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oO resultado do IDEB de 2021 tem sido farta-
mente comemorado pela Seed e pelo governo 
Ratinho Jr (PSD). Mas, se há algo a comemorar, é 
o esforço dos(as) educadores(as) que, a despeito 
de toda coerção e desvalorização comuns a este 
governo, empenharam-se no período da pande-
mia para fazer a educação acontecer.

A atual gestão tem, desde que assumiu, o ob-
jetivo central de alcançar os primeiros resultados 
no IDEB. Para cumprir com esse objetivo, criou 
um conjunto de programas cuja centralidade é 
a Prova Paraná.

Programas como o “Se Liga”, “Presente Para-
ná”, e as tutorias, entre outros, pressionam as es-
colas a aumentarem as taxas de aprovação. Já a 
Prova Paraná nada mais é do que um treino para 
as provas do SAEB. Criou-se também um sistema 
de gratificações para as escolas que atingem os 
melhores indicadores de presença e nota.

São políticas centradas nos resultados, mas 
que levaram à falta de autonomia das escolas e 
ao adoecimento da categoria. 

Há quatro anos só se fala em IDEB no Paraná. 
Os estudantes têm sido exaustivamente treina-
dos com conteúdos específicos da Prova Brasil e 
o trabalho dos(as) professores(as) têm sido dire-
cionado para obter resultados positivos em testes 
padronizados. A pressão e a cobrança, bem como 
as políticas implementadas para atender aos cri-
térios do Saeb, têm cobrado a fatura na saúde 
dos(as) nossos(as) trabalhadores(as). 

IDEB 2021: compreendendo 
os resultados do Paraná 
na perspectiva dos(as) 
educadores(as)
Esperamos que o discurso meritocrático não seja utilizado apenas para assediar a categoria em busca 
de manchetes no período eleitoral

Por fim, é preciso apontar o equívoco do se-
cretário da Educação, que insiste em comparar o 
desempenho da escola pública ao da rede priva-
da. Não somos e não seremos iguais. Trabalhamos 
em condições adversas, com estudantes cujas di-
ferenças econômicas, sociais e culturais impõem 
desafios muito maiores à aprendizagem e ao tra-
balho diário. Mirar a qualidade da rede privada é 
ignorar a realidade.

Esperamos que o discurso meritocrático da 
gestão Feder e Ratinho não seja utilizado apenas 
para assediar a categoria em busca de manche-
tes no período eleitoral. Nós também queremos 
resultados na aprendizagem dos(as) estudantes 
e na valorização profissional: fim da terceirização 
dos(as) funcionários(as) e dos calotes, respeito, 
melhores condições de trabalho e salário digno.

As taxas de aprovação no 
Paraná são superiores 
à média nacional, que 
também experimentaram 
um incremento expressivo 
no período, muito pela 
recomendação do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) 
de se evitar a reprovação 
dos(as) estudantes no 
período de pandemia. 
Os índices também 
demonstram que houve 
uma queda nas notas 
obtidas em Português e 
Matemática em todo o 
Brasil, inclusive no Paraná. 
(veja o gráfico completo no 
site appsindicato.org.br)

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA DAS(OS) 

TRABALHADORAS(ES) EM EDUCAÇÃO PÚBLICA 
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FOZ DO 

JORDÃO - Filiação da categoria à APP-Sindicato

A presidente do Núcleo Sindical de Guarapuava 
da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições 
estatutárias resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal de 
educação de Foz do Jordão para participarem da 
Assembleia ordinária, a ser realizada no dia 23 
de setembro de 2022, às 15h (quinze horas) em 
primeira convocação e às 15h30 (quinze horas 
e trinta minutos), em segunda convocação, no 
Auditório do Teatro João Maurina , localizada na 
Rua General Osório, n° 440, Centro, no Município 
de Foz do Jordão, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta: 1) Filiação da categoria à APP-
Sindicato;2)Constituição e Eleição da Direção 
Municipal; 3) Definição das mensalidades da 
categoria.Em ato contínuo, no mesmo local, para 
Assembleia Municipal Extraordinária, a fim de 
deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) 
PCCR 3) PSPN (Piso Salarial Profissional Nacional).

Jane Fátima de Almeida
Presidente do Núcleo Sindical de Guarapuava

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DAS(OS) TRABALHADORAS(ES) EM EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE PARANACITY - Filiação da categoria à 
APP-Sindicato

  A Presidente do Núcleo Sindical de Paranavaí 
da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições 
estatutárias resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal de 
educação de Paranacity para participarem da 
Assembleia extraordinária, a ser realizada no dia 
27 de Setembro de 2022, às 17h (dezessete horas) 
em primeira convocação e às 17h30min(dezessete 
horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
na CASA DA CULTURA, localizada na Rua Uruguai n° 
930, Centro, no Município de Paranacity/PR, a fim 
de deliberar acerca da seguinte pauta:  1) Filiação 
da categoria à APP-Sindicato; 2) Constituição e 
Eleição da Direção Municipal; 3) Definição das 
mensalidades da categoria.

Maria Julia Nunes da Rocha
Presidenta do Núcleo Sindical de Paranavaí

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA 
DAS(OS) TRABALHADORAS(ES) EM EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE FAZENDA RIO GRANDE

A Presidenta da App Sindicato – Núcleo Curitiba 
Metropolitana Sul convoca toda a categoria da 
Educação Municipal de Fazenda Rio Grande 
para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária da Educação que acontecerá no dia 
23 (Vinte e três) de setembro de 2022 (Dois mil e vinte 
dois), com a primeira chamada às 9h15 (Nove horas 
e quinze minutos) e em segunda chamada às 9h30 
(Nove horas e trinta minutos) pela plataforma virtual 
Zoom, pelo seguintelink de acesso: https://us02web.
zoom.us/j/82419411534. Para discutir coletivamente 
os seguintes pontos de pauta: 1) Recomposição 
dos membros do Conselho Municipal do Fundeb 
Conjuntura municipal; 2) Encaminhamentos.

Simone Barbosa
Presidenta Núcleo Sindical Ctba Metropolitana Sul

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO


