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A Secretaria da Educação e do Esporte (Seed) 
provocou indignação dos(as) professores(as) 
e funcionários(as) da rede pública estadual ao 
apresentar, na última quinta-feira (27), a propos-
ta de um novo plano com mais exigências para 
o trabalho da categoria durante a pandemia do 
novo coronavírus. 

Mais de 83% dos(as) profissionais(as) que 
interagiram com o vídeo manifestaram reação 
contrária ao conteúdo anunciado pelo secretário 
da Educação, o empresário Renato Feder. Foram 
mais de 9,1 mil descurtidas e apenas 1,8 mil curti-
das, além de milhares de comentários reprovando 
a ideia. Após o término da transmissão, o acesso 
ao vídeo foi excluído.

“A primeira coisa que a gente precisa desta-
car é a contradição na fala do secretário. Ele afir-
ma que a proposta de aulas remotas aplicada no 
Paraná seria a melhor do Brasil e melhor até do 
que a dos países europeus, mas apresenta, agora, 
a obrigação dos professores fazerem vídeoaulas 
com os estudantes, como se estivessem na esco-
la, para evitar a evasão”, comentou o presidente 
da APP-Sindicato, professor Hermes Silva Leão.

Para o dirigente, a proposta do governo ten-
ta jogar para os professores a responsabilidade 
pelas falhas do ensino remoto implantado sem 
ouvir a comunidade escolar. Hermes acrescen-
ta que o Sindicato defende a necessidade de ser 
feito um balanço sobre a situação com a partici-
pação dos profissionais da educação, pais, mães 
e estudantes, para avaliar todo o processo de for-
ma adequada e definir os rumos da educação do 
Paraná de forma coletiva. “A gente repudia o mé-
todo autoritário que vem sendo utilizado nessas 
decisões”, destacou.

Novo plano rejeitado pela categoria

Segundo o secretário da Educação, apesar do 
plano atual de aulas não presenciais do Paraná 
ser, nas palavras dele, um sucesso mundial, a Se-
cretaria estima que a continuidade desse modelo 

Categoria reprova novo plano apresentado 
por Feder para ensino a distância

“A primeira coisa 
que a gente 
precisa destacar é 
a contradição na 
fala do secretário. 
Ele afirma que a 
proposta de aulas 
remotas aplicada 
no Paraná seria a 
melhor do Brasil, 
mas apresenta 
a obrigação 
dos professores 
fazerem vídeoaulas 
com os estudantes, 
como se estivessem 
na escola, para 
evitar a evasão.”

Transmissão ao vivo expôs contradições da Seed e recebeu mais de 83% de reações negativas

de ensino a distância deve provocar uma grande 
desistência dos(as) estudantes.

De acordo com o novo plano apresentado 
por Feder, a solução para o problema estaria em 
obrigar os(as) professores(as) a ministrarem au-
las ao vivo pela internet, seguindo os mesmos 
horários da escala das aulas presenciais, antes 
da pandemia.

“Se a gente não for para videoaulas, a nos-
sa evasão vai ser muito grande. As crianças es-
tão deprimidas, em um situação complicada em 
casa, sem muita interação humana. E a gente 
entende nas professoras e nos professores, as 
pessoas corretas para dar esse amor, dar esse 
carinho, dar esse estímulo, dar essa motivação”, 
disse o secretário.

Com a mobilização da categoria organizada 
pela APP-Sindicato, horas depois, o secretário 
divulgou um comunicado voltando atrás. Visivel-
mente abalado com a repercussão negativa, Feder 
declarou que não vai ocorrer nenhuma obrigato-
riedade da realização de vídeoaulas entre profes-
sores(as) e estudantes.

Arte: APP-Sindicato

Foram mais de 9,1 mil descurtidas e apenas 1,8 mil curtidas, 
além de milhares de comentários reprovando a ideia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

Considerando o Decreto 4230/2020 PR, Art. 3º 
- Determinar, a partir de 16 de março de 2020, 
a suspensão de eventos abertos ao público, de 
qualquer natureza, com aglomeração acima de 
cinquenta pessoas - o presidente da APP-Sindicato 
convoca os membros do Conselho Estadual 
da Entidade para reunião extraordinária a ser 
realizada por plataforma virtual*, no dia 04 de 
setembro de 2020, às 9 horas, para tratar da 
seguinte pauta:

1. A escola pública e as condições de trabalho 
em tempos de pandemia e a pauta da categoria;
2. Congelamento de Carreiras e Salários;
3. Deliberação sobre Greve;
4. Encaminhamentos e mobilizações;
5. Outros assuntos.

* O endereço eletrônico de acesso à reunião será 
enviado aos/às conselheiros/as eleitos/as no ano 
de 2019 credenciados/as pelos Núcleos Sindicais.

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA

Considerando o Decreto 4230/2020 PR, Art. 3º 
- Determinar, a partir de 16 de março de 2020, 
a suspensão de eventos abertos ao público, de 
qualquer natureza, com aglomeração acima de 
cinquenta pessoas – e o Art. 5º da Lei nº 14.010, de 
10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da 
pandemia do coronavírus (Covid-19), o presidente 
da APP-Sindicato convoca os/as Trabalhadores/as 
em Educação Pública do Paraná da rede estadual 
e das redes municipais filiadas para assembleia 
estadual extraordinária, a ser realizada por 
plataforma virtual*, no dia 05 de setembro de 
2020, às 8h30min em primeira convocação e às 9 
horas em segunda, para tratar da seguinte pauta:

1. A escola pública e as condições de trabalho 
em tempos de pandemia e a pauta da categoria;
2. Congelamento de Carreiras e Salários;
3. Deliberação sobre Greve;
4. Encaminhamentos e mobilizações;
5. Eleição de representantes da categoria junto 
ao Conselho do Magistério (referendo dos nomes 
indicados pelo Conselho Estadual na reunião dos 
dias 11 e 12/06/2020).
6. Referendo da suspensão da assembleia 
ordinária de prestação de contas da APP-Sindicato, 
prevista para março de 2020, conforme consta 
no Estatuto da Entidade, devido à pandemia do 
coronavírus e ao isolamento social decretado pelo 
governo do estado. 

* Para participar fazer previamente o cadastro no 
endereço https://appsindicato.org.br/assembleia. 
É preciso informar o RG para criar um login e uma 
senha. A assembleia será realizada através da 
ferramenta de videoconferência e será transmitida 
ao vivo nos canais da APP-Sindicato no Facebook 
e no YouTube.

HERMES SILVA LEÃO
- Presidente -

“Art. 21. Assembleia Estadual é instância 
soberana de deliberação da APP-Sindicato, 
ressalvadas as competências do Congresso 
Estadual. 
§ 1º. A Assembleia Estadual é constituída 
pelos/as sindicalizados/as admitidos/as no 
mínimo 30 (trinta) dias antes da sua realização 
e quites com suas mensalidades; 
§ 2º. As decisões da Assembleia Estadual 
devem ser tomadas por maioria simples dos 
votos dos/as sindicalizados/as presentes.”

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


