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Panfleto da APEOSP
para este Cidadão e Vocês Cidadanias

Em 26MAR2015, sol quente e vento NW, passando em frente ao
Metrô Butantã, este Cidadão recebeu o panfleto que segue:
“APEOESP
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
Subsede Sudoeste
Desde o dia 13/03, os professores da rede estadual de São Paulo estão em
greve. Pedimos o seu apoio para denunciar as reais condições da nossa
escola pública. Desde que iniciamos a nossa luta, a mídia ignora nosso
movimento para impedir que a população saiba o que acontece com
professores e seus alunos.
Damos aulas com classes superlotadas, pois o governo fechou mais de
3000 delas, passamos quase a semana toda dentro da sala de aula (sem
tempo para preparar as aulas, estudar e se dedicar ao aluno) e recebemos
salários muito baixos. O estado nos atola de trabalho, enquanto mais de
20 mil professores estão na rua desde o fim do ano passado! Com isso,
nossos estudantes não são atendidos como necessitam e acabam
perdendo o interesse pelas aulas, uma vez que recebem um professor
cansado, doente e sobrecarregado. Além disso, as escolas estão aos
pedaços, com falta de funcionários e corte de verbas. Estamos em greve
porque acreditamos que a educação é um direito nosso e um dever do
Estado, pois o conhecimento é o único bem que não podem nos tirar.

Acreditamos que nossas crianças e adolescentes têm o direito a uma
escola digna e de qualidade.
Queremos:
•
•

•

•

•

•
•
•

Um salário digno;
Que o governo cumpra a lei nacional que dita menos horas de
trabalho em sala de aula (para termos tempo de nos preparar e
darmos aulas melhores);
Reabertura das classes e períodos fechados, imediato
desmembramento das salas superlotadas, com um máximo de 25
alunos por sala em todas as séries;
Que os temporários voltem, com os mesmos direitos que os
professores concursados;
Garantia de condições adequadas de infraestrutura em todas as
escolas;
Água em todas as escolas, para todos;
Fim do corte de verbas;
Negociação já!

Compartilhe seu apoio na internet! Divulgue #educaçãoemluta no
Facebook! Vamos mostrar ao governo que não aceitamos mais o seu
descaso com a educação!
E venha para os nossos atos panfletagens: quinta, dia 26, às 11h no
terminal Butantã e às 16h30 no metrô Faria Lima!
Subsede Sudoeste”
Educadamente,

Carlos Perin Filho
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