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Reunião do Comitê de Volta às Aulas aconteceu 
on-line, nesta quinta-feira (16), para tratar a questão 
do retorno ou não das aulas presenciais da rede pú-
blica paranaense. Representantes da APP-Sindicato, 
que integra o Comitê junto com a Secretaria da Se-
cretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) 
e a Casa Civil, intensificaram o debate em que o Sin-
dicato cobra a apresentação de dados e estudos da 
Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) sobre as condi-
ções que seriam ideais para o retorno das aulas sem 
colocar ninguém em risco.

A secretária de Finanças do Sindicato, Walkiria 
Mazeto, lembra que um possível retorno significa co-
locar em circulação mais de dois milhões de pessoas 
que hoje estão em isolamento social, sejam estudan-
tes ou trabalhadores(as) da educação. “Apresenta-
mos também a preocupação da construção coletiva 
de vários protocolos que organizarão o retorno das 
aulas. A Secretaria da Educação tem apresentado 
que não há previsão de data do retorno. Nós indica-
mos que não há previsão de retorno nesse ano, pois 
as condições que vão dizer isso são sanitárias e epi-
demiológicas – e ainda não as temos”.

A secretária geral do Sindicato, Vanda Santana, 
explica que o Comitê está apenas no início do estudo 
e é preciso ampliar o debate, pois atualmente as con-
dições de retorno estão longe de serem atingidas pe-
lo acompanhamento da evolução da contaminação 
do coronavírus. “No debate do retorno é fundamen-
tal a participação de todos os sistemas de ensino do 
Estado, incluindo as redes municipal e privada, pois 
não é possível fazer um plano de retorno separado e 
sim de forma colaborativa. Também é fundamental 
uma organização pedagógica com autonomia das 
escolas a partir da avaliação diagnóstica do acesso 
e da aprendizagem durante o período do ensino re-
moto. Além dos calendários de 2020 e 2021 para que 
sejam considerados de forma unificada, sem pressão 
para fechamento do ano letivo. Precisamos debater 
a jornada de trabalho em um modelo híbrido, entre 
outros fatores. O ano e os estudos podem ser recu-
perados, mas as vidas não”.

APP-Sindicato exige estudos que 
fundamentem retorno às aulas

“Apresentamos 
também a 
preocupação da 
construção coletiva de 
vários protocolos que 
organizarão o retorno 
das aulas. A Secretaria 
da Educação tem 
apresentado que não 
há previsão de data do 
retorno. Nós indicamos 
que não há previsão de 
retorno nesse ano, pois 
as condições que vão 
dizer isso são sanitárias 
e epidemiológicas – e 
ainda não as temos.” 

Walkiria Mazeto, 
Secretária de Finanças 
da APP-Sindicato.

Reivindicações foram apresentadas 
durante reunião virtual da Comissão 
de Educação da Alep

Defesa do Sindicato é pela saúde e segurança da comunidade escolar e de todos(as)

Dirigentes da APP-Sindicato participaram, 
nesta terça-feira (21), de uma reunião virtual con-
vocada pela Comissão de Educação da Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep). O sindicato co-
brou soluções imediatas para problemas criados 
pelo governo na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e para a Educação Profissional.

O presidente da APP-Sindicato, professor Her-
mes Silva Leão, conta que o tema central da reunião 
foi a “precariedade em que se encontra Educação 
de Jovens e Adultos” devido a decisão tomada pe-
la Secretaria da Educação e do Esporte (Seed) que 
acabou com a oferta de ensino flexível. “As críticas 
que o sindicato fez desde o início do segundo se-
mestre de 2019 se mostraram acertadas. Denuncia-
mos o processo de exclusão e o aligeiramento im-
posto por exames que não garantem os direitos de 
aprendizagem aos jovens e adultos”, disse Hermes.

Segundo Hermes, os(as) participantes da 
reunião reconheceram o problema. O dirigente 
explica que a Comissão de Educação da Alep fa-
rá a mediação dos debates sobre a organização 
e oferta da EJA na rede estadual.

O presidente da APP-Sindicato também co-
brou do empresário Renato Feder, secretário da 
Educação, a prorrogação do prazo para matrícu-
las além da continuidade e abertura de turmas, 
para o segundo semestre letivo, dos cursos téc-
nicos da Educação Profissional oferecidos pela 
rede pública estadual.

A EJA é destinada a jovens e adultos que não 
puderam concluir os estudos na idade adequa-
da. Até 2019, os estudantes dessa modalidade 
tinham a opção de estudar disciplinas isoladas 
e frequentar a escola de acordo com sua dispo-
nibilidade. Esse sistema flexível atendia a reali-
dade de pessoas que têm dificuldade de estu-
dar diversas matérias ao mesmo tempo ou que 
a escala de dias e horários do trabalho impede 
a frequência diária na escola.

A partir de 2020, o governo Ratinho Junior 
obrigou todas essas pessoas se adaptarem a um 
novo modelo, semestral, com quatro disciplinas 
ao mesmo tempo e exigência de frequência diá-
ria. Segundo Hermes, como o sindicato havia de-
nunciado, a decisão do governo provocou desis-
tência e reprovação por falta em massa.

Sindicato cobra 
suspensão de alterações 
na EJA e abertura de 
matrículas da Educação 
Profissional

Também participaram da reunião, que faz parte 
da programação de encontros setoriais do Comitê 
de Volta às Aulas, iniciada nesta segunda-feira (13), 
o diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio 
Dias e Laura Bittencourt Silva, assessora da direto-
ria da Casa Civil.

O Sindicato segue o debate com a Secretaria da 
Educação sempre reafirmando a preocupação e a de-
fesa pela saúde e segurança de todos(as). Entre os te-
mas abordados estão os protocolos sanitários, como 
distanciamento, higienização e questões pedagógicas. 

Volta às Aulas diretrizes CNTE
A APP-Sindicato também está embasada nas 

diretrizes emitidas pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE). Entre as for-
mulações, está a do não retorno às aulas enquanto 
não tiver as condições sanitárias objetivas. A direção 
do Sindicato acompanha o debate nacional que traz 
indicativo de greve geral da educação caso estado e 
municípios decretem a volta das aulas sem as con-
dições necessárias.
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