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A Comissão de Educação (CE) do Senado aprovou no último dia 16 projeto de lei que estabelece limite para o
número de alunos por sala de aula na educação básica.
O PLS 504/2011 propõe a alteração no parágrafo único do artigo 25 da LDB, fixando o máximo de 25 alunos,
em salas da pré-escola até os dois anos iniciais do ensino fundamental, e de 35, em salas das demais séries do
fundamental até o ensino médio. Com a aprovação em caráter terminativo na CE do Senado, o projeto deve
seguir agora em tramitação na Câmara dos Deputados, se não houver recurso.
A notícia é importante para os professores. Trata-se de mais um passo na luta da categoria pela limitação do
número de alunos nas classes, reivindicação presente, inclusive, nas campanhas salariais. Ainda que o
problema da superlotação seja mais agudo no ensino superior, a fixação de limites no ensino básico é
igualmente necessária quando se pensa em educação de qualidade e respeito ao trabalho dos professores.
Outros projetos
Levantamento feito pela Federação dos Professores (FEPESP) mostra que, até outubro de 2012, outros cinco
projetos de lei sobre o limite do número de alunos em sala de aula tramitam no Congresso. O problema é que
eles estão praticamente parados.
Em todos os casos, o limite estabelecido é de 35 (com algumas variações por segmento de ensino, de acordo
com cada projeto). A exceção fica por conta do PL 731/1999, que fixa limite de 40 alunos para o ensino
médio e é o único a estabelecer um número máximo também no ensino superior (50 estudantes por classes).

Fonte: SINPRO-SP
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SINPROSANTOS – SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS
BAIXADA E LITORAIS NORTE E SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os PROFESSORES do COLÉGIO
ITA – Organização Educacional Limitada, para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária no dia 27 de outubro de 2012 às 9h30min(nove horas e
trinta minutos), em primeira convocação, à Av. Ana Costa, 145 – Santos, a fim de
analisarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
 Resultados na Audiência do Ministério Público do Trabalho;
 Análise e deliberação sobre eventuais medidas jurídicas e políticas.
 Deliberação sobre a proposta de Greve.
Não havendo, na hora acima, número legal de presentes, a Assembleia será
realizada às 10 horas no mesmo dia e local, em segunda convocação com
qualquer número de presentes.

Santos, 24 de outubro de 2012.

Ildefonso Paz Dias
Presidente
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As convenções coletivas de trabalho garantem aos professores o direito de se licenciarem da
instituição onde lecionam por um período de até dois anos. Para isso é preciso observar
atenciosamente os prazos para solicitar o benefício.
Na educação básica, o professor deve comunicar a escola com antecedência mínima de até 60
dias do início do próximo período letivo. No ensino superior, a comunicação deve ser feita
com antecedência mínima de até 90 dias.
Têm direito à licença sem remuneração os docentes com mais de cinco anos ininterruptos de
serviço. As instituições de ensino estão obrigadas a aceitar a licença sem remuneração, pois é
um direito de toda categoria, previsto nas normas coletivas.
Ao comunicar a licença, o professor deverá especificar as datas de início e término do
afastamento. A licença só terá início a partir da data expressa no documento, mantendo-se
todas as vantagens contratuais. Para ter as informações completas sobre a licença, confira a
cláusula 43 da convenção do ensino superior e cláusula 44 da convenção da educação básica.
O término da licença deverá coincidir com o início do período letivo. A duração total do
afastamento não poderá ser superior a dois anos.
Fonte: SINPRO-SP

AGENDA DOS PROFESSORES 2013
Esta não é uma agenda comum, ela é feita por professores e
para professores, tem a cara da nossa categoria do começo ao
fim. Além do caderno de uso diário, há a sessão de Direitos, um
guia indispensável para professores de educação básica e ensino
superior.
São dezessete temas, com orientações e dicas que vão desde a
admissão do professor até a sua saída do local em que leciona.
Foi criada para manter o Sinpro Santos perto dos professores
todos os dias do ano.
A agenda é funcional e vem com uma caneta acoplada. Isso tudo
para ela ser levada ao trabalho e usada não só para
planejamento e anotações, mas também como meio de
informação e organização da categoria. A Agenda do Professor
2013 editada pela Fepesp é um presente do Sinpro Santos.
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Não adiantou o Sesi oferecer show em São Paulo, com transporte e até hora extra. Cerca de dois mil
professores participaram do simpósio organizado pelos sindicatos da Fepesp, no dia 24/10, em várias regiões
do Estado.
O 1º Conexão Fepesp reuniu professores em treze cidades-polos, com o tema "O projeto pedagógico do Sesi
na visão de quem ensina". A iniciativa conseguiu dar voz aos professores, que debateram as consequências de
uma proposta pedagógica determinada de cima pra baixo, sobretudo em relação às condições de trabalho.
Não foi uma simples reunião, mas a oportunidade do debate aberto, enriquecido pelas experiências,
contribuições e problemas na visão de cada docente.
As deliberações de cada polo ainda estão sendo sistematizadas, mas um aspecto se sobrepôs de maneira
acentuada em todos os grupos: a sobrecarga de trabalho. As novas exigências, muitas delas burocráticas, são
agravadas pela falta de condições para que sejam realizadas e muitas delas nem são remuneradas.
Outros dois pontos que surgiram com força nos polos foi a manutenção do recesso com trinta dias corridos e
os problemas decorrentes da desigualdade salarial entre o Fundamental e Médio.
Intensificação do trabalho
Na primeira parte do simpósio, os professores assistiram por videoconferência à palestra do professor Daniel
Mill, da Universidade Federal de São Carlos, que tratou da intensificação do trabalho docente. O professor
destacou que o professor só vai conseguir brigar se souber como funcionam as TDIC [Tecnologias digitais da
informação e comunicação] que aparecem e podem ter relação com o seu trabalho.
A palestra completa do professor Daniel Mill pode ser assistida aqui (para acessar, informe nome e e-mail).

Clique aqui para ler a entrevista concedida pelo professor à Fepesp após o evento.
Fonte: FEPESP

Os Professores do Sesi de Santos e Cubatão, representados pelo Sinpro Santos, participaram do evento e
saíram
muito
satisfeitos
com
os
resultados
do
1º
CONEXÃO
FEPESP
Após a palestra a palavra foi aberta a todos os professores, para posicionarem-se sobre qualquer assunto
relativo ao seu trabalho no Sesi, dos salários às condições de trabalho, do recesso à maior participação nas
decisões do projeto pedagógico do Sesi.
Em discussão, os professores manifestaram suas preocupações não só com os temas, que com certeza farão
parte das negociações para o próximo ano, como o recesso, o aumento real e a defasagem salarial entre os
níveis, mas, também, com os graves relatos de violência praticada pelos alunos nas unidades do Sesi na
baixada santista e a diversas interpretações desfavoráveis à categoria de nosso Acordo Coletivo de Trabalho.

Na oportunidade, os professores sindicalizados receberam suas agendas de 2013 e, muitos, aproveitaram para
se sindicalizarem e se juntarem ao amplo processo de mudanças que estão ocorrendo no Sinpro Santos.
Agora é aguardar as novas convocações, importantes, para a mobilização na Campanha Salarial de 2013.
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Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2013
A agenda é feita por professores e para professores, tem a cara da nossa categoria do
começo ao fim. Além do caderno de uso diário, há a sessão de Direitos, um guia
indispensável para professores de Educação Básica e Ensino Superior. São dezessete
temas, com orientações e dicas que vão desde a admissão do professor até a sua saída
do local em que leciona. Para os professores sindicalizados a agenda já está à
disposição para ser retirada aqui no sindicato. – Av. Ana Costa, 145, em Santos Para os demais professores, ao se sindicalizarem receberão também este
instrumento de organização feito especialmente para a categoria. Então, não
deixe de se sindicalizar. A união é importante para manter a força do Sindicato.
Vamos mudar juntos.

SINDICALIZE-SE
A união é importante para manter este sindicato forte. E assim, podemos continuar a
lutar pelos direitos da categoria. Professor, não deixe de se sindicalizar. O SINPRO
Santos está aqui para apoiá-los. Entre em nosso site e sindicalize-se!

DENÚNCIA
Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em que você ensina.
Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie. Telefone: 3234-1071

SINPRO SANTOS NAS REDES SOCIAIS
Para criar uma maior aproximação com você, professor, criamos uma página no
Facebook e uma conta no Twitter. Estes novos meios serão mais uma ferramenta para
deixá-los atualizados e manter contato com a categoria. Não deixe de acessar.
Facebook e Twitter

NOVIDADES

