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São Paulo, 10 de fevereiro de 2012 

 

A afirmação feita pelo secretário de Educação do Estado, Herman Voorwald, publicada 
na Folha de São Paulo, na edição de 10 de fevereiro, de que a Apeoesp "não se preocupa com 
os estudantes” não é verdadeira. 

A Apeoesp é uma entidade que sempre defendeu uma educação de qualidade para os 
alunos. E essa luta passa impreterivelmente por professores bem remunerados, jornada de 
aula que garanta aos professores a preparação das suas aulas, cursos de formação, além de 
escolas bem estruturadas e equipadas e materiais didáticos de qualidade.  

Por isso, a UMES-SP, que representa 3 milhões de estudantes em São Paulo, discorda 
de tal afirmação, e se coloca ao lado da Apeoesp exigindo que a Secretaria de Educação 
cumpra com jornada da Lei Nacional do Piso, que determina que 1/3 da carga horária seja 
destinada a atividades extraclasses. Um professor que dedica mais tempo à preparação de 
aulas, correção de provas e elaboração de atividades terá condições muito melhores para o 
ensino dentro da sala de aula. Hoje um professor, muitas vezes, dá aula em mais de uma 
escola para obter uma remuneração razoável, o que leva a uma carga excessiva e 
afastamentos por motivos de saúde. Além disso, enfrenta salas de aulas lotadas e a violência 
na porta das escolas. 

Consideramos justa a reivindicação da jornada. Para quem alardeia que irá colocar dois 
professores nas salas de aula, o cumprimento da lei do piso não deve ser um problema.  

A Apeoesp tem muito apreço pelos alunos e tem todo o nosso apoio na luta pela jornada 
da lei do piso, por reajuste salarial digno e mais respeito por parte do governo paulista.   
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