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Editorial - O Pouco ou o Quase-Nada !
Se nada é por acaso, então os descontentamentos também têm o seu lado
positivo. A nossa mais recente campanha
salarial trouxe-nos boas lições. A primeira delas: não se deve lutar por 3,5% de
reajuste ! Menos, ainda, depois de ficar
quatro anos sem reajuste algum ! Não
compensa! É muito esforço para pouco
resultado. Deve-se lutar por 35% (trinta
e cinco por cento) de reajuste ! Muitos
dirão que isso é uma ilusão, é ouvir estrelas, uma utopia. Tudo bem, concordamos, mas o pior é lutar por apenas 3,5%
correndo o risco de não vencer, hipótese
em que os 3,5% também seriam uma ilusão, uma utopia. Então, se é para morrer
afogado, que seja no oceano e não na
banheira de casa; se é para morrer atropelado, que seja por um 'Koenigsegg
Trevita'- alguém consegue pronunciar ?-,
o carro mais caro do mundo, e não por
um fusquinha (nada contra este simpático perigo ambulante); se é para morrer
de queda, que seja caindo das nuvens e
não de um terceiro andar. Bem, isto são
apenas metáforas; melhor, mesmo, é não
morrer ! Voltando à campanha salarial,
não compensa tanta luta por uns míseros
3,5% de reajuste! É muito pouco. É o
Quase-Nada ! Por isso, nesta campanha
salarial, nós, da Udemo, não lutamos por
mais 3,5% de reajuste salarial. Lutamos

pelo cumprimento da legislação e contra
uma política de discriminação entre docentes e especialistas; lutamos pelo respeito à nossa carreira; pelo reconhecimento do nosso papel de educadoresgestores e, principalmente, pela nossa
dignidade! A segunda lição: como é frágil a nossa segurança jurídica. Neste País,
a legislação conta pouco ou quase nada.
Com o PLC Nº 01/18 - no que diz
respeito ao magistério - numa penada,
o governo contrariou a Constituição
Federal, a Constituição Estadual, a LDB,
além de quatro leis complementares estaduais, sendo uma delas o Estatuto do
Magistério. Cabe lembrar que todas essas leis complementares foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e sancionadas pelos governadores de então.
Como puderam fazer um projeto tão desastrado ? Se ninguém grita, e o projeto é
aprovado na sua versão original, todo um
arcabouço jurídico vai para o brejo, em
tão pouco tempo. A terceira lição: em
tempos de equilíbrio, bonança ou
calmaria, quando estamos numa certa
zona de conforto - como há muito não
acontece !- não nos preocupamos em
separar o joio do trigo. É nos momentos de crise, tensão, conflito e
enfrentamento que percebemos quem
realmente está conosco - com o Magis-

tério - e quem está contra nós. Desta vez,
ficaram conosco a Secretaria da Educação e a Assembleia Legislativa. O Sr. Secretário da Educação, reconhecendo a
justeza da nossa reivindicação e a necessidade de fazer justiça, encaminhou Ofício ao Sr. Governador, intercedendo em
nosso favor. Os Deputados estaduais,
num primeiro momento dispostos a
aprovar o projeto tal como receberam
do Palácio, aos poucos foram se convencendo do absurdo e da ilegalidade
da proposta. Daí, para nos apoiarem integralmente, foi um pequeno passo. Curiosamente, não foi necessária nenhuma
pressão sobre os deputados, mas tãosomente uma boa dose de esclarecimentos, informações, dados e planilhas. Feito este trabalho, os próprios Deputados começaram a exigir do governo
mais informações, dados e correções.
A quarta lição: ir à fonte. Em pelo menos dois momentos, pudemos entregar
um documento de esclarecimento ao Sr.
Governador e, embora numa conversa
rápida, solicitar dele a reanálise do projeto. Sem nenhuma ameaça, bravata, grosseria ou arrogância: apenas esclarecendo
e argumentando. Graças à intervenção
dos Deputados Roberto Engler e Barros Munhoz pudemos também conversar com o Sr. Secretário do Planejamen-

to, mostrando-lhe os erros e ilegalidades
do projeto. Essa conversa foi muito importante, porque pairava no ar uma certa confusão entre reajuste no salário inicial e Piso Salarial Nacional; com a conversa, a confusão foi dissipada. Quatro
dias depois, o Sr. Governador assinava
um novo projeto, corrigindo o anterior.
Quinta lição: toda generalização é um
erro. Nem todos os políticos são tão ruins e têm a vida tão tranquila como se
proclama. Pudemos observar a tensão
em Deputados, na Assembleia
Legislativa, num primeiro momento
pressionados pelo Governo para aprovar um projeto, sabendo eles que a aprovação desse projeto seria um desastre
para o próprio governo. E pressionados, na outra ponta - e em sentido contrário -, pelos seus eleitores, cabos eleitorais e amigos. É o fio da navalha. Parece um encontro marcado com o caos.
Sexta lição: quem persevera sempre alcança. Nós perseveramos ! Sétima: Deus
protege os fracos e oprimidos, mas um
bom sindicato ajuda muito. O Millor sabia das coisas ! Oitava: a vitória tem sempre um sabor doce, mesmo que pequena. Vencemos, mais uma vez ! O pouco
ou quase-nada (mais 3,5% de reajuste)
tornou - se algo grande: o respeito à nossa
carreira e à nossa dignidade !

Breve crônica a propósito do mui amigo "MM" na
tentativa de "rasteirar" diretores e supervisores
Pouco conhecido, dos membros
do magistério estadual, até o momento, mas muito "prestigiado" entre deputados da Alesp, que adoram
o "MM" (para ser tão bem avaliado
junto aos representantes do povo
paulista, o tal "MM" deve ter aprontado "poucas e boas" junto aqueles!).
Eis que o dito cujo acaba de quase passar uma bela rasteira nos especialistas da educação do Estado (
E porque não dizer, no próprio governador, que não parece ter percebido, que neste imbróglio dos 3,5%
de reajuste para diretores e
supervisores, poderia despedir-se de
alguns milhões de improváveis votos do funcionalismo), no que tange
ao mixuruca reajuste concedido pelo
nosso bem amado Geraldinho.
Este, quase improvável, futuro
presidente da república, se alguém
dele se lembrar no dia 7 de outubro

EXPEDIENTE

de 2018, próximo distante, quando
o eleitor defrontar-se na telinha
"votatória" com aquela figura serena e amigável, sempre preocupada
com os profissionais da educação
estadual, desde que não vivam a reivindicar o vil metal, que ele julga

essencial conceder apenas de quatro em quatro anos, mormente, se
estiver candidato a alguma coisa.
Penso que a atitude do "MM"
não deve ter sido de caso pensado,
mas de caso estudado com vistas a
granjear a antipatia de nossa categoria, isso se o Geraldinho não o
aconselhou a ser um tanto quanto
comedido ao montar a planilha de
reajuste dos abastados diretores e
supervisores.

Tão equivocado no trato das
planilhas do Magistério, que "MM"
imprimiu nela 7% para 200 mil professores e 3.5% para 30.000 especialistas, o que nos pareceu prova de
que o indigitado não aprendeu aritmética ao tempo do curso primário,
isso num tempo em que a escola
pública era de alto nível. Ou será que
o "MM" é egresso de tempos mais
hodiernos, o que nos faz compreender os cálculos arrevesados por tamanha cabeça de toucinho?
É provável que MM, juntamente
com seu colega fazendário, levaram
um dolorido cascudo do Geraldinho
(claro, claro, apavorado com as repercussões eleitorais do bestialógico
matemático dos competentes assessores), o que os fizeram, de repente,
descobrir que realmente enganaramse nas contas.
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Indisciplina na Escola
INTRODUÇÃO
Existe uma grande complexidade envolta no tema que se pretende discutir neste trabalho. Ao mesmo tempo em que temos que lidar com essa realidade crescente,
que é a indisciplina, temos que nos atentar
para as suas possíveis causas e ver, em alguns momentos, que também somos culpados em expandi-la nos alunos. Certamente, o que acabo de anunciar nestas poucas linhas iniciais abala o leitor, deixa-o com
sérias dúvidas sobre a verdadeira intenção
que tem este compacto artigo. Mas acreditem. As respostas para a maioria das perguntas encontram-se em nós mesmos, assim como uma boa parcela de culpa pelos
problemas ocorridos ao longo das nossas
vidas pertence a nós.
São vários os fatores que apontam para
uma possível crise nas salas de aula das
nossas escolas: professores estressados, alunos descrentes e desacreditados, ensino falido, violência física e psicológica, grande
número de reprovação, evasão etc. Esses
são fatores interligados entre si, ou seja, o
aumento de um ocasiona o aumento do
outro. Da mesma forma, ao conseguirmos
a redução deste, estaremos também reduzindo aquele.
O simples fato de nos depararmos com
estes indicadores já nos causa pânico. Não
sabemos ao menos por onde começar. E
para piorar, não temos instrução suficiente
para conduzir esses casos de forma exitosa,
pois falta a tão pregada - e nunca posta em
prática - formação continuada. Mas uma
formação que contemple estes fatores; que
indique as soluções das quais tanto necessitamos. Chega de enxurradas de teorias
que não nos leva a lugar algum, muito pelo
contrário, nos deixam cada vez mais confusos e sem saber aonde ir.
INDISCIPLINA E SOCIEDADE
Não somente o professor é culpado
pelo problema da indisciplina na sala de
aula, apesar de ter sua parcela de culpa, mas
também outros indivíduos e instituições
são responsáveis por essa realidade em evolução constante. A família, a escola, a sociedade, o próprio aluno, todos, pouco ou
muito, contribuem para indisciplinarização
dos nossos discentes.
Segundo um dos grandes estudiosos
brasileiros da indisciplina, o professor Celso dos Santos Vasconcellos, "... a disciplina
consciente e interativa é a capacidade de
mediar a tensão dialética entre adequação e
transformação, tendo em vista atingir intencional e criticamente um objetivo...".
Apesar da afirmação de Vasconcellos não
nos trazer conforto, pois explicita ainda
mais a complexidade da indisciplina, ela nos
aponta um norte. Indisciplina é a negação
da disciplina. É a incapacidade de mediar
os conflitos dialéticos entre adequação e
transformação
apontados
por
Vasconcellos.
Adequar-se a transformação da sociedade, justamente esta na qual vivemos,
uma sociedade marcada pela falta de limites, pela decadência de princípios básicos

de respeito ao próximo, de solidariedade, de
quebra de fronteiras, é uma questão de comodidade. É muito mais fácil se adaptar ao
ilimitado do que viver regido por regras, por
limites. Aqui mora a dificuldade da questão.
Ao mesmo tempo em que o jovem transforma-se com a sociedade das ilimitações, tem
que se adaptar às regras impostas, neste caso,
pela escola. Aqui nasce o primeiro foco de
conflito: da necessidade que a escola tem de
limitar os maus hábitos adquiridos em terrenos externos a ela; o fácil (sociedade) de fora
se torna o difícil de dentro (escola), portanto,
por este motivo, a escola acaba sendo julgada
como opressora, retentora da liberdade dos
alunos, ultrapassada, limitadora. Ao ocorrer
este conflito, a indisciplina se aflora, pois nasce da divergência de valores.
INDISCIPLINA E FAMÍLIA
A instituição família tem um papel primordial na vida educacional dos discentes. É
dela que, primeiramente, parte a Educação. E
é pelo fracasso dela que há uma sobrecarga
para a escola, especialmente para os professores. No momento em que isso acontece, uma
transferência de responsabilidades é emitida à
escola, que muitas das vezes não consegue
resultados satisfatórios e reencaminha o problema para a família. Um verdadeiro jogo de
empurra-empurra sem vencedores.
"...Muitas das vezes, a família não
Educa, não dá referências básicas e
transfere para a escola esta tarefa...".
(Vasconcellos, 2013)
Tudo começa no núcleo familiar. Os valores que precisamos carregar para exercer a cidadania são adquiridos no seio da família. À família é resguardado o dever de transmitir valores tais como: respeito (em seu amplo sentido), ética, humildade, dignidade, deveres etc.
A ausência desses valores faz emergir o conflito na escola, criando alunos rebeldes, professores impotentes, educação fracassada. Por isso,
a falta de compromisso da família para com a
educação dos seus membros, causa o crescimento da indisciplina, dentro e fora da escola.
INDISCIPLINA E PROFESSOR
O questionamento dos professores sobre a atual indisciplina dos seus alunos tem
um foco muito remoto, algo próximo aos
900 anos atrás, com o chamado Currículo
Disciplinar Instrucionista. Com ele conseguíamos "domar" os alunos; os mantínhamos
sobre "rédeas" curtas. Nessa época, mas também além dela, eram evidenciados os castigos
físicos e psicológicos contra os discentes. Com
o passar do tempo, e com a condenação dessas ações, o professor foi se adaptando às
novas realidades e criando meios punitivos
para "combater" as questões de indisciplina
fracassadamente. As palmatórias, os cintos,
as cordas e os cipós foram substituídos pelas
avaliações.
Por este motivo, as avaliações carregam
através dos séculos o seu caráter punitivo,
sendo sempre cercada por um tabu
irremovível. Porém, em dias atuais, percebese cada vez mais claramente a ineficácia desse

método opressor. Os alunos submetidos
aos exames com este fim aparentam ainda
mais indisciplina e repulsa contra os professores. Sem dúvida este método não resolve,
apenas agrava.
O professor pedagogo Celso
Vasconcellos, criou o termo Síndrome do
Ecaminhamento para designar a transferência de responsabilidade do professor para a
coordenação ou direção. Mas isso não é apenas uma questão de responsabilidade, é também um caso de impotência e geração de mais
indisciplina. O professor, quando não consegue conter os ânimos na sala de aula, encaminha o aluno à sala da direção ou coordenação
demonstrando ao aluno sua impotência, sua
fraqueza. Este, por sua vez, repete os atos
indisciplinados por entenderem esta fraqueza e, principalmente, por compreenderem que
a ida a estas salas não resultarão em sanções
graves, a não nos casos de expulsões - procedimento não recomendado pedagogicamente.
"No entanto, o aluno queria sentir a
firmeza do professor. E como não sentiu, o que vai acontecer? Muito provavelmente, esse aluno vai, de novo,
ter um outro ato indisciplinar para
sentir essa segurança. Se de novo o
professor o encaminhar, entra-se num
ciclo vicioso..."
(Vasconcellos, 2013)
Da Síndrome do Encaminhamento nascem outros conflitos, por exemplo, entre professor e coordenador ou diretor. Ao encaminhar o aluno, o professor espera que uma
punição rígida lhe seja atribuída. Em muitos
casos, o professor já encaminha o aluno com
um pedido de suspensão. Porém, não seria
essa a intenção do aluno? Portanto, a suspensão não é uma atitude educativa e, por isso,
não é a mais recomendada. Se a direção não
suspende esse aluno, o professor se sente
ofendido, sem importância; enquanto isso o
aluno socializa com os colegas a irrelevância
do professor, que cai no abismo da insignificância, perdendo toda a autoridade que a função lhe permite.
Se o aluno quer sentir a sua firmeza, mostre firmeza a ele. Aja com disciplina. Se possível, insira doses de humor em suas aulas para
descontrair o clima. Não exagere nas doses de
disciplinas, pois a ideia dela é mediar o conflito que existe em sala de aula. Converse com
os seus colegas de trabalho; pergunte se os
casos acontecem também com eles; reflita sobre si mesmo; monte rodas de diálogos com
os seus alunos; procure compreender o que
de você perturba os alunos e corrija esses atos;
seja amigo dos alunos, mas mantenha a postura profissional. Lembre-se! Os conflitos
ocorridos em sala de aula deverão ser corrigidos em sala de aula.
INDISCIPLINA E ESCOLA
A escola deve, principalmente, ter um Projeto Político Pedagógico que contemple as
questões da indisciplina. Para tanto, a escola
deverá convocar as famílias, os alunos, os professores, ou seja, toda comunidade escolar
para a elaboração do PPP; deve criar possibili-

Por Robison Sá

dades de debates com os atores da educação; deve conceber regras juntamente com
os envolvidos, pois desta forma facilita o
seu cumprimento.
O PPP da escola deverá estar explícito a
todos para consulta. Além dele, o currículo
escolar deverá contemplar os valores necessários à boa convivência entre professores,
alunos, direção, coordenação, família, pessoal de apoio, enfim, ao bom convívio e
harmonia entre todos os envolvidos na
promoção da educação e inserção do indivíduo na sociedade.
Além disso, sempre que possível, a escola deverá promover palestras com especialistas, que debaterão o assunto com a
propriedade de quem entende mais profundamente do assunto. Outro fator importante é a promoção da formação continuada dos professores, onde eles poderão
adquirir conhecimentos seguros para liderarem os conflitos adequadamente e contribuírem para a elevação da pacificidade
dentro e fora da sala de aula. Prioridade também é possibilitar, sempre, o diálogo entre
todos os envolvidos com a educação.
INDISCIPLINA E ALUNO
O aluno é o núcleo do processo
educativo. É a partir dele e para ele que toda
a educação é pensada. Infelizmente, este aluno tem protagonizado cenas de horror nas
escolas, através da manifestação da
indisciplina explícita. Boa parte dos alunos
da atualidade perdeu o foco dos estudos e
mira um norte divergente daquele apontado pela educação; talvez por esperarem algo
diferente da escola, talvez pelos
ensinamentos da sociedade das ilimitações,
talvez pelo fracasso da família, ou ainda pela
"inadequação" da escola. O importante frisar é que o aluno está cada vez mais distante das boas questões educacionais, menos
comprometido com a própria formação e
muito mais agressivo.
O momento é de reflexão, é de pensar
que a vida parece ser muito longa, mas quando menos esperamos já estaremos na velhice sem ao menos perceber que o tempo
passou tão depressa. É preciso conscientizarse das responsabilidades que a vida nos traz.
É preciso planos, metas, organização. Um
presente desregrado transforma-se num
futuro instável. O tão importante aluno do
qual nos referimos precisará tomar um "choque" de realidade; ele precisa acordar e perceber que não vive num mundo de ilusões,
de superficialidades; terá que perceber a
indisciplina como a indicadora de um fracasso futuro, mas não tão distante. Seria
um bom caminho para o professor, trilhar
o caminho da conscientização do aluno.
"O sucesso da educação depende,
também, da mediação de conflitos."
(Robison Sá)
Referência bibliográfica:
VASCONCELLOS, Celso. Disciplina e
Indisciplina na Escola. Revista Presença Pedagógica, Belo horizonte, MG. v. 19, n. 112. P. 5-13,
set/2013.
Fonte: www.infoescola.com/pedagogia/
indisciplina-na-escola/
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PROJETO PEDAGÓGICO

Caracterização etária
Durante os quatro anos de duração
do Ensino Fundamental 2, o aluno experimenta intensas transformações físicas e psíquicas, próprias da puberdade
e entrada na adolescência. Inicia-se um
processo de crise, às vezes muito difícil
de ser vivido, tanto pelos sujeitos como
por seus pais e educadores. Mas é também uma fase repleta de momentos iluminados por novidades, surpresas, descobertas e superações.
Pelo fato de não ser linear o processo de crescimento, o contexto pessoal
com o qual se trabalha no curso é composto de ambivalências e desigualdades,
tanto em relação ao comportamento
quanto ao desenvolvimento físico. Ainda que possamos descrever as características do aluno em cada uma das séries, e, com isso, traçar objetivos gerais
para cada uma delas, a condição geral
será de sempre alguma heterogeneidade
e, consequentemente, uma evolução também variada dos recursos cognitivos,
notadamente nas séries intermediárias.
Assim, enquanto alguns parecem antecipar seu desenvolvimento físico, outros
parecem não crescer na medida certa;
enquanto uns procuram assimilar e mostrar comportamentos tirados do modelo adulto, outros relutam em abandonar atitudes mais infantis; enquanto
uns abraçam com entusiasmo as propostas de trabalho, outros parecem não
se envolver com nada; enquanto uns
mostram surpreendente autonomia de
trabalho, outros demandam acompanhamento próximo e continuado.
Pode-se dizer que essas diferenças
existem desde sempre, em todo o processo de crescimento, ao longo de toda
a escolaridade. Mas, nos quatro anos
deste curso, essas diferenças se intensificam e superam a história escolar ou
sociocultural de cada um. Como talvez
em nenhum outro momento, acrescenta-se um dado do corpo físico e psíquico em transformação, de tal forma que
essas desigualdades podem ser todas
encontradas dentro de um mesmo indivíduo e quase em um mesmo momento - o corpo que cresceu e dentro
do qual o adolescente não se reconhece;
o sentimento que repentinamente invade e o constrange por não ter como
evitá-lo.
São alunos que agem como crian-

ças, mas defendem-se e argumentam
como adultos; precisam de limites e
contenção, mas igualmente de acolhida,
compreensão e espaço de liberdade para
crescer. Inúmeras vezes as situações não
são de solução simples, não se resolvem
com algumas palavras precisas acompanhadas de uma decisão - demandam
muitas conversas, individuais e coletivas.
São, portanto, expressões da dificuldade e estranhamento com o próprio crescimento que se projetam nas relações
sociais
como
dificuldade
e
estranhamento do mundo adulto, que,
por sua vez, também não escapa ileso
dessa aguda percepção, tendo que lidar
amiúde com suas próprias contradições.
Complementam o quadro as questões de gênero: meninos e meninas crescendo e amadurecendo em ritmos diferentes; procurando os iguais, mas interessando-se pelos diferentes: e ambos
assustados e tendo dificuldades em lidar com o estágio explosivo da sua sexualidade. Trata-se de um quadro de
angústia, sem dúvida, mas que pode ser
favorecido pela qualidade da presença
dos adultos, capaz de fazer sobressair as
potencialidades da criatividade e da descoberta, tão marcantes nesse período.
Do ponto de vista das capacidades
cognitivas, haverá um desabrochar que
culminará com a conformação das estruturas de pensamento próprias do
adulto, como um corpo pronto, embora sem treino, não educado. No tempo
da puberdade, amadurecimento físico
em direção à adolescência e à
adultidade, a capacidade cognitiva "corre
na frente", por assim dizer, e o aluno
logo adquire o raciocínio abstrato: é
comum vê-lo construir teorias e explicações mais ou menos complexas. Ele
superou a fase operatório-concreta e
ingressou na hipotético-dedutiva. Essa
aquisição do raciocínio formal, que se
inicia por volta dos onze ou doze anos
e consolida-se aos catorze ou quinze,
sofrerá, nos anos seguintes, apenas aprimoramentos: as estruturas cognitivas do
adulto são as mesmas dos adolescentes,
porém com menos onipotência.
Essa nova etapa traz ao aluno mais

condições de lidar com o mundo: ele
tem possibilidade de operar com o hipotético, pode considerar simultaneamente muitas variáveis (operações
combinatórias), ultrapassa o real e dirige-se ao possível. O pensamento formal processa-se mentalmente, pela linguagem, sem a necessidade da experimentação concreta.
Também é relevante dizer que esses
novos recursos de pensamento constituem importantes bases para o desenvolvimento moral do indivíduo, já que
tanto sua percepção como seu julgamento não conseguem mais elidir a complexidade do real.
Isso tudo representa um incremento
considerável nas possibilidades de
aprendizagem, o que um projeto pedagógico adequado deverá saber explorar e desenvolver, propondo conteúdos
e procedimentos novos, apresentando
desafios condizentes.
MOMENTO NA ESCOLARIDADE
Como condição inicial, temos as
aquisições da primeira fase do Ensino
Fundamental; esses conhecimentos e
habilidades deverão ser desenvolvidos
e ampliados para formar uma base consistente de saberes com os quais o aluno, então de posse de novo grau de autonomia, enfrentará os anos de Ensino
Médio e seguintes. É fácil perceber o
grande contraste entre as formas escolares próprias do Ensino Fundamental
1 e do Ensino Médio, sugerindo ser o
Ensino Fundamental 2 uma ponte que
leva de um ao outro. De fato, temos, na
primeira fase do Ensino Fundamental,
uma aprendizagem pouco fragmentada, com um professor ou uma professora por sala, integrando pelo menos
cinco áreas: Português, Matemática, Ciências, História e Geografia. Daí resulta
uma prática que pode atender mais adequadamente à necessidade de se atribuir
significado às aprendizagens a partir de
integrações disciplinares (projetos) e
contextualizações sempre próximas ao
universo do aluno. Na outra ponta, no
Ensino Médio, temos o aluno lidando

com um conjunto relativamente grande
de disciplinas, cada uma com sua
metodologia própria, o que exige dele
não apenas a autonomia para incorporar
essas diversas formas de tratar o conhecimento em sua complexidade crescente, mas também a capacidade de produzir integrações e sentidos, para que as
aprendizagens possam transcender, como
é seu objetivo, o mundo da escola.
Colocado a meio caminho entre o
Ensino Fundamental 1 e o Ensino Médio, ainda que tenha que realizar a passagem de um sistema ao outro, o Ensino Fundamental 2 não se resume, entretanto, à imagem de uma ponte. Antes, realiza essa tarefa com naturalidade,
subordinando-a aos objetivos traçados
em consonância com as características e
necessidades da faixa etária, ou seja, com
os estágios específicos de desenvolvimento cognitivo, emocional e moral dos
estudantes. É, portanto, atento a esses
parâmetros que o Ensino Fundamental
2 encontra sua identidade.
Neste curso, acentua-se importante
mudança na relação do aluno com a
escola. Percebida até então como uma
extensão do lar, a escola irá se revelando como algo pertencente ao círculo do
que é público, do espaço social mais
amplo, e aquilo que o aluno realizava
movido tantas vezes pelo seu amor à
professora, ele cada vez mais o perceberá como parte de suas obrigações sociais em um mundo que ultrapassa o
privado. Ele deverá aos poucos reconhecer que o conhecimento aqui se adquire em um contato que, preservadas
as condições das individualidades, é impessoal, institucionalizado; e isso não significa falta de amor, de calor humano
ou do valor das relações solidárias, até
porque a verdadeira função das normas
e da institucionalização das formas escolares de relacionamento é garantir que cada
um tenha espaço suficiente e condições
de proceder a suas escolhas pessoais, a
fim de construir e desenvolver a sua maneira particular de estar no mundo.
Fonte: Projeto Educacional: Colégio Santa Cruz. p.88-91.
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E-mails
De: rosalina aparecida burati Ribeiro [mailto:xxxxxxxxxxx@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 18 de outubro de 2017 05:27
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Re: HOJE É O SEU DIA !!
Muito obrigada pelas palavras de afago. Pena que estes sentimentos não estão
presentes na cultura e na consciência de quem administra o nosso Estado e nosso
pais. Obrigada e meus parabéns à todos os Diretores que trabalham à frente da
UDEMO. Obrigada pelo trabalho desenvolvido por este sindicato. Grata.
De: Erica Anjos [mailto:xxxxxxxxxxx@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 21 de dezembro de 2017 13:30
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Agradecimento
Boa Tarde!
Parabéns Udemo, o árduo trabalho que vocês realizaram durante estes 11 anos,
resultou no Concurso, de forma democrática, clara e transparente.
Antes de prestar o Concurso para o Estado, havia me preparado para o concurso aqui de Olímpia, conseguindo agora me efetivar como diretora escolar.
Quero agradecer por vocês terem sido minha fonte inspiradora, de disciplina,
comprometimento, estudo contínuo e principalmente acreditar que depois de tanta batalha. Ocorra o Sucesso esperado.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Com muito Sucesso!
São os Votos Sinceros de Érica Cristina dos Anjos.
De: Valéria Sigrist [mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018 15:48
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Agradecimento
Senhores,
Sou associada da UDEMO há muitos anos. Em minha carreira, como diretora de escola, sempre fui prontamente atendida em todas as minhas solicitações a
essa entidade.
Agora, aposentada, quero aqui externar mais uma vez meus agradecimentos a
UDEMO, em especial ao seu Departamento Jurídico, na pessoa do advogado
Rodrigo Soares Pereira. Entramos com uma ação judicial vitoriosa em relação ao
meu abono de permanência, e Dr. Rodrigo sempre me orientou com competência, clareza, educação, e sobretudo, humanidade.
Obrigada UDEMO e obrigada Rodrigo Soares Pereira, advogado do Depto.
Jurídico.
Valéria Conceição Sigrist
De: Vera Paszko [mailto:xxxxxxxxxxxx@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 07:26
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Re: [PLC nº 01/18] Quadro do Magistério e Pisos Salariais- Cópia
Parabéns, colegas! Explanação perfeita da UDEMO que justifica, de forma
técnica e incontestavelmente correta, as alterações necessárias à PLC em trâmite.
Resta-nos apenas aguardar que os senhores deputados tenham um mínimo de
discernimento e respeito para acolher tão justa reivindicação.
De: Margarida Moreira [mailto:xxxxxxxxxxxx@yahoo.com]
Enviada em: sexta-feira, 12 de maio de 2017 10:58
Para: Volmer Áureo Pianca - UDEMO
Assunto: concurso diretor
Olá professor! Bom dia!
Parece que o ofício da Udemo surtiu efeito. O Governador revalidou a autorização...
Sendo escolhida a organizadora, quantos dias de prazo,o senhor imagina serão
necessários para a publicação do edital?
Será que irão manter os mesmos 39 dias entre edital e prova?
Nosso grupo agora está mais seguro com a publicação da autorização. O senhor nem imagina, os mais absurdos boatos que correm na rede, inclusive de
terceirização do cargo de diretor...
Todo o nosso grupo (15 pessoas) se formos aprovados,iremos nos filiar à
Udemo.
Um abraço,
Margarida

De: Mario Edson Ribeiro [mailto:xxxxxxxxxxx@hotmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018 09:56
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Reajuste salarial
Senhores acabei de ler o texto "Denúncia"- reajuste salarial 3,5% e 7%. Sabemos que essa separação já existe por parte da Secretaria da Educação, haja vista, a
aposentadoria do Diretor,
"Somos do QM.", menos na hora da aposentadoria, julgado do STF., não é
respeitado! Assim para nos defender e garantir o direito à aposentadoria igual a
classe docente os Senhores buscam o judiciário. "Somos do QM.", porém na
hora de estabelecer um percentual de "aumento salarial" não somos do QM. Creio
que solicitar aos Legisladores do Estado que retirem o Projeto da Pauta não vai
adiantar, pois não sei se considerarão Suporte Pedagógico como do QM., embora
a lei aprovada pelos mesmos assim considera! O melhor e mais garantido será
mais uma vez buscar o judiciário! A nossa defesa já está pronta diante do que se
alega no "texto denúncia". Excelente explicação e alegação dos Senhores! Não há
como negar toda explicação, inclusive com Fundamento Legal! Obrigado!
Mário

De: Arminda Maria Prado [mailto:xxxxxxxxxxxx@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 15:25
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Elogio
Queridos Companheiros,
Toda vez que entro no site e leio: "Vitória do Udemo!" penso: como valeu e
vale a pena ser associada udemista. Recordo bem, lo que ingressei como Diretora
de Escola na DE-Sorocaba, sai de lá e fui direto me filiar a Udemo. Não posso me
esquecer que foi orientação da querida e respeitada Marta Miquelina.
E, assim, espero que todos os ingressantes façam o mesmo se filiem a UDEMO/
QUERIDA, pois que, jamais ficarão sozinhos.
Parabéns! Que toda vitória continue a ser justa e a fazer da nossa Educação um
dos pilares resistes aos desmandos dos últimos 20 e tantos intermináveis anos.
Abraço e admiração.
Arminda Prado.

De: Prof. Danilo Marques [mailto:xxxxxxxxxxxx@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 15 de dezembro de 2017 16:42
Para: udemo@udemo.org.br
Assunto: Elogio: Apoio na escolha de vagas de Diretor de Escola
Boa tarde.
Venho agradecer imensamente a Udemo e todos os seus colaboradores pelo
apoio aos candidatos que estiveram escolhendo vagas do cargo de Diretor de
Escola.
Eu fui um desses candidatos e parabenizo a Udemo pelo precioso trabalho
(fornecimento de material de apoio, esclarecimento de dúvidas e atualização das
vagas no site).
Mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho!!
Abraço.
Prof. Danilo Marques

Visite sempre o
site da UDEMO.
É bom para você!
www.udemo.org.br
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Fatos e Fotos das Regionais
MARÍLIA

ARAÇATUBA

Na reunião de dezembro, o E.R. Araçatuba comemorou o encerramento do ano e
brindou 2018, com votos de saúde e prosperidade para todos.

Na noite do dia 22 / 02, o Secretário da Educação, prof. José Renato
Nalini esteve na EE Profa Vaniolê
Dionysio Marques Pavan para o evento
"Assinatura/Autoriza" que disponibiliza
verba para a manutenção e a modernização de escolas.
Na oportunidade a Udemo Regional Araçatuba, representada por Cláudia e Janete, entregou documento solicitando apoio e empenho junto aos deputados e, principalmente, junto ao governador para que o aumento proposto no P L 01/2018 contemple todo o
Magistério, ou seja, que conste no Anexo XVIII a correção de 7% para os Diretores de Escola e Supervisores de
Ensino.

24º Encontro Regional de Marília realizado em setembro de 2017.

BAIXADA SANTISTA

Confraternização da UDEMO BAIXADA SANTISTA que se realizou no dia
18 de novembro de 2017, no RESTAURANTE TI MARIA em São Vicente.
Almoço maravilhoso com muita diversão e um bom papo. Família Udemista.

SANTO ANDRÉ

BAURU
A Presidente do Escritório Regional
de Bauru, Maria José, entrega carta ao
Governador do Estado, em 26/02/18,
reivindicando a correção do PLC Nº
1/2018, para conceder 7% de reajuste a
todo o Magistério.

CAMPINAS
A Regional de Campinas realizou a 26ª Expo–Campinas.

Palestra - Nova Reforma
do Ensino Médio
O Presidente da Udemo, Prof. Chico Poli, esteve da Diretoria de Ensino de
São Bernardo do Campo, dia 29 de setembro, para discutir a Nova Reforma do
Ensino Médio. Estiveram presentes Diretores e Supervisores de Santo André e
São Bernardo, num total de mais de 200 pessoas. O trabalho foi excelente, com
muitos esclarecimentos (os possíveis) e boa participação de todos. Agradecemos
às Dirigentes de Ensino de Santo André, profª Ariane, e de São Bernardo, profª
Vanderlete, pela parceria com o Escritório Regional de Santo André, que organizou o encontro.

JUNDIAÍ

Veja mais imagens na internet. https://flic.kr/s/aHsmb2wg5C

Presidente:
Egle Aparecida Picolo
Balançuelo
Rua Rangel Pestana, 828, Sala
42, Centro - Jundiaí - SP CEP 13201-000
Fone (11) 4527-1702
e-mail:
udemojundiai@ymail.com
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Fatos e Fotos das Regionais
PRESIDENTE PRUDENTE

RIBEIRÃO PRETO

Projeto dos alunos da EE Profa. Maria Luiza Formozinho
Ribeiro é escolhido para ser apresentado na ONU.
A escola é dirigida pelo colega Devanir Lemes Nantes.

Com histórias, pr
of
essora de Araras, SP
prof
ofessora
SP,, ensina
crianças a combater o Aedes aegypti
Como forma de divulgação e
reconhecimento do trabalho desenvolvido com os alunos da Escola
Estadual "Profa. Joanita Hammer
Martins Pereira" a EPTV São Carlos
veiculou uma matéria na escola para
mostrar a importância desse assunto para com os alunos.
Associada: Silvana Noya Pires Michelin
Veja mais em: florestaencantadapontocom.blogspot.com.br
e http://www.youblisher.com/p/1924492-Projeto-Pedagogico-para-Escolassobre-a-Cidade-de-Araras/

SOROCABA
A Confraternização de Fim de Ano do Escritório Regional de Sorocaba
Veja mais imagens na internet. https://flic.kr/ps/3qMTsx

VOTUPORANGA

No dia 26/02/2018, nos reunimos com o Dep. Carlão. Em relação a Emenda
do PLC 01/18 ele está otimista. Todo QM 7% de reajuste.

SÃO JOSÉ

Assessor do Deputado Itamar
Borges recebe a Colega Mônica Maria
Feliciano que reforça apoio a emenda
do Deputado Carlão, reajuste salarial 7%
para os especialistas.

Professora Mônica, na ALE, com a
Deputada Clélia Gomes e ela vai nos
apoiar com a emenda do Carlão

DO

RIO PRETO

Presidente: Justo Castilho
Travessa Tamoio, 51 - Casa 4 - Vila Fioresi - São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 3235-7006
e-mail: regionalriopreto@udemo.org.br e udemojrp@ig.com.br
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JORNAL

DOS

APOSENTADOS

SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL O DIRETOR UDEMO

DECÁLOGO
do nosso
APOSENTADO
Ativo
1. Mantenha - se
filiado. Sua entidade
é a sua segurança.
2. Participe do
"Projeto Aposentado
Ativo" da Udemo.
3. Conscientize-se da
importância da sua
participação na
Udemo e na
sociedade.
4. Leia o jornal e
consulte o site da
Udemo, com
regularidade.
5. Atenda às
convocações da sua
entidade.
6. Una - se aos
colegas da sua
região para fazer
valer os seus
direitos.
7. Mant
enha, com os
Mantenha,
colegas, contato
permanente com os
políticos locais.
8. Lembre sempre
aos políticos que os
aposentados também
votam e são
formadores de
opinião.
9. Não aceite
qualquer forma de
injustiça contra os
aposentados.
10. Mantenha - se
ativo física,
intelectual, social,
cultural e
espiritualmente.

e-mail: aposentados@udemo.org.br

Sobre a proposta de Alckmin de antecipar os Precatórios
"transitados em julgado", com desconto de 40%
A questão dos precatórios é uma das coisas mais vergonhosas da
administração pública brasileira.
Ao invés de cumprir corretamente a legislação vigente
no que diz respeito aos direitos dos funcionários públicos,
os governos que se sucedem preferem interpretar a lei a
seu bel prazer e a seu favor, é claro.
E o pior, sabendo de antemão, que as várias categorias
do funcionalismo, protegidos por seus sindicatos irão a
Justiça para fazer valer seus direitos.
Na esmagadora maioria das vezes, passados muitos anos
os funcionários vencerão o pleito, recebendo naquele mês
em que a justiça lhe deu ganho de causa o que lhe é de
direito no holerite.
Contudo os atrasados se transformam nos famosos
precatórios que os governos insistem em calotear, muitas
vezes com o auxílio do Supremo Tribunal Federal que não
os obriga a honrar os débitos, como já ocorreu há dez anos
quando, no julgamento, alegou que nada adiantaria afastar o governador caloteiro, posto que este não teria dinheiro para honrar esses débitos.
E com o maior caradurismo, os governantes vão passando a responsabilidade para os sucessores, que praticamente, agem da mesma forma que os anteriores, criando
uma dívida de bilhões de reais que mais dia menos dia
deverão ser saldadas.
Atualmente essa dívida está orçada em mais de 70 bilhões de reais que "deverá" ser paga até 2024.
A guisa de exemplos queremos lembrar, entre muitos
outros, o "Gatilho" ao tempo do governador Quércia e a
GAM durante o 2º governo Alckmin, cujos precatórios
sangraram e ainda sangram de morte o Tesouro Paulista e
as centenas de milhares de credores vivos e outra quantidade semelhante de herdeiros cujos familiares de outras
centenas de milhares que faleceram sem conseguirem receber o que lhes era de direito.
No dia em que esses governantes irresponsáveis forem
punidos pelos prejuízos causados ao Estado e credores, a
questão dos precatórios estará resolvida.
Mas isso dependeria de aprovação de leis a serem aprovadas pelas Assembléias Legislativas ou pelo Congresso
Nacional, que sempre obedecem às ordens do "Capo Primo". Do que decorre a manutenção do "status- quo".

Habitue-se a visitar o
nosso site, diariamente.
Visando agilidade, atualização e economia, reduziremos nossa
correspondência em papel ao mínimo necessário.
Mantenha o seu e-mail e os números de telefone atualizados,
comunicando-os à Central e aos Escritórios Regionais.
Participe desta campanha!

O colega aposentado leu com atenção o Editorial do
Jornal "O Diretor" que trata da proposta do governador
Alckmin no que diz respeito a antecipação dos pagamentos de precatórios?
Pois bem, por mais que o colega necessite desse dinheiro não entre nesse jogada.

O governo declara que reservou 7.7
bilhões para pagamento de precatórios
transitado em julgado entre 2001 a 2005.

Esper
Espertt ezas:
1 - Em primeiro lugar, o colega poderá entrar com o pedido e não ser atendido se houver algum problema no
processo.
2 - E se o for, o colega acredita que o governo pagará os
60% do precatório em 60 dias? Temos muita dúvida
sobre essa agilidade uma vez que a própria regulamentação da Procuradoria Geral do Estado, estipulou o
prazo de 90 dias. Mas como nossa justiça é
"rapidíssima" em suas decisões (???!!!)...
3 - Todavia, o colega e os demais precatoristas, não receberão, sequer, 60%, uma vez que o Imposto de renda
levará boa parte dessa quantia e os advogados, os honorários contratados.
4 - Por baixo, o "precatorista", neste caso, receberá quando muito, uns 35% do que lhe é devido.
Outra coisa, se o governo declara que só honrará os
precatórios "transitado em julgado", os "precatoristas" já
fazem jus a esse pagamento que mais dia, menos dia, o
governo será obrigado pagar integralmente, mormente,
quem tem precatórios já julgados favoravelmente entre
2001 a 2005.
Portanto colega aposentado muito cuidado com a
esperteza governamental. Na dúvida ligar para nosso
jurídico.
Ah, outra coisa, não se esqueçam de que Alckmin é
candidatíssimo a presidência da republica.
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Como será o trabalho do futuro?
Meu sono não é sereno quando penso na precária
situação do País neste campo

O impacto das novas
tecnologias sobre o emprego e
a renda é um dos temas centrais das discussões do Fórum
Econômico Mundial de Davos
neste ano. A preocupação é
geral. Multiplicam-se os estudos
que antecipam uma grande destruição de empregos e de renda em decorrência da
automação e da inteligência artificial na execução não apenas
de tarefas repetitivas, mas também das intelectuais e até emocionais.
A velocidade das inovações
nos dias atuais é estratosférica.
A cada dia novas tecnologias
dispensam milhares de seres
humanos e reduzem a renda de
outros tantos. O que fazer? Ninguém sabe. Mas há muitas opiniões. Uma delas prega simplesmente não fazer nada porque, a exemplo do que ocorreu na primeira revolução industrial, os empregos a serem
criados
superarão
os
destruídos.
No extremo oposto estão
os que enfatizam as peculiaridades das tecnologias modernas que, ao contrário das antigas, são quase autônomas ao
provocarem utilizações não
antecipadas com desdobramentos inesperados que destroem empregos.
No meio desses extremos
estão os que advogam calma,
argumentando que a destruição
de empregos decorrente das
novas tecnologias será contida pelas leis trabalhistas e ambientais.
Ao lado deles estão os que propõem
tributar os robôs e a
inteligência artificial
como forma de conter a sua exagerada

adoção. E vêm as críticas: isso
significa inibir a criatividade
humana - absurdo.
As sugestões mais comuns
incidem nos campos da educação. Argumenta-se que, com
um ensino de boa qualidade, os
trabalhadores poderão acompanhar e se ajustar às transformações do trabalho. Nesse
mesmo campo, porém, há os
que alertam para uma triste realidade: as escolas convencionais não conseguem ajustar os
currículos e reciclar os professores na velocidade das mudanças tecnológicas - é uma corrida desigual.
Diante de tanto desânimo,
vêm os que capitulam para dizer que, inexoravelmente, o
mundo do futuro terá poucos
empregos. Mas as novas
tecnologias proporcionarão
ganhos espetaculares de produtividade, reduzindo drasticamente o preço dos bens e serviços, o que permitirá viver
com poucos recursos a serem
oferecidos pelo Estado na forma de renda mínima. Imediatamente protestam os céticos:
qual é o país que aguenta tamanha despesa?
Enfim, estamos diante de
muitas incertezas que, confesso, me tiram o sono. Excelentes pesquisas foram recentemente apresentadas por Kevin

LaGrandeur e James J. Hughes:
Surviving the machine age and
the transformation of human
work, Ed. Palgrave-Macmillan,
Cham (Suíça), 2017. Mas nenhuma delas oferece uma solução
segura para o desemprego
tecnológico e a redução de renda acima apontados.
Para conter minha ansiedade, raciocino da seguinte maneira: a acomodação das pessoas no novo mundo do trabalho exigirá melhor articulação das escolas com as empresas (para os que trabalharem
como empregados) e simplificação dos cursos e treinamentos oferecidos pela internet
(para os que trabalharem
como autônomos e mesmo
como empregados).
No primeiro caso, tenho em
mente os sistemas de educação
e treinamento continuados
adotados por escolas e empresas de vários países avançados
(Japão,
Alemanha,
Escandinávia, etc.). Com isso os
empregados acompanham e se
ajustam às novas tecnologias.
No segundo caso, a simplificação das tecnologias e a expansão de cursos a distância ajudarão os trabalhadores a acompanhar a evolução meteórica
das inovações.
Mesmo assim, repito, meu
sono não é sereno, especialmente quando penso na precária situação do Brasil neste campo.
José Pastore

Fonte: O Estado de S.Paulo - 25
Janeiro 2018

A evasão no ensino
superior
A taxa de abandono acumulada em cinco anos para os
que entraram numa ffaculdade
aculdade em 20
10 ffoi
oi de 49%
201
A evasão escolar, que é um dos principais problemas do
sistema educacional brasileiro, não se concentra apenas no ensino médio, cujo currículo está desconectado das necessidades do mercado de trabalho, nem no ensino fundamental.
Ela também afeta de modo preocupante o ensino superior,
como mostra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério
da Educação, com base no último Censo Escolar.
Entre 2014 e 2015, 12,7% dos alunos matriculados na primeira série do ensino médio abandonaram as salas de aula, o
mesmo acontecendo com 12,1% dos matriculados na segunda série e 6,7% dos matriculados na terceira série. No ensino
fundamental, a taxa de evasão na nona série - a última nesse
ciclo educacional - foi de 7,7%, no mesmo período. Já no
ensino superior, a taxa de abandono acumulada em cinco
anos para os que entraram numa faculdade em 2010 foi de
49%. Nas universidades privadas, onde o ensino é pago, a
desistência foi de 53%. E nas universidades públicas, gratuitas, mas com um processo de entrada bastante seletivo, a taxa
de desistência foi de 47% nas municipais, 38% nas estaduais e
43% nas federais. Os números também mostram que, nas
instituições privadas, 30% dos alunos desistem do curso já no
segundo ano, enquanto nas instituições públicas a taxa é de
19%. Nos anos seguintes as taxas de desistência vão diminuindo.
No caso específico das universidades federais, aliás, apenas 22% dos alunos que se matricularam no primeiro ano, em
2010, conseguiram formar-se em 2014 - uma taxa considerada muito baixa pelos especialistas. Os demais alunos nem abandonaram os estudos nem concluíram o curso cinco anos após
terem sido aprovados no vestibular. Na prática isso significa
que, por motivos que vão do despreparo para acompanhar
as aulas à falta de identificação com o curso e desinformação
na opção por uma carreira profissional, os alunos das universidades públicas estão levando mais tempo para se formar
do que as autoridades educacionais esperavam.
Os números inéditos apresentados pelo Inep, com base
em metodologia de acompanhamento dos estudantes que
vem sendo adotada pelo Censo Escolar desde 2007, ajudam
a compreender os gargalos do ensino superior brasileiro. Também permitem a especialistas em educação definir melhor o
foco de seus estudos. É esse o caso, por exemplo, do exreitor da USP Roberto Lobo, cujas pesquisas revelam que os
cursos com maior evasão foram os de matemática, computação e jornalismo, nas universidades privadas, e de matemática e computação, nas universidades públicas.
Esse também é o caso de Naércio Menezes Filho, economista especializado em formação de capital humano e professor da USP e do Insper, cujos estudos enfatizam um ponto importante: o impacto financeiro causado pelos altos índices de evasão nas instituições de ensino superior. Nas universidades públicas, como os custos são fixos, o aumento das
desistências faz com que o custo por aluno efetivamente formado seja maior do que por aluno inicialmente matriculado.
Ou seja, a evasão significa desperdício de recursos públicos já
escassos. No caso das universidades privadas, o aumento da
evasão as obriga a aumentar o valor das mensalidades, diz ele.
Autoridades educacionais e especialistas do setor têm discutido medidas para controlar e reverter as taxas de evasão.
Uma delas é permitir que os universitários possam escolher
sua área de especialização depois que tenham contato com
todas as disciplinas do curso. Outra medida é aprimorar o
processo seletivo nas universidades públicas, levando em conta
o perfil socioemocional dos ingressantes. Há ainda quem proponha a criação de novas fontes de financiamento estudantil,
sem mediação de órgãos públicos. Contudo, todos concordam num ponto: a melhoria do ensino básico é condição
fundamental para reduzir a evasão no ensino superior.
Fonte: O Estado de S.Paulo - 20 Fevereiro 2018
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Página do Jurídico
Defesas em Sindicâncias e Processos
Administrativos Disciplinares

Departamento Jurídico
Drª. Sueli Aparecida de Jesus

O associado envolvido nesses casos recebe integral atendimento
Jurídico da Udemo.
Advogadas responsáveis:
Dra. Luciana Ricci e Dra. Danielle Souza.
E-mail para contato: disciplinar@udemo.org.br
Observação - Solicitamos aos associados que procurem, imediatamente, o Departamento Jurídico da Udemo, após o recebimento
do mandado de citação.

Telefone: (11) 3231-1755 Horário de Atendimento: das 9 às 17 horas
Às quartas-feiras, o atendimento é realizado após as 12 horas.
O Departamento Jurídico da Udemo oferece amplo atendimento
aos associados, mediante consultas (por telefone, fax ou e-mail)
ou atendimento personalizado, com horário agendado.
Presta serviços especializados em questões funcionais na área de
Direito Administrativo, Legislação de Pessoal e do Magistério.
Acesse pela internet o link http://j.mp/udmjur

Ações Judiciais
O Departamento Jurídico da UDEMO disponibiliza aos associados orientações jurídicas sobre assuntos vinculados à vida funcional, bem como propositura de ações judiciais individuais. Atua também na defesa da categoria em juízo, sempre que necessário, ingressando com medidas judiciais coletivas, para beneficiar todos os associados.
Advogados responsáveis:
Dr. Rodrigo Pereira e Dr. Lucas Anselmo.
E-mail para contato: juridico@udemo.org.br

“Sindicâncias”:
alerta!
Se você é nosso associado e está envolvido em alguma averiguação preliminar, sindicância, ou processo administrativo, entre em contato com o nosso departamento jurídico para orientações.
Na fase de apuração (“averiguação ou apuração”),
que é preliminar, é dispensável a presença física do advogado no local. Além disso, seria impossível, para qualquer entidade, manter um advogado especializado em
cada Diretoria de Ensino, para acompanhar a apuração.
Impossível e desnecessário, uma vez que a defesa só
será exercida num segundo momento, aqui na Capital,
quando então agirá o nosso Departamento Jurídico.
Lembramos que todos os nossos associados têm direito à defesa técnica, feita pelo nosso departamento
jurídico, que é bastante competente e eficiente.
Mas há normas que os colegas devem seguir, para
não perderem esse direito e para evitarem mais problemas:
1 - Durante a averiguação preliminar, entrar em contato com nossas advogadas, explicar o caso e marcar hora para serem atendidos por elas, aqui na
Central;
2 - Seguir todas as orientações, instruções e recomendações passadas pelas advogadas, durante a averiguação e o processo administrativo disciplinar;
3 - Não tomar nenhuma decisão isolada, por conta
própria, sem o conhecimento e a autorização das
advogadas;
4 - Não protocolar documentos, papéis ou pedidos,
diretamente, sem antes passar pela entidade;
5 - Não contratar advogado particular, em nenhuma
fase do processo.
ATENÇÃO: no interesse de todos os associados e
da própria entidade, a inobservância de qualquer uma
das normas acima mencionadas excluirá, automaticamente, a Udemo da defesa do associado.

Todos os processos enviados ao Jurídico estão em andamento.

juridico@udemo.org.br
RELAÇÃO

DAS

PRINCIPAIS

AÇÕES

JUDICIAIS

Revisão do cálculo das aposentadorias proporcionais e compulsórias.
Esta ação tem a finalidade de rever o cálculo da
proporcionalidade fixada aos proventos obtidos com
a aposentadoria proporcional por idade ou compulsória.
Ação de devolução do desconto previdenciário,
hospitalar e imposto de renda, cobrado
indevidamente sobre o adicional de 1/3 de férias.
O adicional de 1/3 de férias previsto na Constituição Federal artigo 7º, inciso XVII e artigo 39 § 3º, não é
parcela incorporável e não integrante, quer para a aposentadoria ou pensão mensal, é verba indenizatória e
tem característica de auxílio financeiro para o gozo das
férias. Portanto, a incidência das contribuições
previdenciária e hospitalar e também o imposto de
renda, sobre o adicional de 1/3 de férias é indevida.
Mandado de Segurança - aposentadoria especial
do Diretor de Escola e do Supervisor de Ensino
Embora o Supremo Tribunal Federal - STF - tenha
reconhecido o direito da aposentadoria especial aos integrantes da classe de suporte pedagógico, o Governo
do Estado de São Paulo tem posição contrária quanto
os Diretores e Supervisores efetivos.
Ação da Gratificação de Gestão Educacional para
aposentados e pensionistas
Instituída pela Lei Complementar Estadual nº
1.256/2015, a Gratificação de Gestão Educacional acresce na remuneração global mensal dos Diretores de Escola e Supervisores de Ensino, ativos, a importância de
35% a mais, calculados sobre o valor do vencimento
inicial de cada cargo.
Indenização de abono de permanência
Para aqueles que saíram vitoriosos nos Mandados

DISPONIBILIZADAS

AOS

NOSSOS

ASSOCIADOS:

de Segurança de aposentadoria especial, em relação ao
reconhecimento do direito à aposentadoria especial de
magistério, há a possibilidade de ingressar com nova
ação judicial, pleiteando as diferenças relativas ao abono
de permanência.
Indenização de abono de permanência para aposentados
Para aqueles que se aposentaram pela via da aposentadoria normal ou com base no artigo 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005 (nesse caso, comprovando
que atingiu tempo de serviço e idade exigidos para a
aposentadoria especial de magistério), após a vigência da
Lei Federal nº 11.301/2006, ou seja: 10/05/2006.
Indenização de Férias
A indenização de férias não usufruídas em atividade
por ocasião de aposentadoria, exoneração e demissão,
poderá ser requerida pelos servidores públicos estaduais. Tal vantagem constitui direito adquirido do servidor público e suprimi-lo configura enriquecimento
indevido da Administração Pública.
Indenização de Licença - Prêmio
A indenização de Licenças-Prêmio, não usufruídas
em atividade, por ocasião de aposentadoria, exoneração
e demissão, poderá ser requerida, administrativamente,
pelos servidores públicos estaduais.
Atualmente, de acordo com o contido no artigo 213,
inciso II, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis,
a Licença-Prêmio poderá ser usufruída até a aposentadoria voluntária do servidor.
Outras ações
Algumas situações podem exigir medidas judiciais
específicas. Nesses casos, o Departamento Jurídico da
UDEMO coloca - se à disposição para analisar cada caso
e impetrar a medida judicial cabível.

ALERTA!!!
O Departamento Jurídico da UDEMO alerta para a nova modalidade de
estelionato que vem sendo praticado.
Pessoas mal intencionadas têm entrado em contato com nossos
associados, via telefone, alegando pertencer a Foz Advogados ou a outros
escritórios idôneos, informando sobre a possibilidade de liberação de
precatório mediante pagamento de custas judiciais.
Desconfie das facilidades oferecidas!
Essa modalidade de golpe tem crescido e as principais vítimas acabam
sendo pessoas idosas.
Recomendamos que, recebendo alguma ligação do tipo, ou qualquer
espécie correspondência nesse mesmo sentido, antes de adotar qualquer
providência, entre em contato com a UDEMO imediatamente.
Leia também:
http://www.udemo.org.br/Precatorio_Agora.htm
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GESTÃO ESCOLAR: o dia a dia, na prática.
Ana Cristina Prado Poli.

Novidades: Atribuição de classes/aulas
1 - De que modo o docente deverá
fazer a sua inscrição para o processo
de atribuição de aulas/classes?
O docente deverá efetuar sua inscrição
para o processo de atribuição de classes/
aulas, no Sistema Informatizado da Secretaria da Educação, podendo ser legalmente representado quando houver necessidade de apresentação presencial do
docente.
2-Em quais situações serão vedadas a atribuição de classes e aulas aos docentes titulares de cargo e/ou ocupantes de função atividade?
1 - afastamento nos termos do artigo 70
da Lei 10.261/1968 (servidor preso);
2 - afastamento preventivo de natureza cautelar, nos termos do inciso I
do artigo 266 da Lei 10.261/1985;
I - afastamento preventivo do servidor,
quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, sem
prejuízo de vencimentos ou vantagens, até
180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis
uma única vez por igual período; (NR)
3- afastamento nos termos da Lei
Complementar 1.256/2015;
Durante os 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício, período caracterizado como
estágio probatório, que equivale a 1.095
(um mil e noventa e cinco) dias de exercício efetivamente prestado, o servidor
ingressante no cargo de Diretor de Escola, pertencente ao Quadro do Magistério,
será submetido à Avaliação Especial de
Desempenho e a Curso Específico de
Formação, instituído pela Lei Complementar nº 1.207, de 5 de julho de 2013.
4 - caracterização de abandono ou de
inassiduidade, com a devida instauração de processo administrativo, nos
termos do artigo 308 da Lei 10.261/
1968.";
Artigo 308 - Verificada a ocorrência de
faltas ao serviço que caracterizem abandono de cargo ou função, bem como
inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente
para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação
com cópia da ficha funcional do servidor
e atestados de frequência. (NR)
5 - E, caso o docente, com classe
ou aulas atribuídas no processo de
atribuição, venha a ser designado
ou afastado em qualquer das situações previstas nos itens da questão
anterior?
O docente, com classe ou aulas atribuídas no processo de atribuição, que venha
a ser designado ou afastado em qualquer
das situações previstas da questão anterior, terá sua classe ou aulas, de imediato,
declaradas livres, para fins de atribuição
a outro professor, exceto na designação
por período fechado, quando as suas aulas ou classes serão atribuídas em substituição.
6 - Qual a legislação vigente que oferece orientações ao Sistema Estadual
de Ensino a respeito da qualificação
necessária aos docentes para ministrar aulas nas disciplinas do currículo

da Educação Básica?
A Indicação CEE 157/2016, homologada pela Resolução SE, de 26/12/2016.
7 - Em qualquer etapa ou fase do processo de atribuição de classes e aulas, de acordo com a Resolução SE
nº 65 de 11/12/2017, como serão atribuídas as aulas remanescentes?
Somente após estarem esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas, na forma prevista no artigo 7º da
Resolução SE 65/2017, é que as aulas
remanescentes poderão ser atribuídas aos
portadores de qualificações docentes, em
disciplinas identificadas como correlatas,
mediante verificação do somatório de 160
(cento e sessenta) horas de estudos de
disciplinas afins/conteúdos da disciplina
a ser atribuída, registradas no histórico
escolar de curso de Licenciatura Plena
diversa, de Bacharelado ou de Tecnologia
de nível superior, na seguinte ordem de
prioridade:
A - portadores de diploma de outra Licenciatura Plena que não a do vínculo;
B - portadores de diploma de Licenciatura Curta;
C - alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de Licenciatura
Plena na disciplina a ser atribuída;
D - portadores de diploma de Bacharel
ou de Tecnólogo de nível superior, desde
que na área da disciplina a ser atribuída,
identificada pelo histórico do curso;
E - alunos do último ano de curso devidamente reconhecido de Bacharelado ou
de Tecnologia de nível superior, desde que
da área da disciplina a ser atribuída,
identificada pelo histórico do curso."
8 - No caso da questão anterior, há
exceções?
Na ausência de docentes a que se refere
à questão anterior, poderão ser atribuídas classes e aulas, em caráter excepcional, para atuação como docente eventual, até que se apresente docente habilitado ou qualificado, para o qual perderá a
carga horária atribuída, na seguinte conformidade:
A - ao aluno que tenha cumprido, no mínimo, 50% do curso de Licenciatura Plena, devidamente reconhecido;
B - ao aluno que tenha cursado pelo menos 50% do curso de Bacharelado/
Tecnologia de nível superior, na área da
disciplina, desde que devidamente reconhecido;
C - ao candidato à contratação que não
possua habilitação ou qualquer qualificação referente à classe ou às aulas atribuídas.
9 - No caso de docentes alunos, quais
os documentos que os mesmos, deverão apresentar no momento da inscrição e de cada atribuição durante o
ano?
Os docentes alunos deverão apresentar
matrícula para o respectivo curso, bem
como a efetiva frequência, no semestre
correspondente, mediante documentos
(atestado/declaração) expedidos pela instituição de ensino superior que estiver fornecendo o curso.
10 - O que foi alterado na atribuição

de aulas da Educação de Jovens e
Adultos (EJA)?
A atribuição de aulas para o segundo termo do curso de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), deverá ser efetuada em
nível de unidade escolar e, se necessário,
também em nível de Diretoria de Ensino,
prioritariamente, aos docentes que já tinham aulas atribuídas de EJA na constituição de jornada e na composição da
carga horária de opção, sendo que, na hipótese de inexistência das referidas aulas,
em nível de Diretoria de Ensino, deverá
ser observado o disposto nos artigos 27 e
28 da Resolução SE nº65/2017, que tratam do atendimento obrigatório a docentes titulares de cargo e a não efetivos.
11 - No caso de Projetos da Pasta,
como fica a atribuição de classes /
aulas?
A atribuição da carga horária referente
aos Projetos da Pasta deverá ser revista
pela Comissão Regional responsável pelo
processo de atribuição de classes e aulas,
sempre que, esgotadas todas as possibilidades de atribuição a outro docente em
nível de Diretoria de Ensino, vierem a
surgir classes ou aulas disponíveis da disciplina correspondente à habilitação/qualificação do docente, respeitada a legislação específica.
12 - Como fica a redução da carga
horária do docente e/ou da jornada
de trabalho?
A redução da carga horária do docente
e/ou da jornada de trabalho, resultante
da atribuição de carga horária menor ou
da perda de classe ou de aulas no decorrer do ano, ou, ainda, em virtude de cessação de designação, será concretizada de
imediato à ocorrência, independentemente
de o docente se encontrar em exercício
ou em licença/afastamento a qualquer
título, exceto nos casos de licença-saúde,
licença à gestante, licença-adoção e licença-acidente de trabalho.
13 - Se o afastamento do docente for
inferior a 15 dias, como fica a redução de carga horária?
A concretização da redução de carga horária, não ocorrerá nos casos em que a
licença/afastamento for inferior a 15
(quinze) dias, permanecendo o docente
com as aulas e caberá a atuação eventual
durante esse período.
14 - Em que nova situação, poderá
haver redução de jornada?
No caso de provimento de cargo nas classes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, em regime de acumulação de cargos/funções.
15 - Qual a exceção, no caso de
vedação da retratação da ampliação
de jornada do docente titular de cargo?
Quando a ampliação inviabilizar a acumulação de cargos do Quadro de Magistério desta Pasta.
16 - Em que situação, o docente designado pelo artigo 22 da L.C. 444/
85, pode se afastar, excepcionalmente?

O docente, designado nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985,
fica vedada a possibilidade de licenças/
afastamentos das referidas aulas/classe,
exceto em situação de licença-saúde, licença-acidente de trabalho, nojo, gala, licença compulsória, licença à gestante e
licença-adoção, observadas as normas legais pertinentes.
17 - Como fica a atribuição de aulas
para composição da carga horária dos
docentes estáveis, celetistas e ocupantes de função atividade?
A composição de carga horária dos docentes estáveis, celetistas e ocupantes de
função-atividade dar-se-á na unidade escolar, cabendo ao docente a possibilidade
de completar a carga horária até o limite
de 32 (trinta e duas) aulas, após o atendimento à composição de carga horária de
opção do docente.
18 - Pode ser suprimido o
cadastramento para o docente?
Observadas as peculiaridades de cada região, poderá ser suprimido o
cadastramento para uma determinada
disciplina ou para todas as disciplinas, bem
como para um determinado tipo de qualificação docente, ou ainda para algum
campo de atuação, que já se encontre com
número excessivo de inscritos.
19 - E, no caso, do professor faltar às
aulas de uma determinada classe sem
motivo justo?
O docente que faltar às aulas de uma
determinada turma de alunos sem motivo justo, no(s) dia(s) estabelecido(s) em
seu horário semanal de trabalho, não
perderá as suas aulas, devendo ser aplicada a legislação pertinente quanto às
ausências.
20 - Qual será a sede de controle de
frequência de docente não efetivo,
que esteja cumprindo sua carga horária com horas de permanência?
A sede de controle de frequência (SCF)
de docente não efetivo, que esteja cumprindo sua carga horária, integralmente,
com horas de permanência, deverá ser
mudada, caso venha a assumir classe/
aulas livres em outra unidade escolar, da
mesma Diretoria de Ensino, ou, ainda,
poderá ser mudada, conforme necessidade e a critério do Dirigente Regional de
Ensino, quando o docente estiver cumprindo carga horária parcial e perder a
totalidade das aulas na unidade de classificação.
21 - Como será a acumulação de cargo/função dos docentes que são designados Professor Coordenador e/ou
Vice Diretor?
A acumulação do exercício de cargo/função docente ou contratação docente com
o exercício de cargo ou função docente
em situação de designação como Professor Coordenador e/ou Vice Diretor, somente será possível quando se tratar de
unidades escolares distintas.

Página 12

A COLUNA DO
IRA ILDO BRAVO DA SILVA

ABRIL 2018

GRRRR!!!!!

O ridículo reajuste para o magistério
Tanto quanto sabemos a inflação
entre 2014 a 2018 chegou, no mínimo, a
20%.
Depois de três anos fomos surpreendidos com o pífio reajuste de 7% para
os professores e 3,5% aos especialistas
da educação.
Afinal, com base no que foram discriminados diretores e supervisores, se
especialistas e professores pertencem ao
quadro do magistério, de acordo com a
Lei 836/97, portanto legalmente
partícipes, igualmente, do mesmo
mixuruca reajuste de 7% concedido aos
docentes?
O próprio Secretário da Educação
reconheceu o direito dos especialistas
enviando ao governador ofício dando
conta da impropriedade das medidas
tomadas contra diretores e
super visores, acompanhada do
embasamento legal da demanda bem
como a verdadeira planilha de reajuste
do Quadro do Magistério, conforme
carta enviada ao nosso presidente Chico
Poli em 16/02/2018.
Felizmente, temos grande parte dos
deputados a nosso favor e, com certeza, Alckmin não iria querer confrontar a
Alesp em campanha pela presidência. E
não podemos nos esquecer do trabalho
encetado pelo deputado Roberto Engler
que há muito vem colaborando com
nossa entidade, inclusive no que disse respeito ao concurso para Diretor de Escola. Como informamos acima, o próprio Secretário da Educação apoiava as
demandas da Udemo
Ao tomar conhecimento do absurdo, a Udemo levou à Alesp proposta
de emenda no sentido de buscar a equiparação entre professores e especialistas, com o apoio e concordância irrestrita
dos deputados. Pois é lutávamos por
míseros 3,5%.
Afinal em 6/4/, em reunião na Alesp
e no Palácio, vencemos a batalha uma
vez que conquistamos o reajuste de 7%,
corrigindo a injustiça praticada contra os
especialistas da educação.
Apesar de o governador corrigir a
distorção no reajuste dos especialistas,
ao abdicar do governo em abril/2018,
mais um governador despede-se melancolicamente do cargo, deixando a educação e seus profissionais em pior estado em que a encontrou quatro anos atrás
deixando-nos desesperançados de dias
melhores para a educação pública esta-

dual e de melhorias nas condições salariais da categoria.
Se considerarmos que no Estado
mais rico da Federação, para se atingir
o medíocre Piso Nacional dos professores, o governo é obrigado a conceder um abono de 10,50% para fazer
com que os PEB I alcancem aquele valor, ou seja, a fortuna de R$ 2.455,35
por 40 aulas semanais, que grande parte
de estados e municípios se recusam a
honrar.

Aliás, o que não é novidade nestes
18 anos de governo do PSDB, no qual
a educação publica estadual só piorou e
seus profissionais ativos e aposentados
mais que empobreceram. E, praticamente, sem muita esperança de que algum dia, algum governante venha a consertar a desgraceira em que nos meteu
governantes irresponsáveis e ignorantes.
Provavelmente na campanha a presidência Alckmin irá declarar que criou
escolas de tempo integral (quantas mes-

mo?), que pagou em dia o salário do
funcionalismo. (Imagine-se o Estado
mais rico da federação atrasar os medíocres salários de seus funcionários, que
nunca gozaram dos privilégios do Executivo federal, do judiciário e dos
legislativos em geral), que construiu linhas de metrôs (todas com atraso de
anos), rodoaneis, hospitais (que ninguém
viu) entre outras "cositas más" em que
poucos acreditarão.
A que ponto chegamos!

Você, que é nosso associado! Quer viajar?
A UDEMOTUR, vinculada ao Departamento de Aposentados,
é uma agência virtual de viagens da Udemo. Essa agência
trata, de um lado, com as operadoras de turismo, e, de
outro, com os associados da entidade, visando
proporcionar-lhes lazer e turismo de forma mais ágil e
barata.
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E-mail: diretor.milton.01@gmail.com

Celular: (15) 99785-4332
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