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O reajuste
de 10,15%

EDITORIAL
Querer ou não
querer: eis a
questão!

Em audiência com o Secretário da
Educação, a Udemo cobrou o pagamento dos 10,15%, resultado de
ação judicial em que o Estado foi
vencido. O Secretário reiterou que,
para o governo, esta é uma questão pacífica, ou seja, o reajuste é
um direito do magistério. Agora,
falta apenas operacionalizar o pagamento, o que deverá ser feito em
três parcelas, mediante acordo entre governo, PGE, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas. Os colegas da Udemo devem continuar
pressionando o governo e os políticos em geral, para que esse direito
seja concretizado o mais rápido
possível.
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GRRRR!!!!!
A COLUNA DO IRA ILDO
BRAVO DA SILVA.
A Reforma do Ensino
Médio -10 equívocos
sobre as críticas
contra a reforma do
Ensino Médio

No início deste ano, o governo do Estado de São Paulo
concedeu um reajuste salarial aos servidores públicos. Para
o magistério, o percentual foi de 7%. Na verdade, este
percentual aplicava-se tão somente aos docentes; para os
demais, o reajuste era de 3,5 %. Depois de muita luta e
mobilização, o governo cedeu e estendeu os 7% a todo o
Quadro do Magistério. Mas não exatamente a todo o Quadro, pois ainda ficaram fora dos 7% os cargos em extinção
– Assistente de Diretor, Professor Coordenador, Delegado
de Ensino - e os Dirigentes Regionais de Ensino.
Não conseguindo resolver essa pendência administrativamente, o Departamento Jurídico da UDEMO ingressou
com duas ações coletivas pleiteando na Justiça o pagamento do que lhes é devido, ou seja, os 3,5 % faltantes.
Manteremos os colegas informados sobre o andamento
das ações, através do nosso site.

Colega associado,
Se você deseja receber o
livro "60 anos de UDEMO,
1952-2012",
solicite pelo nosso e-mail:
udemo@udemo.org.br

Vitória da UDEMO!
Já de há muito que a UDEMO vem se insurgindo contra a
orientação da PGE de mandar excluir, do tempo de cômputo
para a aposentadoria, as faltas médicas e de licença de tratamento
de saúde da própria pessoa.
Na Justiça, obtivemos muitas vitórias para nossos associados,
contestando essa determinação.
Agora, a PGE decidiu reconsiderar sua posição, mandando
contar, para aposentadoria, as faltas médicas e de licença de tratamento de saúde da própria pessoa.
Esta é mais uma vitória da Udemo e de todas as entidades da
Educação e dos servidores públicos que há tempos vinham lutando, judicialmente, contra aquela decisão insensata e antijurídica
da PGE.

NOSSA UNIÃO É NOSSA FORÇA !
LUTAR, sempre; VENCER, muitas vezes; DESISTIR, nunca!

1/4 dos professores na
educação básica faz ‘bico’
para complementar a renda
Página 9

CONHEÇA OS APARTAMENTOS E O REGULAMENTO EM NOSSO SITE, ACESSE: bit.ly/coloniaudemo
12

Os valores das diárias foram fixados em R$ 200,00 (baixa estação) e R$ 300,00 (alta estação*), por apartamento.
(*) Obs: alta estação; meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e finais de semana prolongado.
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Editorial - Querer ou não querer: eis a questão !
A polêmica envolvendo a nova
proposta da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o ensino
médio está chegando a um ponto
indesejável: o impasse. De um lado,
há um grupo que não leu, não gostou e é radicalmente contra; do outro lado, há o grupo que elaborou a
proposta e que a defende com unhas
e dentes. No meio do fogo cruzado, fica a maioria, desinformada e
desinteressada, que apenas acompanha de longe o espetáculo, esperando o melhor momento para entrar em cena. Na terceira margem,
ficam uns poucos que leram, entenderam, mas que preferem suas convicções político-ideológicas às evidências científicas. Neste cenário,
a disputa caminha para embates em vez de levar a debates signifi-

cativos - onde o vencedor será o
grupo com maior capacidade de grito, e o perdedor sempre será o aluno. E aí, nada se faz, nada se muda.
Pena, porque nosso ensino médio é
um dos piores do mundo. Ele sempre foi “o primo pobre” da educação, apesar de contar com cerca de
8 milhões de matrículas, sendo 84%
delas na rede pública. É, ainda, o
maior “gargalo” da educação brasileira; o índice de evasão é alto, por
ser um curso desmotivador,
desvinculado da realidade e que
não respeita as vocações dos alunos. Dos que concluem esse nível,
cerca de 85% não prosseguem os
estudos. No ensino médio, todos os
alunos têm de cursar os mesmos
componentes curriculares (entre 13
e 15), independentemente de suas

áreas de preferência. Com excesso
de componentes curriculares, a carga horária é “pulverizada”, em detrimento de Português e Matemática, os conteúdos mais importantes.
Não há incentivo para a formação
técnica e profissional; apenas 4%
dos alunos do ensino médio vão
para essa área, contra 40% na Alemanha. Neste país - a Alemanha os alunos formados nos cursos técnicos profissionalizantes representam 54% da força de trabalho de
todo o país. A reforma do ensino
médio - promessa ou sonho de alteração desse quadro dramático - já
foi aprovada: é a Lei nº 13.415/
2017. O que se discute agora é o
currículo do ensino médio que, de
acordo com o Artigo 36 da LDB,
será composto pela Base Nacional

Comum Curricular e por itinerários
formativos. A BNCC pode não ser
o currículo, mas, por lei, é uma parte dele; com certeza, a parte mais
importante. Nesse debate – ou melhor, embate com viés de combate
– não é razoável querer barrar a refor ma do ensino médio,
inviabilizando-se a aprovação da
Base Nacional Comum Curricular.
Mais democrático e republicano seria revogar a Lei nº 13.415/17. Nesse combate, é difícil provar que se
está defendendo os interesses dos
alunos. Difícil, não, impossível.
Essa discussão não tem cunho filosófico mas sim um viés ideológico.
Não se trata de ser ou não ser mas
sim de querer ou não querer. E, ao
que tudo indica, parece que não
querem. Infelizmente.

Breve crônica sobre o conceito de democracia na
discussão da reforma do ensino médio em São Paulo por
parte daqueles que se declaram educadores
Dia 8 de junho de 2018, o Conselho Nacional de Educação trouxe
á discussão a reforma do ensino
médio - "Audiência Pública"- num
dos prédios do Memorial da América Latina, para a qual foram convidados membros do Conselho Estadual de Educação, autoridades da
SEE, e da sociedade paulistana, interessados na matéria. A reunião visava à oitiva do público presente
sobre aquilo que apresentariam os
membros da CNE sobre a reforma
do ensino médio seguido dos necessários debates.
Todavia, pouco antes do início
dos trabalhos, eis que o auditório,
estupefato e intimidado, defrontouse com a invasão do recinto por militantes da Apeoesp, (aliás, a entidade gabou-se em seu site de ter impedido o evento, pasmem), membros
do PSOL e de associação estudantil
secundarista que, com megafones
berravam palavras de ordem contrários a realização dos debates, impedindo, assim, que os interessados

EXPEDIENTE

tomassem conhecimento do assunto e pudessem posicionar-se sob os
mais variados pontos da reforma do
ensino médio.
Oportunidade, portanto, para que
os presentes pudessem contestar ou
não, aquilo que julgassem prejudicial à educação no que tange à
reforma em pauta.
Aliás, este seria excelente
momento para que os invasores colocassem suas críticas e
propostas a respeito da maté-

ria, o que truculentamente insistiram
em negar ao público presente.
De todo o sucedido, em 8 de junho ficam tristes impressões por tratar-se daqueles que se julgam educadores: da pusilanimidade dos responsáveis pela reunião ao se curvarem a
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truculência dos invasores que, ao que
tudo indica, sem argumentos para se
defrontarem com os palestrantes
manifestaram total intolerância e desprezo pelo debate democrático.
Se esse é o conceito de democracia concebido por aqueles que
se dizem educadores haverá pouca esperança para a
melhoria da educação brasileira e péssimo exemplo
para nossos jovens estudantes.
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PÁGINA

DO
PROFESSOR COORDENADOR
Como andam as inovações nas escolas privadas
e quando chegaremos lá?

Uma Escola que prepara para a vida
Primeira escola no Brasil a
implementar um currículo de
letramento digital, a Móbile Integral
forma alunos capazes de se expressar em diferentes linguagens
No complexo mundo que nos
cerca, é necessário saber se expressar
em diferentes linguagens. Não é segredo para ninguém que o fenômeno da globalização tem exigido das
pessoas fluência em idiomas. Além disso, desde muito cedo, as crianças estão rodeadas de tecnologia, num
mundo cada vez mais digital; por isso,
é imprescindível aprender a fazer uso
ético dela na resolução dos mais variados problemas.
São essas demandas que a Móbile
Integral' inaugurada em 2017, mas
com a experiência de mais de 40 anos
da Escola Móbile, quer suprir. Com
a ampliação do período escolar, a
Móbile Integral incluiu, desde o currículo do infantil 4 até o 9° ano do
ensino funda mental 11, uma série de
diferenciais, como o ensino bilíngue
e o curso de pensamento
computacional e programação.
Para dar conta de um ensino
bilíngue eficiente, que permita ao estudante navegar com fluência em dois
idiomas, expressando ideias e sentimentos e estruturando textos verbais
com competência -, os alunos são
expostos à língua inglesa em várias
situações do cotidiano escolar. Assim,
além de terem aulas específicas de inglês (e de espanhol), os alunos têm
contato com a língua estrangeira em
todos os cursos - mesmo naqueles
dados em português - por meio de
profissionais bilíngues que se comunicam com as crianças em inglês e
estão presentes na sala de aula. Os
cursos de artes visuais, artes digitais e
educação física também são dados
em inglês para que os alunos possam
estar imersos, em vários contextos
comunicativos, nessa língua estrangeira. "O aluno sai da escola com um
repertório de línguas que ele pode usar
na conversa com amigos e com a família e em situações formais. E o mais
importante: ele consegue transitar por
ambas as línguas com facilidade e
proficiência", explica Maria Helena
Bresser, diretora-geral da Móbile.
A Mobile Integral também leva a
tecnologia a sério. Na escola, há um

currículo específico de letramento digital. Julio Ribeiro, coordenador de
tecnologia educacional da escola, explica que o currículo vai além da programação. "Queremos formar alunos que
saibam usar a tecnologia para aprender
mais e melhor, usá-la para resolver problemas inéditos de maneira criativa", diz.
INTEGRAÇÃO
Na Móbile Integral, a união do ensino das diferentes áreas do conhecimento com a tecnologia é trabalhada de
maneira transversal. Profissionais especialistas, os "integradores de tecnologia"
fazem a ponte entre as disciplinas e o
currículo de tecnologia. Do infantil 4 ao
5° ano do ensino fundamental, a disciplina de jogos desenvolve, nos alunos,
por exemplo, ainda de maneira off-line,
o pensamento computacional, um dos
eixos do letramento digital. "Decompondo um tabuleiro de verdade, as crianças aprendem lições importantes sobre como fragmentar um problema
complexo em partes menores, encadear ideias e reconhecer padrões", afirma
Victor Menna, coordenador pedagógico de letramento digital.
Além dos jogos físicos de tabuleiro,
a escola: conta com brinquedos eletrô-

nicos, como o Cubetto, robô que desenvolve o aprendizado de programação em crianças, e os robôs Dash, Dot
e Sphero, usados para programações
mais complexas. A partir do 6° e do 7°
ano do ensino fundamental II, os alunos são apresentados à disciplina de
pensamento computacional e programação, que trabalha, além das linguagens
utilizadas para codificar, a estruturação
de um tipo de pensamento lógico espe-

DIFERENCIAIS MOBILE INTEGRAL
• INGLÊS E ESPANHOL
Alunos bilíngues e multiculturais.
• ARTES
"Biblioteca cultural" de linguagens visual, musical, corporal e
cênica.
• JOGOS
Aprofundamento em jogos e suas estratégias e desenvolvimento do pensamento lógico e de competências socioemocionais.
• LETRAMENTO DIGITAL
Trabalha, além da codificação, a resolução de problemas e a
expressão criativa por meio das tecnologias.
• EDUCAÇÃO FÍSICA
Programa de bases psicomotoras em que o pensar e o fazer
caminham lado a lado.
• CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ensino de ideias-chave e das práticas das ciências naturais.
• COMPETINCIAS SOCIOEMOCIONAIS
Estimulação de capacidade criativa, trabalho colaborativo,
perseverança e resiliência.

cífico, um repertório instrumental e a
capacidade de realização de projetos.
Esse trabalho vai além do tecnológico
porque desenvolve uma série de competências socioemocionais essenciais
para a vida, como a perseverança, a
resiliência, a comunicação; a flexibilidade mental, entre outras, Por meio
dessa disciplina, os alunos
implementam soluções com linguagens de programação e desenvolvem
ferramentas e aplicativos. "O aluno
não pode ficar restrito a uma única
ferramenta:, que, certamente, será
substituída por outra antes mesmo de
ele ingressar no ensino médio. Com
uma boa flexibilidade cognitiva, repertório técnico e pensamento
computacional bem desenvolvido, o
aluno consegue acompanhar sem dificuldade o surgimento de novas
tecnologias", explica Menna. Na prática, o aluno aprende lições que são
importantes não apenas para a resolução de problemas tecnológicos, mas
para qualquer área. "Quando você
elabora um algoritmo, por exemplo,
é preciso pesquisar, ver o que já existe, mobilizar seu repertório, abstrair
padrões e criar procedimentos", explica Maria Helena. "Tudo isso é trabalhado para ajudar a formar alunos
éticos e competentes, pessoas que terão sucesso no futuro em qualquer
área porque dominam línguas, têm
pensamento crítico e sabem se
posicionar na vida."
Fonte: Veja São Paulo, 20/06/18.
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Escolas se abrem para o mundo digital e adotam
novas ferramentas e práticas pedagógicas
Deixa entrar que a casa e sua
Escolas enfrentam o desafio de incorporar
novas tecnologias e ferramentas digitais
Dentro da biblioteca, adolescen- Quando elas percebem isso, elas vão
tes estudam sozinhos ou em peque- querer usar", garante.
nos grupos, acompanhados por liNa escola não faltam exemplos
vros, cadernos e dispositivos digitais de como as resistências fazem parte
portáteis - entre os quais, se destaca do processo, e de como elas podem
o celular. A poucos metros dali, na ser vencidas com tranquilidade. "Em
lanchonete, graças ao wi-fi com si- toda implementação de tecnologia,
nal de qualidade em toda a escola, a 20% das pessoas vão gostar de cara
cena se repete - a única diferença é e adotar, 20% vão detestar e reclaque há também alguma comida so- mar. Os que reclamam estão sentinbre as mesas. Na sala dos professo- do uma dor, por isso falam mais alto.
res, as pessoas são mais velhas e os Nosso papel é acolhê-los. Mas se
laptops mais frequentes, mas nova- queremos que dê certo, não podemente o digital e o analógico são vis- mos deixar de ouvir os que estão na
tos lado a lado. "O tablet, o frente, inovando", explica o diretor.
smartphone e o notebook convivem Ele conta que quando o setor de
com o papel. Nossa realidade é hí- tecnologia da escola passou a oferebrida", relata Emerson Bento Perei- cer uma ferramenta de correção dira, diretor de tecnologia do colégio gital de provas, poucos professores
Bandeirantes.
aderiram. Mas os poucos que expeAssim como em outras esferas da rimentaram perceberam rapidamenvida cotidiana, a tecnologia já se ins- te as vantagens e passaram a ensitalou definitivamente nas escolas, nar aos demais como usar o sisteroubando espaço de outras mídias e ma. "O tempo de correção foi reduformas de convivência, sem neces- zido em dois terços. A tecnologia
sariamente acabar com elas. Mas a passou a fazer uma parte 'chata' do
naturalidade com que hoje as trabalho do professor. Hoje quase
tecnologias digitais e analógicas di- todos fazem a correção digital", diz
videm espaços
o diretor.
no Bandeirantes
Mesmo os aluvem sendo connos, que são na"Nossa realidade é
quistada aos pouhíbrida", diz Emerson tivos digitais, escos, com um estranharam a muPereira, diretor de
forço coletivo e
dança e, no início
intencional desTecnologia do Colégio do processo de
de 2014, ano em
Bandeirantes, sobre a receber as provas
que a instituição
corrigidas apenas
convivência
do
digital
começou
a
nos dispositivos
implementar seu
junto com o analógico digitais, muitos
plano de se torqueriam voltar a
nar uma escola
receber a corredigital.
ção em papel. "Pedimos um voto de
Para Emerson, um ponto impor- confiança, que dessem mais tempo
tante da proposta para criar uma para a novidade. Logo se acostumamudança de cultura foi nunca impor ram e ninguém mais reclama", connenhuma medida de "cima para bai- ta.
xo", o que só criaria resistências. "A
Mas, quando se trata de
tecnologia tem de servir para melho- tecnologias, "se acostumar" é uma
rar a qualidade de vida das pessoas. expressão que deve passar longe. A

Escolas se abrem para o digital e adotam novas ferramentas e práticas pedagógicas
Crédito: Divulgação/Colégio Bandeirantes

adesão a uma cultura digital acabou posicionamento de satélites", cita o
provocando impactos que vão mui- diretor.
to além de proporcionar novos suO caminho de uma escola tradiportes para conteúdos didáticos. A cional de elite na capital de São Paulo
tradicional divisão dos alunos por ilustra J quanto a tecnologia é capaz
salas de acordo
de transformar
com suas notas profundamente
os "melhores"
as instituições de
A realidade é
alunos ficavam
ensino, considena turma A, os
muito diversa: só radas mais con"piores" na E servadoras em
alguns
têm
foi eliminada.
comparação a
Na busca por
outros segmencondições de
proporcionar um
tos da sociedade.
adotar
modelos
aprendizado
No entanto, o recolaborativo, o
trato brasileiro é
mais
arrojados
Bandeirantes
muito diverso:
uniu os laboratónem todos serios de física, química e biologia em guem no mesmo ritmo, e só alguns
um só, e colocou grupos para traba- colégios têm condições de adotar
lhar em projetos multidisciplinares modelos mais arrojados.
de um ano de duração. E, assim, até
Além da interferência direta nos
o sistema de avaliação teve de mu- processos de ensino-aprendizagem
dar para essa nova disciplina que sur- dentro das escolas, a tecnologia
giu, chamada de Steam (Science, pode influenciar a qualidade da eduTechnology,
Engineering, cação ao otimizar os processos de
Mathematics and Arts). Os alunos gestão ou melhorar a qualidade da
fazem autoavaliacão, passam por formação docente. É como pensa
uma crítica dos pares, além de rece- Vera Cabral: "Na prática, a
berem notas de uma banca que ana- tecnologia já está formando os alulisa os trabalhos. "Ano passado, o nos. É hora de investir na formação
desafio era propor formas de possi- de professores para o uso da
bilitar a vida em Marte. Os resulta- tecnologia - e por meio do uso de
dos são muito diversos. Teve grupo tecnologias". A curadora de conteúque trabalhou nas propriedades do dos da Bett Educar (maior feira insolo para poder plantar; outro, que ternacional de educação da Amériestudou
como
fazer
o ca Latina) defende ainda que a in-
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Subsídios ao HTPC
corporação das tecnologias está mudando a própria concepção do papel da escola. "O foco muda do
acúmulo de conteúdos para desenvolvimento de competências. É uma
mudança profunda de cultura que
estamos vivendo", complementa.

SOMBRA DA
DESIGUALDADE
O poder de processamento de
um celular de ponta da atualidade é
maior do que o dos computadores
da Nasa durante a missão Apolo 11,
que levou o homem até a Lua. Eles,
contudo, não resolvem a questão do
acesso, ainda que sejam onipresentes
em quase todas as classes sociais.
"Precisamos ter muito cuidado para
não aprofundar ainda mais a distância que já existe", afirma Lúcia
Dellagnelo, diretora presidente do
Centro de Inovação para Educação
Brasileira (CIEB). Ela defende que
as escolas devem oferecer outros
equipamentos aos estudantes, para
que eles saibam operar diferentes tipos de dispositivos com familiaridade. "Todo estudante precisa trabalhar com as múltiplas telas. Se você
falar que para uma rede é só o celular, mas para outras há tablet, laptop,
realidade virtual, você cria uma nova
divisão", diz. E a conexão de qualidade é uma questão imprescindível
ainda longe de ser resolvida.
Equipamentos e conectividade
são pontas visíveis da carência
tecnológica, mas há mais elementos
que precisam ser envolvidos na
equação. É importante vontade de

aderir às tecnologias e planejamento para promover uma mudança
sistêmica e multidimensional. "Existem inúmeros exemplos de professores, experiências exitosas de algumas escolas. Mas a tecnologia ainda
não trouxe as mudanças sistêmicas.
A tecnologia tem de trazer inovação
pedagógica, novas formas de aprender e ensinar. Não adianta apenas reproduzir as práticas tradicionais",
explica Lucia.
Ainda que o caminho das políticas públicas para a tecnologia pareça árduo, certos passos na direção
certa já podem ser comemorados.
Em novembro o governo federal lançou a Política de Inovação Educação Conectada, que prevê planejamento e repasse de verbas para aumentar a conectividade, e
disponibilizou um novo portal com
materiais de apoio. A última versão
da Base Nacional Comum
Curricular também foi mudada para

incluir uma visão mais contemporânea. "Fizemos um trabalho forte de
advocacy [processo organizado e planejado de informar e influenciar
tomadores de decisão]. Mostramos
que todos os países que fizeram reformas em seus currículos nos últimos cinco anos deram grande peso
à cultura digital. Originalmente, a
competência 5, que tratava de
tecnologias, dizia que os estudantes
deveriam compreender e utilizar.
Não era suficiente para formar um
cidadão produtivo para o século
21", avalia Lúcia.
O texto final da BNCC descreve
a competência como "compreender,
utilizar e criar" tecnologias digitais
de forma "crítica, significativa, reflexiva e ética". Independentemente de ser da rede pública ou privada,
Lúcia acredita que todos têm a ganhar com um aprendizado crítico e
reflexivo sobre a tecnologia. "No
escândalo que Cambridge Analytics
[empresa que coletou dados de milhões de usuários do Facebook para
fins políticos] as pessoas voluntariamente deram seus dados ao responder um quizz. Há um uso irresponsável das redes sociais por parte dos
professores e dos jovens, que não
sabem as consequências no presente e no futuro. A escola precisa preparar as pessoas para entender as
implicações de suas ações no mundo digital. A prática reflexiva a respeito do mundo digital é uma habilidade a ser desenvolvida a cada dia,
que vai ter impacto forte na vida de
todos", defende.
Até mesmo grandes empresas parecem preocupadas em cuidar para
que o abismo educacional não se
alargue. A Microsoft tem parcerias

com secretarias de Educação, como
a do Estado de São Paulo, e o Centro Paula Souza, que coordena as
escolas e faculdades técnicas públicas paulistas. "A tecnologia precisa
contribuir para a democratização do
conhecimento. É uma de nossas bandeiras. Por isso oferecemos acesso
gratuito aos estudantes de escola
pública às mesmas tecnologias e ferramentas usadas nas escolas de elite, nas grandes empresas. Acreditamos que, se você os habilitar igualmente, esse vão diminui", afirma
Antonio Moraes, diretor de educação da Microsoft.
Há cerca de um ano e meio, além
de oferecer o acesso gratuito, a empresa criou uma equipe de
consultoria educacional, formada
por professores, para ajudar escolas
e redes a aplicar a tecnologia nas
aulas. "A gente não atinge os alunos
sem passar pelos professores. Percebemos que os docentes precisam ser
capacitados tanto para operar as ferramentas, quanto para entender o
valor da tecnologia para a educação.
Essa ação de consultoria tem uma
grande receptividade", afirma
Moraes.
Com acesso e consultoria garantidos, não faltará aos jovens o entusiasmo para se apoderar desses novos conhecimentos, ainda que fiquem a cada dia mais complexos,
acredita o diretor da empresa. "A
tecnologia atrai os jovens. Ela os
engajá porque podem usar a
criatividade, trabalhar em grupos, se
divertir.
É uma forma de o professor estimular o acesso a conhecimentos."
Fonte: Revista Educação, nº 249, ano 22.
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ARAÇATUBA

ARAÇATUBA / VOTUPORANGA

No dia 15 de junho aconteceu a reunião ordinária e tradicional festa junina do
ER - Araçatuba.
Os pratos tradicionais e a presença de
gente tão querida tornaram o ambiente
ainda mais acolhedor
e animado.

No dia dia 28 de junho,
em Votuporanga, ocorreu a
Reunião de Polo: Andradina,
Araçatuba, Birigui,
Fernandópolis, Jales,
Penápolis e Votuporanga. A
Delegada Regional de
Araçatuba, Cláudia Márcia de S.
Oliveira e a Delegada regional
de Votuporanga, Paula Vasques
Santana, ratificaram as demandas apresentadas pelos segmentos e entidades, assim como
destacaram que desde reajuste
salarial a módulo implicam
naquilo que mais importa, ou
seja a aprendizagem do aluno.
Como pauta específica, o
destaque foi para o breve
atendimento da audiência do
secretário João Cury Neto com
a Udemo para tratar a questão
da Aposentadoria Especial.

BAURU

JUNDIAÍ
No dia 22 de junho, a
Regional de Bauru, esteve
com o secretário João Cury.
Diversos assuntos foram
debatidos com o secretário.
BAIXADA SANTISTA

Palestra realizada pela
Geia em 23/04/18.

Ao encontro para a palestra do Secretário JOÃO CURY NETO, estiveram presentes a Professora REGINA
ESPADA, DD Dirigente de Ensino de
São Vicente; a Professora CLEIDE
BOXIXO; Dirigentes de Santos,
Miracatu e Registro.
Na oportunidade a Professora
Viridiana A. Coelho, também presente,
se apresentou ao Sr. SE e se identificou
como representante da UDEMO BAIXADA SANTISTA.

CAMPINAS

A Regional de Jundiaí
realizou com um grupo de
associados da região, o
passeio do mês de abril na
cidade de Serra Negra.

MARÍLIA

A Regional de Marília, no dia 11 de maio de 2018, promoveu o tradicional “Jantar
Dançante”
Dançante”, em comemoração ao Dia Das Mães.

Presidente:
Cilene Aparecida Garcia
R.Camargo Paes,637- Jardim
Guanabara - Campinas - SP
CEP 13073-350
Fone (19) 3203-6535 / 3203-6537
E-mail:
udemoregional@yahoo.com.br
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SOROCABA

RIBEIRÃO PRETO
Os associados aposentados ativos da Regional Ribeirão Preto,
no dia 15 de Maio, fizeram uma visita à
Acadêmia da Força
Aérea na cidade de
Pirassununga.
Nosso agradecimento especial ao nosso associado Antonio
Fernando Villas Boas
Cunha, que atuou
como professor da
Força Aérea, que nos
indicou e acompanhou
durante a visita.

No dia 31/07/2018, houve comemoração aos aniversariantes dos meses
de Junho e Julho, com a presença de
associados aposentados e da ativa, onde
foi oferecido um lanche , bebidas, e bolo
de aniversário.

No dia 15 de junho de 2018, em parceria com a DE de Sorocaba, Chico Poli,
presidente da Udemo e membro do Conselho Estadual de Educação de SP, esteve em Sorocaba para um encontro com os diretores de escola. Momento de
reflexão importante para a condução dos trabalhos nas escolas. Agradecimentos
ao Chico e ao dirigente Marco pela realização. Logo estaremos juntos novamente.
A luta pelo
IAMSPE é de todos os servidores.
A UDEMO de
Sorocaba esteve na
Câmara Municipal
de Sorocaba, no
dia 29 de junho de
2018, juntamente
com outras entidades interessadas.

VOTUPORANGA

Encontro com o
secretário João Cury

No dia 07/08/18 o Setor de
Aposentados da Udemo fez uma
campanha para doação ao Cantinho
do Céu, entidade que atende crianças
deficientes de Ribeirão Preto, com
moradia no local.

SANTO ANDRÉ

O Escritório Regional de Santo André realizou reunião em 16/08 para tratar
dos assuntos da última reunião do Conselho Deliberativo da Udemo, bem como
de assuntos da região. Compareceram representantes de Santo André, São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul.
Além de todas as reclamações dos problemas gerais das escolas, incluindo verbas, o que está causando maior preocupação é a nova sistemática da merenda, pelo
acúmulo de serviço e de responsabilidades e o cartão corporativo da APM e
titularidade, pela incompatibilidade com as norma legais.

Em continuidade à proposta de reforçar
as visitas às Diretorias Regionais de Ensino ,
a Presidente do Escritório Regional de Santo
André visitou, esta semana (14/08), a DE de
Santo André. Foi recebida pela Dirigente de
Ensino, Profª Ariane. Foram discutidas questões de ordem administrativa e os cuidados
que diretores e supervisores devem ter para
evitar futuros processos administrativos. Foi
lembrado que o trabalho é conjunto e que, se
forem detectadas irregularidades, as providências devem ser imediatas. A Udemo colocouse à disposição para colaborar no que for necessário. O encontro foi muito produtivo.

A Presidente do Escritório Regional de
Santo André tem intensificado visitas às Diretorias de Ensino. No início de agosto já foram visitadas as DEs. de São Bernardo e Mauá.
Em São Bernardo, a presidente do Escritório, Cida Knoll, e a representando de São
Bernardo, Cida Pastro, foram recebidas pela
Dirigente Regional, Profª Vanderlete, e pela
Srª Lúcia do CRH da DE.
Em Mauá, foram apresentadas as boasvindas ao novo Dirigente, Prof. Cláudio, que
demonstrou interesse na parceria com a
Udemo para orientação dos diretores, em especial para os ingressantes.

Nosso colega Roberto Gomes,
diretor da EE Afonso Cáfaro, DER
de Fernandópolis, fazendo as reivindicações, para o Secretário da Educação
João Cury.
Reunião de Polo Local
Dia 28 de junho, em Votuporanga.

SÃO JOSÉ

DO

RIO PRETO

REUNIÃO EM JOSÉ BONIFÁCIO PARA FORMAÇÃO DE UMA DIRETORIA
REGIONAL. REPRESENTANTE JOÃO BATATA NETO.

PRESIDENTE PRUDENTE
Presidente:
Maria Neuza Baldori Pinhal
R. Tupiniquins, 31, Vl. Matilde Vieira Pres. Prudente - SP - CEP 19050-610
Fone (18) 3908-8657
E-mail: udemopp@uol.com.br

Página 8

AGOSTO 2018

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

Os aposentados e as próximas eleições
É verdade que grande parte dos nossos aposentados, praticamente, não está obrigada
a votar nas próximas eleições uma vez que já atingiram a idade limite para fazê-lo.
Mas perguntamos, vale a
pena omitirmo-nos desse evento fundamental para os destinos de um Brasil a beira do
abismo?
Todos sabem a quantas andam nossas instituições políticas, dados os fatos escabrosos
produzidos nos últimos 14
anos revelados pelas investigações sobre a larga escala da
corrupção que se abateu sobre
quase todos os setores da economia estatal brasileira, desde
a descoberta e julgamento do
“mensalão”, passando pelo
impedimento da Presidente
Dilma Rousseff, chegando ao
governo Michel Temer, seu exaliado e sucessor, que não se
sabe porque não fora cassado
com a impedida executiva federal, posto que ambos foram
responsáveis pelos descalabros
que produziram a tragédia brasileira que resultou nessa crise
que desempregou mais de uma

dezena de milhões pais de famílias de trabalhadores brasileiros, levando-os ao desespero e
a desesperança.
O que se viu durante esse
período foi a derrocada da economia brasileira mercê de um
verdadeiro assalto aos cofres
públicos federais, estaduais e
municipais perpetrados por
políticos (muito dos quais ainda livres por gozarem de foro
privilegiado) mancomunados
com construtoras, empresários
amigos do rei, os chamados
“Campeões Nacionais” (que se
fartaram dos cofres do
BNDES, muitos deles condenados presos, ou vias de sê-lo.)
de quem recebiam propinas
para facilitar-lhes os negócios
escusos e reeleições.
Lembremos, por exemplo,
a corrupção no Rio de Janeiro,
comandada pelo governador
Sérgio Cabral, hoje condenado
a mais de 100 anos de prisão

em conluio com políticos, que,
simplesmente, faliram o Estado deixando seu funcionalismo
a beira da miséria e sua população desvalida, a beira da morte pela falta de recursos aos
hospitais estaduais e municipais
absolutamente sem recursos
para atendê-la.
Mas afinal quem colocou
esses governantes, deputados,
senadores, prefeitos corruptos
no poder?
Grande parte de eleitores
que votavam e ainda votam por
interesse em conseguir cargo
público, benefícios materiais, ou
simplesmente em qualquer político por desencargo de consciência, ou seja, cumprir uma
obrigação eleitoral. Sem considerar a existência de grotões
que são verdadeiros currais eleitorais de determinados candidatos em regiões mais pobres
do país.
Portanto, poucos são aque-

les que procuram saber as qualidades daqueles que escolhem
para lhes representar nas Câmaras Municipais, Assembléias
Estaduais, Câmara Federal e
Senado.
Pelo pouco que explanamos
fica clara a importância da participação dos aposentados da
Udemo e do magistério em
geral nas próximas eleições,
uma vez que educadores somos dotados de senso crítico
que nos possibilitará além de
uma escolha segura influenciar
nossos parentes e amigos a votar naqueles candidatos que verdadeiramente se importam
com o país.
O voto consciente á a única
esperança de um Brasil renovado e esse é o papel dos educadores jovens, adultos e velhos, como nós aposentados.
Caros aposentados, não se
omitam, nosso voto pode mudar o Brasil.

Eis o depoimento de uma educadora de 83 anos que um tanto crítica, ainda acredita no Brasil

Que rumo tomaremos?
Absolutamente, não sou uma analista política, sou simplesmente uma professora aposentada, de 83 anos, que não
está nem acreditando nem compreendendo a que querem reduzir nosso país. Acredito que o “bem a todos e mal a
ninguém” deva ser o objetivo de todos os políticos e cidadãos. Porém os detentores do poder atualmente não se fazem
mais respeitar, não dizem a verdade, legislam em causa própria, tornando nossas leis ingerenciáveis e trancando-se no
País das Maravilhas chamado Brasília, onde criam os benefícios e são os beneficiados. E o povo? O povo, atônito, não
confia mais em seus líderes, não sabe quem respeitar, em quem confiar, perdido nas contas vencidas, nos impostos
abusivos, na falta de emprego, na fome, na morte no ventre materno pelo caos da falta de segurança pública e na
precariedade da saúde. Que direção tomar? Ir para onde? Acreditar em que e em quem? Observo que esta geração
política está estática por ser egoísta. Não há dignidade, equidade nem justiça num país que admite falcatruas e propinas, onde há arranjos com leis obtusas para proteção deles e dos seus financiadores. Eu procuro onde está o valor da
palavra empenhada e do compromisso da promessa feita. Foi pensando nisso que pisei pela primeira vez numa sala de
aula. Imediatamente, tive consciência do tamanho da responsabilidade que acabara de assumir: vidas em formação,
sonhos a realizar, esperanças com fé no futuro, ânsia de aprendizagem, mas principalmente confiança na construção
de um porvir melhor, que eu não enxergo mais.
EUNICE AMADEO DE ALMEIDA
eunice.a@uol.com.br

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!

Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo - Fórum dos Leitores - 02/08/18
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1/4 dos professores na educação básica
faz ‘bico’ para complementar a renda
Entre esses docentes, maioria
recorre a atividades fora da área,
como comércio e prestação de
serviços, aponta pesquisa do
Mo
viment
o TTodos
odos pela Educação.
vimento
Moviment
Na rede privada, 38% têm jornada
extra. Incremento médio de renda
é de R$ 439, 72 mensais
Professora de Inglês e Espanhol em duas escolas
privadas de São Paulo, Agnes Cruz, de 29 anos, dá
quase 12 horas diárias de aula para mais de 700 alunos.
E em alguns dias da semana ainda tem aulas particulares. Uma pesquisa do Movimento Todos pela Educação identificou que, assim como Agnes, 29% dos docentes da educação básica (do ensino infantil ao médio) exercem outras atividades, além de atuar nos colégios, para complementar a renda.
Na rede privada, 38% recorrem ao “bico”. O
porcentual é superior aos do sistema público - 22%
nas redes municipais e 30% nas estaduais, segundo levantamento do Todos pela Educação com mais de 2
mil professores de todas as capitais do País, de março
a maio deste ano. Mas, ao contrário de Agnes, a maior
parte dos professores não desenvolve atividades relacionadas à educação, mas a comércio, produções artísticas e prestação de serviços.
É o caso de Maria (nome fictício), de 27 anos, professora de Geografia em uma escola particular na região central paulistana. Há cinco anos lecionando, ela
procura emprego em mais uma unidade. Enquanto não
consegue, aproveita o intervalo das aulas para vender
produtos de beleza aos colegas. “O salário está sempre
no limite, pago as contas básicas e não sobra dinheiro
para nada. Infelizmente não consigo exercer só a minha
profissão para ter uma boa condição financeira”, diz.
“É cansativo, porque tenho de me organizar para ir
buscar produtos e oferecer sempre aos colegas.”
Segundo o estudo do Todos, em média, o incremento na renda é de R$ 439,72 mensais. Pesquisa sobre remuneração na carreira do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do
Ministério da Educação (MEC), mostrava diferenças
entre as redes pública e privadas em 2014 (não há atualização do estudo). Docentes de escolas particulares
tinham naquele ano o menor salário médio do País de R$ 2.996, 66, valor 16,2% menor do que nas redes
estaduais e 12,1% a menos que nas municipais.
“Há uma visão de que a escola particular é de elite,
mas os dados mostram que a realidade da maioria
não é essa”, diz Priscila Cruz, do Movimento Todos
pela Educação. Para ela, o professor, ao ter de realizar
“bico” para complementar a renda, tem menos tempo disponível para as atividades ligadas à docência,
como preparação de aulas, correção de atividades e
cursos de especialização e formação.
“Não podemos esquecer que professores são profissionais com ensino superior completo, têm demandas de consumo mais sofisticadas, o que se reflete em
sala de aula, em um ensino de qualidade. Se os pais
querem esse ensino para os filhos, devem cobrar das
escolas um salário melhor”, afirma Priscila.
Agnes conta que procurou um segundo emprego
e passou a dar aulas particulares há dois anos. Trabalha
agora de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 17h30,
além de corrigir provas e trabalhos e das aulas em
casa. “Gosto de viajar, ler, ir ao cinema. Esses momentos de lazer são importantes para a minha vida e
para as minhas aulas.”
Qualidade. Dirce Zan, da Faculdade de Educação
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),

diz que o desgaste tem efeitos na qualidade do ensino.
“A atividade docente já exige demais, especialmente
entre os que atuam com crianças mais novas. O professor é responsável por 30 crianças durante o dia,
ainda chega à noite em casa e não pode descansar.
Leva à exaustão, ao desânimo, até o professor mais
dedicado.”
Para Nilson José Machado, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), é preciso
uma reestruturação da carreira para evitar que professores tenham de recorrer a outras atividades ou abandonem a classe. “Hoje, o sucesso na carreira docente
significa o afastamento da sala de aula, seja para ser
diretor, seja para lecionar no ensino superior.”
Em nota, o Ministério da Educação (MEC) disse
que a gestão da educação básica é de responsabilidade
de Estados e municípios, que organizam as redes, contratam e pagam docentes. Ainda informou que é papel do MEC divulgar “o piso nacional docente a cada
ano, bem como o repasse de 10% da complementação
do Fundeb (fundo da educação básica)” para pagar
esse mínimo. O piso para a categoria da rede pública
em 2018, previsto em lei, é de R$ 2.455,35 para 40
horas semanais.

SP: 44% atuam em mais de uma
escola privada
Há 32 anos atuando como professor de Biologia,
João (nome fictício), de 53 anos, já chegou a dar aula
em até três escolas particulares. Decidiu há dois anos
que iria trabalhar apenas em duas unidades para preservar sua saúde. Um estudo do Inep, órgão do Ministério
da Educação, classifica exemplos como o de João entre
os empreendem o “maior esforço” na profissão docente. Como ele, metade dos que trabalham na rede
particular paulista atuam em mais de um colégio.
A baixa remuneração, a instabilidade e a falta de perspectiva na carreira são os fatores apontados para que
procurem emprego em mais de uma unidade. Especialistas dizem que o excesso de aulas e turmas prejudica
a qualidade do ensino, uma vez que o professor tem
menos tempo para preparar novos materiais, diferentes
metodologias e fazer cursos de formação.
O estudo do Inep criou o indicador de esforço docente, levando em consideração a quantidade de escolas
em que se atua, número de turnos de trabalho, número
de alunos atendidos e em quantas etapas leciona.
No Estado de São Paulo, mesmo entre os professores dos anos iniciais do ensino fundamental (do 1.º
ao 5.º ano), que dão aula de todas as disciplinas, 44,6%
atuam em mais de uma escola. Na rede pública, a proporção alcança 29,1%. A taxa na rede privada aumenta nas etapas seguintes, chegando a 53,9% nos anos
finais do fundamental (do 6.º ao 9.º ano) e 54,4% no
ensino médio.
João trabalha em um colégio da zona leste e outro
na região central, entre os que têm maiores notas no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e mensalidades que variam de R$ 1,8 e R$ 2,2 mil. “É exaustivo. Já fiquei doente, perdi a voz.”
Benjamin Ribeiro, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo (Sieeesp), reconhece o problema. “As famílias não têm condições
de pagar mensalidades que sustentem uma boa remuneração. Hoje, se uma escola cobra menos de R$ 1,5
ou R$ 2 mil, não consegue garantir um salário que
mantenha o professor em uma só unidade”, diz.

Isabela Palhares
Fonte: O Estado de S. Paulo - 01/08/18.

SOBRE O PROGRAMA

CULTURA ENSINA
No DO de 26/7/2018, Resolução SE 47,
de 25-7-2018, a Secretaria da Educação introduz em suas escolas o Programa Cultura Ensina.
Trata-se de iniciativa bastante interessante
ao considerarmos que os alunos de grande
parte das escolas públicas estaduais, mormente aquelas localizadas nas periferias de grandes
e médias cidades, mantém pouco ou contato
algum com as diversas manifestações culturais
tão necessárias à formação integral de nossos
discentes.
Ao que parece, trata-se de um programa
facultativo (a que, esperamos, adiram todas as
escolas), coordenado pelas 91 Diretorias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo.
O Programa envolve a participação do
alunado nas mais diversas manifestações culturais, entre as quais:
- a música, pela assistência a concertos populares e clássicos, levando o alunado a compreender o que é arte musical de qualidade e
aquela que atende tão somente aos objetivos
mercadológicos, ou seja, o que é arte permanente e a de consumo imediato;
- as artes plásticas: excursões a museus,
bienais, etc.;
- o cinema: apreciação crítica de filmes de
qualidade mediante debates orientados por especialistas no assunto ou que tenham um mínimo conhecimento do assunto, na própria escola;
- o teatro: pela frequência a peças nas cidades onde existam esses locais, ou mesmo
pelo estimulo aos alunos a criarem na unidade escolar tais manifestações;
- as palestras literárias, visitas a locais
históricos, existentes nas grandes, médias e pequenas cidades.
Propõe o Programa que tais atividades
venham a enriquecer os conteúdos do Projeto
Pedagógico das escolas e de muitas formas
estimular o alunado a desenvolver capacidades que só o conhecimento da arte pode proporcionar aos discentes em formação. Ou até
mesmo vocacioná - los, no futuro, para alguma forma de arte, como profissão e na
melhor das hipóteses fazê-los apreciadores
das várias manifestações artísticas.
Tais manifestações não atendem apenas
a formação dos discentes mas, sob muitos
aspectos, enriquecerão os conhecimentos
dos professores muitos dos quais, por muitas razões, sequer leem jornais, frequentam
cinemas, teatros, concertos, museus entre outras atividades obrigatórias a aqueles que se
responsabilizam pela educação de nossas crianças e adolescentes..
E não se diga que não poderiam fazê-lo,
uma vez que inúmeras atividades culturais são
oferecidas gratuitamente à população tanto
pelo Estado como pela iniciativa privada
(SESC, SENAI etc.). Pelo menos, nas grandes
cidades.
Ainda que seja um projeto meritório, se
a adesão for total, o custo será bastante alto
posto que todo o transporte dos alunos
para cinemas, teatros, museus, concertos
ficará a cargo da FDE
Todavia valerá a pena o investimento, se
tudo for feito com seriedade, regularidade e
competência.
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Atendimento em Ambiente Hospitalar
1 - O que a legislação em vigor (Resolução SE 71, de 22/
12/2016, alterada pelas Resoluções SE 8, de 02/02/2017 e
58, de 06/12/2017) prevê sobre o atendimento escolar a
alunos em ambiente hospitalar?
A legislação em vigor prevê que as crianças e adolescentes
em idade escolar, impossibilitados de frequentar as aulas, em
razão de problema de saúde que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial contínuo, para tratamento
de doenças crônicas que dificultam seu comparecimento regular à escola, terão atendimento educacional especializado em
ambiente hospitalar.
2 - O que a legislação assegura aos alunos da rede estadual?
Fica assegurado, pelo tempo que for necessário, o atendimento educacional especializado ao aluno cujo período de
internação para o tratamento, seja superior a 15 (quinze) dias.
3 - Como será viabilizado esse atendimento hospitalar?
O atendimento educacional especializado dar-se-á em Classe
Hospitalar, entendida como espaço cedido pela Instituição
Hospitalar, que será vinculada, administrativa e pedagogicamente, a uma escola estadual, com o objetivo de prover, para
o aluno, o acesso à educação escolar.
4 - A que aluno se destina a classe hospitalar?
A Classe Hospitalar destina-se exclusivamente a crianças e
adolescentes com idade para frequentar o Ensino Fundamental ou Médio.
5 - Como será o currículo, e o que ele visa assegurar?
O currículo será flexível, visando assegurar:
I - a continuidade dos processos de desenvolvimento e de
aprendizagem, para alunos matriculados no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, contribuindo para seu retorno
e reintegração ao ambiente escolar;
II - o acesso ao ensino regular, para crianças e adolescentes
não matriculados no sistema educacional.
6 - Como será desenvolvido o trabalho pedagógico nas
classes hospitalares?
O trabalho pedagógico a ser desenvolvido nas Classes Hospitalares deverá se revestir de características adequadas às necessidades dos alunos e às especificidades do atendimento
realizado.
O atendimento aos alunos em ambiente hospitalar poderá ocorrer:
1 - de forma individual ou em pequenos grupos;
2 - no leito hospitalar, no ambulatório ou na Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI.
7 - O que caberá à Instituição Hospitalar?
Caberá à Instituição Hospitalar:
I - requerer, junto à Diretoria de Ensino da região, autorização para abertura de Classe Hospitalar, mediante comprovação da existência de demanda;
II - assegurar espaço físico adequado à instalação da Classe
Hospitalar;
III - disponibilizar linha telefônica direta, a fim de que o
professor da Classe Hospitalar possa se comunicar com a escola de origem do aluno, com a unidade escolar vinculadora
e/ou com a Diretoria de Ensino, sempre que necessário;
IV - disponibilizar mobiliário adequado ao desenvolvimento das atividades escolares, a exemplo de: mesas, cadeiras
e armários.
8 - O que caberá à Secretaria da Educação?
Caberá à Secretaria da Educação:
I - assegurar, em nível central, para as Classes Hospitalares,
o fornecimento de recursos didáticos e pedagógicos específicos;
II - promover ações de formação continuada, por meio da
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, em
articulação com a Escola de Formação dos Professores do
Estado de São Paulo - “Paulo Renato Costa Souza” - EFAP,
destinadas aos docentes que atuam em Classes Hospitalares,
visando à sua participação em orientações técnicas e em cursos
de atualização e aperfeiçoamento.

9 - O que caberá à Diretoria de Ensino?
Caberá à Diretoria de Ensino, por meio:
I - da Supervisão de Ensino:
a) orientar a Instituição Hospitalar sobre os procedimentos necessários à abertura da Classe Hospitalar;
b) verificar, in loco, a demanda existente, bem com o local
e a estrutura física do espaço disponibilizado para funcionamento da Classe Hospitalar;
c) emitir parecer circunstanciado sobre o pedido de abertura de Classe Hospitalar;
d) identificar a escola estadual mais próxima da Instituição
Hospitalar, que passará a ser a unidade escolar vinculadora da
Classe Hospitalar a ser criada.
e) realizar o credenciamento de docentes interessados em
atuar no atendimento hospitalar, promovendo ampla divulgação do edital de convocação para inscrição no correspondente processo seletivo, na conformidade da legislação pertinente;
f) assegurar, em nível descentralizado, a disponibilidade de
recursos didáticos e pedagógicos específicos para o desenvolvimento do trabalho nas Classes Hospitalares;
g) acompanhar o planejamento, a execução e a avaliação das
atividades pedagógicas;
II - da Comissão constituída pelo Dirigente Regional de
Ensino:
a) acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido pelo
professor da Classe Hospitalar;
b) ampliar ou reduzir o número de Classes Hospitalares,
quando necessário, em qualquer época do ano, observada a
existência ou não de demanda;
c) propor ações de formação continuada, que consistirão
de orientações técnicas e de suporte pedagógico, em nível descentralizado, necessárias à obtenção de bons resultados na
atuação do professor da Classe Hospitalar.
O Dirigente Regional de Ensino constituirá Comissão, que
deverá ser composta por 1(um) Supervisor de Ensino e pelo
Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP, da
área de Educação Especial, para gerir e coordenar os trabalhos
de atendimento educacional especializado nas Classes Hospitalares.

alunos internados, com vistas a adequar as melhores estratégias de intervenção pedagógica, observados o período para
atendimento, bem como a duração e a periodicidade das atividades, que deverão ser propostas no “Plano de Atendimento
Individual - PAI”, conforme modelo constante do Anexo II
(elencado ao final das questões), a fim de compor, sob orientação da equipe multiprofissional da Instituição Hospitalar, o
portfólio do aluno em período de internação;
V - planejar intervenções pedagógicas diárias, à luz do objetivo, da temporalidade, da contextualização e do tipo de
atividade que melhor atenda às necessidades e possibilidades
do aluno, as quais deverão ser registradas no “Roteiro Descritivo de Acompanhamento Diário”, na conformidade do
modelo constante do Anexo III (elencado ao final das questões),
VI - preencher, no caso de internações prolongadas, o
“Acompanhamento Bimestral”, conforme modelo constante do Anexo IV, (elencado ao final das questões) que servirá
para avaliar o atendimento oferecido, indicando, quando for o
caso, a necessidade de alteração das estratégias adotadas;
VII - preencher o “Relatório Final”, conforme modelo
constante do Anexo V, (elencado ao final das questões) com o
registro dos atendimentos realizados, que deverá compor o
portfólio do aluno, para posterior encaminhamento à sua
escola de origem;
VIII - participar da elaboração e/ou adequação da proposta pedagógica da unidade escolar vinculadora;
IX - participar das Atividades de Trabalho Pedagógico Coletivo – ATPCs;
X - orientar as famílias quanto à importância de manter
atualizadas todas as informações referentes ao aluno, junto à
respectiva escola de origem.

10 - O que caberá à Unidade Escolar vinculadora?
Caberá:
I - incluir em sua proposta pedagógica o atendimento à
demanda de alunos de Classe(s) Hospitalar (es) vinculada(s);
II - assegurar apoio pedagógico ao professor da Classe
Hospitalar;
III - prover com recursos didáticos e pedagógicos as atividades desenvolvidas na Classe Hospitalar;
IV - acompanhar os registros de frequência do professor;
V - expedir, com vistas à regularização da vida escolar dos
alunos da Classe Hospitalar, declarações de frequência e de
desempenho escolar;
VI - manter regularidade no fluxo da documentação escolar, inclusive na expedição de certificados de conclusão de curso e de históricos escolares, quando for o caso;
VII - matricular as crianças e os adolescentes que se encontrem fora do sistema educacional, realizando os procedimentos regulares sem comprovação de estudos anteriores, no ano/
série adequado, considerando os critérios de compatibilidade
de idade/ano ou série, bem como as habilidades e competências já desenvolvidas, nos termos da legislação pertinente.

13 - Como serão as aulas de Educação Física?
A Educação Física deverá ser adaptada à situação dos alunos da Classe Hospitalar, com atividades lúdicas, relacionadas
aos temas pertinentes à área das respectivas necessidades.

11 - O que caberá ao Professor da Classe Hospitalar?
Cumprirá ao professor da Classe Hospitalar:
I - organizar a demanda dentro da Instituição Hospitalar;
II - coletar, mediante consulta a prontuários e/ou junto à
família e à escola de origem, dados e informações referentes às
crianças e aos adolescentes, que se encontrem internados por
período superior a 15 (quinze) dias ou em situação de acompanhamento ambulatorial diário, que os impeçam de frequentar a escola;
III - preencher, com base nos dados e informações
coletados, para cada criança ou adolescente, a que se refere o
inciso anterior, o documento “Avaliação Inicial”, na conformidade do modelo constante do Anexo I, (elencado ao final
das questões).
IV - tomar conhecimento das questões patológicas dos

12 - Qual será a carga horária do professor da Classe
Hospitalar?
A carga horária do professor da Classe Hospitalar será de
24 (vinte e quatro) horas semanais, já incluídas aí as c 2 horas
de trabalho pedagógico coletivo e as 7 horas em local de livre
escolha.

14 - Como serão ministradas as aulas da Classe Hospitalar?
As aulas da Classe Hospitalar serão ministradas exclusivamente no período diurno, devendo, a carga horária do docente, ser distribuída por todos os dias úteis da semana.
15- Como será o procedimento para a autorização e abertura da Classe Hospitalar?
A autorização para abertura de Classe Hospitalar dar-se-á
mediante processo devidamente instruído e autuado pela
Diretoria de Ensino, a ser encaminhado à Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica - CGEB, contendo, obrigatoriamente:
I - ofício do Diretor da Instituição Hospitalar, encaminhado ao Dirigente Regional de Ensino, solicitando a abertura da
Classe Hospitalar, com justificativa da qual constem a estimativa do tempo médio de internação, bem como a faixa etária
das crianças e adolescentes que serão atendidos, anexando, ao
expediente, fotografias do espaço destinado ao funcionamento da classe;
II - termo de visita da Supervisão de Ensino, com parecer
favorável à abertura da Classe Hospitalar;
III - ofício de anuência do Diretor de Escola da unidade
escolar vinculadora;
IV - ficha cadastral para criação do código CIE;
V - ofício do Dirigente Regional de Ensino, dirigido ao
Coordenador da CGEB, para análise e decisão quanto ao solicitado.
16 - No processo seletivo, quais serão os requisitos de
qualificação para o credenciamento dos professores e
em que ordem isso se dará?
São requisitos de qualificação:
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I - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para o magistério, acompanhado de
certificado de curso de especialização em Pedagogia Hospitalar;
II - portadores de diploma de Licenciatura Plena em qualquer disciplina, acompanhado de certificado de curso de especialização em Pedagogia Hospitalar;
III - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para o magistério, acompanhado de
certificado de curso de atualização em Pedagogia Hospitalar
de, no mínimo, 60 (sessenta) horas;
IV - portadores de diploma de Licenciatura Plena em qualquer disciplina, acompanhado de certificado de curso de atualização em Pedagogia Hospitalar de, no mínimo, 60 (sessenta) horas;
V - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para o magistério;
VI - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Psicologia;
VII - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para a docência das disciplinas pedagógicas do Curso de Magistério;
17- Na ausência de professores qualificados, quem poderá ministrar aulas?
1 - os portadores de diploma de nível médio, com habilitação em magistério, acompanhado de certificado de curso de
atualização em Pedagogia Hospitalar, com duração de, no mínimo, 60 (sessenta) horas;
2 - os portadores de diploma de Licenciatura Plena em
qualquer disciplina.
18 - Como serão atribuídas as aulas das Classes Hospitalares?
As aulas das Classes Hospitalares serão atribuídas, em nível de Diretoria de Ensino, a docentes inscritos para o processo regular de atribuição de classes e aulas da própria Diretoria
de Ensino e devidamente credenciados no processo seletivo,
observada a seguinte ordem de prioridade de atribuição:
I - titular de cargo da disciplina de Psicologia, que se encontre na condição de adido, classificado na unidade escolar
vinculadora;
II - titular de cargo de qualquer disciplina, que se encontre
na condição de adido, classificado na unidade escolar
vinculadora;
III - titular de cargo da disciplina de Psicologia, que se
encontre na condição de adido, classificado em outra unidade
escolar da mesma Diretoria de Ensino;
IV - titular de cargo de qualquer disciplina, que se encontre
na condição de adido, classificado em outra unidade escolar da
mesma Diretoria de Ensino;
V - docente readaptado, em exercício na unidade escolar
vinculadora, desde que no respectivo Rol de Atividades não
haja restrição quanto a esta atuação;
VI - docente ocupante de função-atividade, que esteja cumprindo horas de permanência, correspondentes à carga horária
mínima de 12 horas semanais, classificado:
a) na unidade escolar vinculadora;
b) em outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino.
Excepcionalmente, na ausência de docentes elencados nos
itens I a V, as aulas das Classes Hospitalares poderão ser atribuídas a docente contratado, desde que devidamente
credenciado.
19-Os docentes em atuação na classe hospitalar poderão
ser reconduzidos?
Sim. Os docentes em atuação na classe hospitalar poderão
ser reconduzidos, nos anos subsequentes, desde que tenham
sido avaliados satisfatoriamente pela Coordenação da Instituição Hospitalar, pela Supervisão e PCNP da Diretoria de
Ensino e, quando se tratar de docentes contratados, desde
que estejam na vigência do contrato.
20 - Quais são os anexos a serem preenchidos para o
processo de atendimento em Ambiente Hospitalar?

ANEX
O I - A
VALIAÇÃO INICIAL
ANEXO
AV
1. Informações gerais
Data do atendimento: ____/_____/_____

Nome do aluno:
Data de nascimento:
Ano/série em que se encontra matriculado:
Escola de origem:
Escola vinculadora:
Diretoria de Ensino:
2. Descrição sucinta das informações e dados obtidos junto à escola de origem
3. Avaliação pedagógica realizada pelo professor da classe
hospitalar
4. Observações do professor e descrição sucinta de seu
plano de trabalho/estratégias a serem implementados
_____________________________
Professor Responsável

ANEX
O II - PLANO DE
ANEXO
ATENDIMENT
O
TENDIMENTO
INDIVIDU
ALIZADO - P
AI
INDIVIDUALIZADO
PAI
Ano:
Nome do aluno:
Data de nascimento:
Ano/Série:
Endereço residencial:
Telefones de contato da família:
Escola:
Diretoria de Ensino:
1. Histórico do Aluno:
* descrição das características do aluno (motora):
* relacionamento com a família e grupos:
* expectativas da família:
* antecedentes de atendimento, caso já tenha frequentado
outra escola:
* antecedentes de atendimento de outra natureza (clínicos
e terapêuticos):
2. Relacionamento do aluno na escola, onde se encontra
matriculado (com os professores e colegas):
3. Relacionamento do aluno com o professor e com o
docente especializado:
4. Relacionamento com seu grupo social:
5. Avaliação pelo professor especializado:
Áreas:
1. Comunicação
- comunicação por mensagens: verbais, gestuais, expressões corporais, faciais ou comunicação alternativa:
- clareza da comunicação:
2. Autocuidado
- independência/autonomia em relação à higiene pessoal
(banhar-se, secar-se, lavar as mãos, etc.):
- independência/autonomia em relação ao controle de
esfíncter;(usa fralda, usa cateter, tem a necessidade de um
cuidador):
3. Atividades básicas de vida diária/Vida no Lar - Alimentação - (se alimenta sozinho ou não, se é feita por via sonda):
4 . Independência na locomoção
- deslocamento com independência; se utiliza cadeira de
rodas, andadores, muletas e/ou necessita de apoio de um
cuidador:
- utilização de transporte (carros, ônibus, trem):
- independência e autonomia na utilização dos transportes:
5. Habilidades acadêmicas
- interesse (foco de interesse, realização com competência/
autonomia):
- habilidades motoras:
a) Imagem corporal:
b) Esquema e equilíbrio corporal:
c) Orientação temporal:
d) Orientação espacial:
e) Habilidade motora (fina e global):
f) Movimentação de Membros Superiores e Inferiores:
g) Sustentação de Cabeça e Tronco:
6. Observações do Professor e condutas a serem seguidas:
- O professor especializado deverá descrever quais as habilidades que o aluno possui, com base no roteiro de avaliação:
- deverá constar as habilidades que o aluno deverá desenvolver:

- indicar quantas vezes por semana e quantas horas o aluno
deverá frequentar:
- pontuar se o atendimento será individual ou em pequenos grupos
Data: ___/___/_____
___________________________________
Professor Responsável

ANEX
O III - R
OTEIR
O
ANEXO
RO
TEIRO
DESCRITIVO DE
ACOMP
ANHAMENT
O
COMPANHAMENT
ANHAMENTO
DIÁRIO
1. Informações gerais
Nome do hospital:
Nome do aluno: Ano/série:
Data do atendimento: ____/ ____/ ______
Horário de atendimento: das ___h às ___h
2. Ações desenvolvidas com o aluno, articuladas com o
professor da escola de origem: (objetivo, tipo de atividade,
recurso utilizado e intervenção realizada):
3. Materiais preparados para o aluno
4. Observações
____________________________
Professor Responsável

ANEX
O IV - A
COMP
ANHAMENT
O
ANEXO
ACOMP
COMPANHAMENT
ANHAMENTO
BIMESTRAL
1. Informações gerais
Nome do aluno: ano/série:
Forma de atendimento:
( ) classe hospitalar ( ) leito ( ) ambulatório ( ) outra___________
Constância do atendimento:
Período de internação no bimestre:
Bimestre: ( ) 1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) 4º
2. Quais os objetivos dos atendimentos realizados no
bimestre?
Foram alcançados?
3. Foi necessária alguma intervenção especial? Qual?
4. Caracterização do atendimento
Total de horas trabalhadas com o aluno ()
5. Avaliação do atendimento
6. Observações
_____________________________
Professor Responsável

ANEX
O V - RELA
TÓRIO FINAL
ANEXO
RELATÓRIO
(Deverá compor o portfólio do aluno, a ser encaminhado
para a escola de origem)
1. Informações gerais
Nome do aluno: Ano/Série:
Hospital:
Escola de origem:
Escola vinculadora:
Diretoria de Ensino:
Forma de atendimento:
Constância do atendimento:
Período de internação:
2. Relatório descritivo (apontando os avanços, as habilidades que precisam ser desenvolvidas e as dificuldades apresentadas pelo aluno)
3. Observações
___________________________
Professor Responsável
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A Reforma do Ensino Médio -

10 equívocos
sobre as críticas
contra a reforma
do Ensino Médio
1

Acusam os opositores de que se está privatizando o Ensino Público
sob o argumento de que haverá ensino a distância em alguns setores
do EJA. Esse tipo de ensino - a distância - já ocorre, inclusive, no Ensino
Superior com a criação de cursos universitários a distância -UNIVESP com absoluto sucesso. Na verdade, privatização do ensino superior é o
FIES que, num primeiro momento, enriqueceu proprietários de universidades particulares, investimento esse que deveria ser feito na expansão de
novas universidades públicas. Privatizar o Ensino Público significaria transferir parte ou a totalidade da rede pública de ensino à iniciativa privada,
como, por exemplo as "Escolas Charter", nos Estados Unidos;

2

Não se leva em conta que o número de disciplinas obrigatórias no
atual ensino médio é um total absurdo, e é causa precípua em grande
parte da elevada evasão escolar. A criação de amplas áreas integradas de
estudo virá racionalizar os cursos que se ministrarão no ensino médio e
possivelmente estimulará o alunado, o que poderá por fim à excessiva evasão existente na atualidade;

3

Não é verdade que serão eliminadas disciplinas como história, geografia, artes, sociologia e filosofia. Até porque os currículos deverão
apontar para a separação das áreas de estudo entre humanas, exatas e técnicas, de livre escolha do alunado. Na área de humanas, aquelas disciplinas, ao lado de Língua Portuguesa e Matemática, serão mantidas e valorizadas. O que não significa a ausência de humanas no currículo de exatas e
técnicas. É evidente que não haveria possibilidade, em reforma alguma, de
os discentes escolherem todas as disciplinas a seu gosto, o que se ocorresse, determinaria a existência de diversidade infinita de currículos, além da
ausência de uma base comum;

4

A reforma do Ensino Médio e a nova BNCC não serão "camisas de
força" no que diz respeito a currículos e conteúdos, uma vez que os
Estados terão ampla liberdade de desenvolvê-los, fundados, é claro, nas
Habilidades e Competências exigidas;

5

A Reforma do Ensino Médio não constituiu iniciativa do governo
Temer, posto que a construção desse instituto foi introduzido no
governo Dilma Rousseff à época em que Aloísio Mercadante era Ministro
da Educação. Por outro lado, a reforma da Educação Básica, na qual se
insere o Médio, é uma determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da própria Constituição Federal;

6

Ainda que a participação de organizações educacionais tenha fornecido subsídios às reformas do Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio, a elaboração do documento final seria sempre de um conjunto
de especialistas em educação com seus específicos pontos de vista a propósito das contribuições recebidas da sociedade, sempre tentando elaborar
documentos voltados para a melhoria da qualidade da educação básica;

7

Como a reforma da educação básica, na qual se inclui a reforma do
ensino médio, praticamente, será tarefa dos estados, com base na
BNCC, haverá oportunidade de os críticos elaborarem suas propostas sobre a matéria passando-as aos conselhos estaduais e municipais e às redes,
propostas estas que até o momento desconhecemos.

8

As Habilidades e Competências estabelecidas para os vários segmentos da reforma: Fundamental I, II e Ensino Médio, constituem elementos fundamentais para levar o alunado a buscar e obter o conhecimento mediado pelo professor, chave para a autonomia intelectual de nossos
discentes. E, que, diga-se, conceitos muito pouco desenvolvidos no processo ensino-aprendizagem em nossas escolas, pela falta de capacitações
aos nossos docentes;

9

Das críticas fica-nos a impressão de que grande parte dos opositores
defende o "status quo", ou seja, manter o segmento intacto, sob o
argumento de que o ensino médio será rebaixado com as mudanças (por
acaso o atual ensino médio seria de alto nível ?) e roubará aos professores
número significativo de aulas, o que é uma falácia, na medida em que
nossas escolas, por inúmeras razões, estão cada vez mais desprovidas de
professores;

10

Poderíamos concordar com os críticos em somente um ponto. Enquanto a educação pública não constituir "Prioridade Nacional" com
a restruturação de todo o sistema, como vem pregando a Udemo há dezenas de anos, nada vai acontecer. E o que a Udemo vem pregando?
- a remuneração condigna ao magistério triplicando o salário dos profissionais;
- jornada única de 40 horas para todos os professores, cumpridas numa
única escola, com tempo de aulas e tempo para preparo de aulas, correção de avaliações, capacitações, atendimento ao aluno e à comunidade;
- número adequado de alunos em sala de aula, a fim de que o professor
possa acompanhar a aprendizagem de todos os alunos;
- a introdução de tecnologia educacional, a partir de capacitações aos docentes para aprendê-las e aplicá-las em sala de aula;
- ampla autonomia pedagógica e financeira das escolas, sem ingerências
indevidas e infrutíferas de órgãos e pessoas estranhos ao projeto pedagógico;
- capacitações permanentes aos docentes em oficinas pedagógicas nas Diretorias de Ensino, sem o que Planos de Educação nunca serão cumpridos, reformas de ensino jamais chegarão às salas de aula, e projetos educacionais exitosos continuarão sendo exceções.
Ainda que esta reforma do ensino médio possa trazer alguma melhoria na
sua qualidade, ela corre o risco de se defrontar com a já costumeira omissão e o desprezo dos políticos.

