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ESPECIAL EDUCAÇÃO

ATENÇÃO PROFESSORES/AS

Dia 28/6 às 14h
ATO NA CÂMARA MUNICIPAL 

 

GARANTA A REPRESENTAÇÃO DA SUA ESCOLA NESTE ATO

NOVO GOLPE NA JORNADA SUPLEMENTAR
Como se não bastasse o calote no pagamento do 1/3 de férias e do salário sobre 
a média da jornada suplementar, o corte de jornada suplementar nos afastamen-
tos de doença e de acidente de trabalho, agora o governo Lauro Michels modifi-
cou a forma de apontar a Hora Aula que complementa a Jornada Suplementar e 
vai impor mais prejuízos aos professores e professoras.

Com mais este ataque aos direitos do magistério, a Prefeitura passa por cima do 
que está previsto nos artigos 28, 43 e 85 do Estatuto do Magistério (Lei Comple-
mentar 353/12).

Art. 28 - O professor titular que além de sua regência efetiva optar pelo exercício da função de substi-
tuto da educação básica, deverá exercer a respectiva função: I. suprindo regências durante as ausências 
esporádicas dos professores ou auxiliando professor regente de acordo com normas estabelecidas pela 
direção da unidade escolar ou cumprindo atividades pedagógicas na unidade escolar.

Parágrafo único - O professor titular de que trata o caput fará jus:

a. a  ampliação da sua jornada de trabalho para 44h(quarenta e quatro horas semanais) em 
forma suplementar;

b. ao recebimento por duas horas de atividades pedagógicas sendo uma hora atividade de 
formação na escola e uma hora em local de livre escolha.

c. ao pagamento das horas-aulas que excederem à jornada de 44h(quarenta e quatro horas) 
semanais.

Art. 43 - Para fins do controle de frequência e registro das ausências, a jornada de trabalho diária do 
professor deverá ser organizada em partes correspondentes a: jornada  básica de trabalho acrescida 
das horas de sua jornada suplementar, em havendo esta.

Parágrafo único - Para efeito de licença por atestado médico e deferimento de abono, será consi-
derada a jornada de trabalho diária do professor, nos termos da legislação vigente. 

Art. 85 - A jornada do professor titular no exercício de função de substituto será de até 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais.

Parágrafo único - Serão pagas como horas-aulas, a quantidade de horas cumpridas pelo docente, 
que exceder o total de 44 (quarenta e quatro) horas semanais

Agora é assim: a Prefeitura precisa que o/a 
professor/a amplie sua jornada básica de 
trabalho e assuma a Jornada Suplementar 
para além das 44 horas mas não vai pagar 
as horas-aulas que excederem as 44 horas 
semanais quando este/a professor/a estiver 
de falta abonada, de licença por motivo de 
saúde, no recesso escolar e nem nos feria-
dos e emendas de feriado!

Todos/as os/as professores/as que têm 
Jornada Suplementar além das 44 horas 
semanais serão prejudicados/as!

No recesso escolar de Julho, o/a professor/ 
que faz 14 horas-aulas por semana para 
compor a Jornada Suplementar deixará de 
receber 31 horas! Um/uma professor/a em 
início de carreira com jornada básica de 
trabalho de 31 horas (Tabela A3 – Nível 3) 
deixará de receber cerca de R$ 639,34.

CONTRA OS CORTES NA SUPLEMENTAÇÃO 
E EM DEFESA DOS DIREITOS PREVISTOS 
NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO

FAÇA AS  
CONTAS  
E VENHA  
PARA  
A LUTA! 
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EXPEDIENTE

Na semana passada, a Secretaria de Educação publicou por 
meio da Circular GAB 051/2018, a “Pesquisa sobre o Esta-
tuto do Magistério Público de Diadema”.

Esta pesquisa visa, mais uma vez alterar nosso Estatuto, sem 
debate coletivo com rede, desrespeita o artigo 156 do Estatuto do 
Magistério que prevê que cabe a Comissão de Desenvolvimento 
Funcional e a Secretaria de Educação apresentar relatório expon-
do a necessidade de alteração do ESTATUTO DO MAGISTERIO, 
além de passar por cima da Comissão composta em setembro de 
2017, por Representantes Eleitos/as e outros indicados pela Secre-
taria de Educação, para promover debates e indicar mudanças no 
nosso atual Estatuto.

Seu futuro está ameaçado! Querem sua “autorização” para 
retirar direitos!

Você depositaria seu futuro profissional e sua carreira no Ma-
gistério Municipal em Diadema, numa pesquisa que permite que 
qualquer pessoa vote e vote quantas vezes quiser independente de 
fazer parte do Quadro do Magistério?  

Além do “frágil” mecanismo utilizado para promover a pesquisa 
acerca dos direitos garantidos pelo nosso Estatuto, as questões pro-
postas tendem a induzir a determinados “resultados” que já estão a 
priori, definidos já que temas como a Progressão Vertical decorren-
te da participação em cursos de Formação Acadêmica e a evolução 
funcional baseada em certificações, além da Eleição para Diretor e 
Vice-Diretor, dentre outros, estão na “mira” da Secretaria!

Não vamos cair na armadilha de legitimar e dar “carta branca” 
às mudanças que virão ameaçar direitos conquistados ao longo na 
nossa história, com muita luta!

Vamos dizer NÃO à pesquisa promovida pela Secretaria de 
Educação! Assine o abaixo-assinado na sua escola!

Exigimos a suspensão da Pesquisa, o respeito ao que estabelece 
o artigo 156 e a retomada da discussão na Comissão constituída 
para o debate a cerca das alterações no Estatuto do Magistério. 
Acreditamos que só com a participação dos/a trabalhadores/as, 
democraticamente constituída, é que poderemos rever, com res-
ponsabilidade, qualquer legislação que trate da vida funcional d@ 
trabalhador/a. 

VAMOS RESPONDER COM NOSSA ORGANIZAÇÃO 
E MOBILIZAÇÃO AOS ATAQUES NA EDUCAÇÃO!

“PESQUISA” DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
É MAIS UM ATAQUE AOS SEUS DIREITOS!

Sindema organiza abaixo-assinado nas escolas

ESPECIAL EDUCAÇÃO

ELEIÇÃO DIRETA PARA A DIREÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NOSSO CAMINHO NO RUMO CERTO
Com a eleição direta para a direção das escolas municipais cons-

truímos em Diadema, ao longo da nossa história de lutas e con-
quistas, uma experiência de Educação Pública Municipal que pro-
move a participação da comunidade e profissionais da educação no 
processo de gestão da educação básica em nossa cidade, pautada 
nos preceitos dos artigos 3º e 14º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. A eleição para diretores/as e vice-diretores/as 
em Diadema se tornou referência no Brasil, e vem demonstrando 
ao longo dos anos a possibilidade de democratizar o processo da 
gestão escolar atendendo às metas do Plano Nacional de Educação 
e os princípios nacionais em prol da gestão democrática.

É a eleição direta que aproxima a gestão escolar das necessida-
des e anseios da comunidade escolar, que, através deste processo, 
sente-se mais participativa.

Aqui em Diadema, a eleição pressupõe a apresentação de projeto 
específico para a  escola e o debate preliminar obrigatório para a esco-
lha da equipe gestora onde funcionários e comunidade devem pon-
derar o envolvimento e clareza nas propostas apresentadas. Assim a 
eleição deve legitimar a escolha da equipe gestora por sua construção 
pedagógica na escola e deve ser um processo de escolha da base para 
a gestão, e não uma imposição da Secretaria de Educação.

O diretor e o vice-diretor são professores temporariamente em 
cargo de gestão, mas não perdem a prática em sala de aula como 
principal ponto de vista.

A eleição de professores/as para ocuparem as funções de diretor 
e vice-diretor no período de 3 anos com a possibilidade de reeleição 
por igual período, assegurada pela LC 353/2012 (Artigo 2º, inciso 

VI da LC 353/12 e Artigos 86 §2º, 87 §1º e §2º e 94), coloca a pos-
sibilidade de gestão para todos os que se interessam pela função, 
descentralizando o poder de decisão e reforçando o princípio da 
cooperação.

Com o voto e o respaldo da comunidade escolar, a/o gestora/or 
ganha legitimidade para exercer sua liderança, mas em contrapar-
tida é obrigado a respeitar e incentivar o diálogo, ouvindo as pro-
postas e reclames de todos os segmentos dessa comunidade para 
o bem do dia a dia escolar, sem a ingerência do Poder Executivo, 
construindo a democracia dentro da escola.

E os exemplos são claros e inúmeros sobre o quanto essa inge-
rência faz mal ao ambiente e à vida escolar, traduzidos em: desor-
ganização pedagógica, descontinuidade de ações e projetos, afas-
tamento de participação da comunidade escolar, desarticulação do 
projeto político-pedagógico, que refletem e interferem negativa-
mente no processo de ensino e aprendizagem.

Indicadores demonstram, ainda, que escolas em que diretoras/
es são eleitos de forma direta pela comunidade escolar são bem 
mais sucedidas em desenvolver mais e melhor, por exemplo, a par-
ticipação dos pais no Conselho Escolar.

O Sindema defende o aprimoramento de mecanismos que con-
tinuem assegurando a eleição direta para a direção das escolas, com 
ampla participação e envolvimento de todos/as os/as atores sociais 
para assegurar a gestão democrática nos ambientes escolares. Uma 
gestão verdadeiramente democrática se caracteriza não só pela elei-
ção, mas também pela efetiva participação e co-responsabilidade do 
Conselho de Escola e do colegiado de professores e de funcionários.


