façam a resistência e 
não aceitem este tipo de ação/
observação/ingerência em 
suas escolas e classes.”

Para o Sindicato, além de 
determinar aos(às) pedago-

gos(as) uma função que não faz 
parte de suas atribuições, essa 
iniciativa busca responsabilizar 
os(as) professores(as) e desviar 
a atenção para a falta de valo-
rização dos(as) profissionais e 
de investimento na educação, 
enquanto o governo isenta gran-
des empresários de milhões em 

impostos. A direção sindical cita 
como exemplo da política de 
precarização da escola pública 
a diminuição da hora-atividade, 
punições ilegais e falta de equi-
pamentos e estrutura para rea-
lizar as atividades pedagógicas.

“A educação do Paraná não 
cabe nesta e em outras plani-

lhas absurdas com a finalidade 
de desacatar a autonomia dos 
profissionais da educação. A 
educação do Paraná precisa 
de respeito, investimentos, for-
mação continuada, estrutura 
tecnológica e humanidade”, diz 
a nota. Confira a íntegra do texto 
no site www.appsindicato.org.br.


