
 

 

Deliberações da Assembleia Estadual da APP-Sindicato 
23 de janeiro de 2021. 

 
 

DELIBERAÇÃO SOBRE GREVE 

- Greve Geral a partir de 18 de fevereiro. 

- Indicativo para que as redes municipais acompanhem a definição de não retorno às aulas 
presenciais sem vacina.  

- Semana pedagógica realizada de forma online.  

 
 
CAMPANHA SALARIAL 2021 - JORNADA DE LUTAS 
"Educadores(as) em defesa da vida, da escola pública, do emprego e dos direitos" 
 
Eixos  

1. Defesa da Vida  
 Direito à vacina para todos(as);  
 Inclusão dos(as) professores(as) e funcionários(as) da educação no grupo prioritário de 

vacinação; 
 Retorno às aulas presenciais somente com vacina e condições sanitárias adequadas nas 

escolas;  
 Debate das condições das aulas remotas já apresentadas pela APP contra a imposição do 

modelo. 
 

2. Defesa do Emprego 
 Concurso público para professores(as) e funcionários(as); 
 Resolução de distribuição de aulas com todos os direitos mantidos; 
 Contratação imediata de professores(as) e funcionários(as) PSS para suprir as demandas  

das escolas;  
 Manutenção dos contratos dos Agentes I e II até dezembro; 
 Revogação da lei que permite a terceirização de funcionários(as); 
 Revogação do Edital 47 e da prova PSS diante das inúmeras ilegalidades em sua 

aplicação.  
 

3. Defesa dos Direitos 
 Não ao Ensino Híbrido;  
 Reposição das perdas salariais: reposição das perdas e o pagamento da data-base de 

2021; 
 Pagamento do Piso Regional aos(às) funcionários(as) da Educação;  
 Pagamento do PSPN; 
 Pagamento das Progressões e Promoções;  
 Matriz Curricular com isonomia de no mínimo 2 aulas para cada disciplina com revogação 

imediata da Instrução 011/2020; 
 Hora atividade de 33% e hora-aula para pedagogas(os) e readaptados(as); 
 Retorno do teto previdenciário para aposentados(as); 
 Gestão Democrática da Educação Pública: eleições diretas em todas as escolas, não às 

tutorias, respeito à Deliberação 02/2018 (autonomia das escolas), não à militarização; 
 Não fechamentos de escolas, turmas, turnos e modalidades. 
 

4. Defesa das Condições Humanizadas de trabalho 
 Conferência Estadual de Saúde do(a) Servidor(a); 
 Programa de atendimento total de saúde/Perícia médica humanizada; 



 Condições sanitárias adequadas nas escolas com acompanhamento permanente por 
comissão da comunidade escolar; 

 Fornecimento gratuito de internet e equipamentos para professores(as) e estudantes; 
 Cessação da prática de assédio e perseguição aos(às) trabalhadores(as) da educação pelo 

Estado através de suas diversas representações.   
  
Mobilizações  
* Assembleia Permanente 

* Constituir Comando Estadual e Comandos Regionais de Greve 

* Participar das atividades organizadas pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e 
Centrais Sindicais de defesa da vida, Vacina Já e Fora Bolsonaro 

* Intensificar a comunicação denunciando os ataques aos serviços públicos, em especial à 
escola pública 

* Organizar campanha com a comunidade escolar sobre a importância do retorno às aulas 
presenciais somente com vacina. 

* Convidar os sindicatos que representam as redes municipais não filiadas à APP-Sindicato 
para que façam a adesão ao movimento pelo retorno às aulas presenciais somente com vacina 

* Participar do abaixo-assinado Fora Feder 

* Eleger Comissão Sindical Escolar 

* Intensificar o participação na pesquisa realizada pela APP-Sindicato e Unespar sobre o 
trabalho e o processo educacional na pandemia. 

 

Calendário 

* 23/01 – carreata em Curitiba: Vacina para todos/as, Auxílio Emergencial, Aulas presenciais 

só com vacina, Fora Bolsonaro (CUT-PR) 

* 26/01 – Dia de mobilização em defesa das disciplinas Sociologia, Filosofia e Artes na 

Matriz Curricular do Ensino Médio:  

9h – Ato na SEED  

14h - Audiência Pública virtual  

* 29/01 - Reunião do comando de greve estadual 

* 29/01 - Reunião Estadual com as direções municipais 

* 31/01- Carreata Nacional Fora Bolsonaro, Vacina Já, Auxílio Emergencial 

* 02/02 – 2°Seminário Pedagógico da CNTE 

 
 
8ª CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PAULO FREIRE DA APP-SINDICATO 
“Quando a educação não é libertadora,o sonho do oprimido é ser o opressor”. Paulo Freire 
 Coordenação: Cleiton, Walkiria e Vanda 
 
 
ADIAMENTO DO CONSELHO E ASSEMBLEIA ORDINÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 2020 

-  Aprovado o adiamento do Conselho e Assembleia Estaduais Ordinários de março de 2021 
para maio de 2021.  

Os Núcleos Sindicais deverão convocar Assembleia Ordinária para apresentação do 
Balanço Financeiro e Patrimonial e do Relatório de Atividades Políticas e Sindicais (conforme § 2º 
do Art. 76 - Estatuto da Entidade) desenvolvidas  em 2019 e informar que o Plano Orçamentário 
2020 que deveria ser aprovado na mesma, será apresentado na forma de Plano Orçamentário 
Bienal 2020/2021 na Assembleia que aprovará as contas de 2020, conforme deliberação da 
Assembleia Estadual de 18/12/2020. 


