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PISO SALARIAL 2018

Anúncio de 6,81% foi feito eM 2017, MAs Até
AgorA não foi cuMprido A nÍVeL MunicipAL
No dia 28 de dezembro/2017, o
anúncio do aumento de 6,81% foi realizado. “Anualmente, o anúncio é feito a partir do mês de janeiro do ano seguinte,
excepcionalmente este ano ainda foi feito
no mês de dezembro. Logo na primeira
semana de janeiro, o SINPMA se posicionou e cobrou o reajuste também a nível
municipal. Essa, com certeza, será a
primeira luta do ano”, afirmou a presidente do SINPMA.
De acordo com o Ministério da Educação
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TABELA SALARIAL DO MAGISTÉRIO JANEIRO / 2018
Atualização do Piso Salarial
Profissional – PSPN – Índice 2,95%

(MEC), estabeleceu o piso nacional do magistério
um salário de R$ 2.455,35, para professor de nível
médio, com uma jornada de 40 horas semanais.

Entenda:
No dia 16 de janeiro, houve uma reunião
entre o SINPMA e o prefeito Roberto Naves a
pauta foi quanto ao reajuste de 6,81%, referente
ao piso salarial nacional dos professores. Na
oportunidade, ele fez uma contraproposta de
reajuste de 2,95% referente à inflação do período, concedendo em janeiro e que em abril
haverá nova conversa com o SINPMA para
repor o percentual referente ao piso e os
respectivos retroativos.
Já no dia 18 de janeiro, na sede do
SINPMA, foi realizada uma assembleia geral
para deliberar a proposta apresentada pela
administração municipal. Durante a assembleia,
a categoria definiu que aceitará o percentual de
2,95% agora para janeiro e que a diferença não
seja discutida em abril; mas que seja já garantida a partir de abril e que o retroativo seja pago
nos meses subsequentes.
No dia 22 de janeiro, os representantes do
SINPMA compareceram à um reunião agendada
com o prefeito no Gabinete Municipal, mas foram
recepcionados pelo secretário da Fazenda,
Geraldo Lino. Na oportunidade, o SINPMA conversou com o secretário, mas já solicitou uma
nova audiência com o Chefe do Executivo.
Segundo a presidente do SINPMA, profª
Márcia Abdala, durante a reunião eles reportaram

ao secretário da Fazenda a deliberação da
Assembleia Geral referente à parcela de 2,95%
proposto pela administração e ficou acordado
que esse acerto será encaminhado à Câmara
Municipal para a propositura do Projeto de Lei.
Na manhã do dia 24 de janeiro, foi realizada
uma Sessão Extraordinária na Câmara
Municipal de Anápolis e a pauta foi sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 002 de 19 de
janeiro de 2018, que dispõe sobre a regulamentação do piso salarial profissional para os ocupantes de cargos no magistério público municipal da educação básica.
“Conquistamos, neste primeiro momento, o
reajuste de 2,95%, referente a correção da
inflação de 2017; diante da impossibilidade do
reajuste total de 6,81 % ser concedido neste
momento, segundo a Administração Municipal
em função das contas não estarem dentro do limite prudencial. Lembrando que o restante para
compor o índice de 6,81% será negociado em
abril, conforme ficou acordado na última reunião
no dia 16 de janeiro; assim como os respectivos
retroativos", explicou a presidente do SINPMA.
A Profª Márcia Abdala ressaltou: "nós
como sindicalistas não podemos recusar reajustes, porém vamos buscar a diferença e a
luta continua".

FILIA-SE AO SINPMA!!!
As vantagens de ser filiado do
Sindicato dos Professores da Rede
Municipal de Ensino incluem descontos em empresas, assessoria jurídica
e ainda o benefício de contribuir
para manter a classe dos professores
cada vez mais unida.
A ficha de filiação pode ser
baixada em nosso site:

w w w. s i n p m a . c o m . b r

e entregue na sede do SINPMA.
Se preferir, buscamos a ficha
preenchida na sua unidade escolar.
Mais informações:

(62) 3311-3598
contato@sinpma.com.br

A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo
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pALAVrA dA presidente
A dinâmica do mundo trabalho é
ditada pelas regras estabelecidas por leis que
devem proteger o trabalhador, porém o que
temos vistos nestes últimos tempos são as
investidas de todos os lados dos donos do
capital na tentativa de diminuir os direitos dos
trabalhadores, a título de trazer mais segurança jurídica às ditas relações de trabalho.
Assistimos a aprovação da reforma trabalhista, a terceirização que resultou na precarização das condições de trabalho. Nessa
relação desigual de poderes, de um lado
temos inúmeros trabalhadores que vêem na
força de seu trabalho a moeda de troca para
sua subsistência, de outro a força reiterada dos patrões detentores da
influência e do capital, e visam apenas aumentar lucros e consequentemente, mais desigualdade social. E ainda, paira no ar a famigerada reforma da previdência.
Nós professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis somos
exemplo de resistência e força da classe trabalhadora de nossa cidade,
paralisamos diversas vezes, percorremos ruas e avenidas numa
demonstração de verdadeiro exercício de cidadania, ministramos aula a
campo aberto aos cidadãos anapolinos.
Nunca nos furtamos a lutar, essa é a nossa marca, um legado que recai
sobre nossos ombros. Tivemos um ano duro, mas nada garante que os
próximos serão mais fáceis. A única certeza que temos é que continuaremos a luta, a marcha, a resistência e contamos com você. Porque “Nenhum
de nós é tão forte como todos nós juntos”.
Márcia Abdala - Presidente do SINPMA

AtIvIdAdES SINdIcAIS
3 greves / paralisações
5 assembleias
3 audiências públicas
552 atendimentos SINPMA
106 reuniões diversas
EXPEdIENtE:
r. 7 de setembro, 817 - st. central, Anápolis - Go,
(62) 3311-3598
contato@sinpma.com.br
sinpma.sindicato
@sinpma
www.sinpma.com.br
tiragem: 3 mil exemplares
editado pela Agência bm comunicação integrada
jornalista responsável: blenda maraisa (jP/Go 2224)
Diagramação: marlene Prata

SAIBA MAIS

conquistA de 2017 pArA coordenAdores
técnicos /pedAgógicos e Aee

No início do mês de setembro,
os professores que exercem a função de
coordenador pedagógico e técnico, professores de atendimento educacional
especializado (AEE) e professores
readaptados foram surpreendidos com a
retirada dos seus direitos.
Após várias reuniões e discussões
com o secretário de Educação, Alex
Martins, com o prefeito Roberto Naves e
depois de muita luta, o SINPMA conseguiu avançar em duas pautas.
COORDENADORES TÉCNICOS
E PEDAGóGICOS
A conquista da gratificação de
função para os coordenadores através
do Decreto nº 41.866 de 03 de outubro
de 2017, onde os coordenadores
pedagógicos e os coordenadores técnicos conquistaram uma gratificação de
função de R$ 400 (Quatrocentos Reais).
AEE
O retorno das gratificações de
regência para os professores AEE foi
garantido em novembro / 2017. Esta é
uma conquista prevista no Estatuto do
Magistério dos professores, mas
temos que lutar para que o nosso
direito seja comprido.
PROfESSORES READAPTADOS
O Estatuto do Magistério garante
seus diretitos e vantagens, porém estamos cobrando para que seja cumprido o
que determina a Lei. Respeito e valorização a todos profissionais em especial
aos professores readaptados, que por

A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo

muitas vezes foram acometidos de
doenças durante o exercício da profissão. Esta continua sendo uma luta do
SINPMA para 2018.
PROGRESSãO vERTICAL
Desde o início de 2017, o SINPMA
cobra o aumento no quantitativo de
vagas para os níveis PIV e PV. Foi uma
luta insistente por parte da categoria para
que a proposta feita pelo sindicato
tivesse o resultado esperado.
O argumento da administração
municipal sempre foi quanto ao índice
prudencial estar acima do limite e que
isso impossibilitaria a concessão da progressão. Depois de muitas reuniões,
foram concedidas 27 progressões de
acordo com a vacância.
Como na época já estava no final
do mês de dezembro e a folha já estava
fechada, as progressões foram concedidas em janeiro / 2018 retroativo a
dezembro / 2017, mas o SINPMA continua acompanhando e cobrando o
aumento do número de vagas.
Isso não contempla nossas
expectativas, pois sabemos que
existe um grande número de professores que esperam por esse benefício e estamos juntos na luta para conseguirmos o que nos é de direito.
Estamos lutando para que um Projeto
de Lei dessa natureza seja encaminhado para a Câmara Municipal, e
com isso, o número de vagas dos
níveis P IV e P V seja ampliado e os
nossos professores não continuem
nesta angustiante espera.
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sinpMA e coMunidAde
escoLAr derrubAM A
possibiLidAde de
iMpLAntAção dAs os’s
nA rede MunicipAL de
ensino

GREvE GERAL

Ao Longo de 2017, o sinpMA pArticipou
de Vários MoViMentos greVistAs
A primeira mobilização nacional e a qual o
Sindicato dos Professores da
Rede Municipal de Ensino
(SINPMA) participou ativamente foi no dia 15 de março,
onde uma Greve Geral parou o
Brasil. Milhares de trabalhadores e
trabalhadoras cruzaram os braços
para demonstrarem, logo no início do
ano, sua insatisfação quanto o Governo
Temer e suas ações antipopulares.
Demais sindicatos e movimentos sociais espalhados por todo o país entraram
na onda verde e amarela contra esse governo
abusivo e totalitário.
Outra Greve Geral que marcou o ano foi no
dia 28 de abril, como uma forma de demonstrar
a insatisfação dos trabalhadores e trabalhadoras frente ao Governo Temer e suas medidas,
principalmente nos quesitos das reformas trabalhista e
previdenciária. Em nível municipal, o SINPMA e demais
sindicatos foram à Brasília participar deste grande

movimento sindical que tomou conta das principais ruas e avenidas de centenas de
cidades em todo o país.
DIA D DA EDuCAçãO
A semana escolhida para o “Dia D”, foi
por ser a Semana dos Professores para
marcar a luta da categoria. No dia 19 de
outubro foi realizada a paralisação, que
tinha por objetivo demonstrar a
insatisfação quanto ao corte de
gratificações, a não concessão de
progressões e titularidades,
demonstrando a falta de valorização da categoria. A concentração do
movimento foi no estacionamento do
Centro Administrativo.
A categoria caminhou pelas principais ruas e avenidas do quadrilátero
central da cidade, com direito a trio
elétrico também para mostrar a toda à sociedade o
quanto é necessário valorizar o professor por seu
empenho e dedicação no exercício da profissão.

A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo

O
Sindicato
dos
Professores da Rede Municipal de
Ensino de Anápolis – SINPMA desde os primeiros dias de agosto /
2017 esteve muito apreensivo com
a possibilidade de mudança na
forma de gestão das Unidades
Escolares conveniadas. Essa notícia causou transtorno, medo e
desconfiança em toda a comunidade escolar.
Segundo a presidente do
SINPMA, profª Márcia Abdala, foram
feitas várias reuniões com gestores
e mantenedores destas unidades,
além do Conselho Municipal de
Educação, Ministério Público,
vereadores e, principalmente com o
prefeito Roberto Naves.
“As discussões foram diretas
sobre a possibilidade de se criar
um novo modelo de gestão, com
as Parcerias Públicas Privadas
(PPP). Esse modelo nada mais
era do que a privatização do ensino público, onde o Poder Público
Municipal transferiria recursos
financeiros às entidades mantenedoras e estas assumiriam a
gestão financeira, administrativa e
pedagógica das unidades, inclusive na contratação de professores e demais trabalhadores da
educação”, explicou a presidente.
De acordo com a presidente, esse
modelo seria um retrocesso imensurável para a educação em
nosso município.
“Após grande mobilização da
categoria e demais seguimentos da
comunidade anapolina, o prefeito
desistiu deste novo modelo de
gestão proposto. Essa luta representou uma vitória de todos, unimos nossas forças em prol de uma
educação de qualidade para a
comunidade escolar, evitando a
precarização do trabalho docente”,
esclareceu profª Márcia Abdala.
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dIA dO PROFESSOR

festA MArcA A dAtA destes VALorosos profissionAis

De acordo com um levantamento feito
pelo professor e mestre Rodolfo Alves Pena, a data
15 de Outubro - Dia do Professor – é comemorada
em todo o país desde 1827, quando foi instituído por
Dom Pedro I um decreto que criava o Ensino
Elementar no Brasil. Na época, segundo o professor,
foram construídas as primeiras escolas no Brasil e
na oportunidade começou a determinar quais as disciplinas e o que seria ministrado para os alunos.
Ainda segundo o texto do professor Rodolfo
Alves Pena, em 1947, o professor paulista Salomão
Becker, em conjunto com três outros profissionais da
área, teve a ideia de criar nessa data um dia de confraternização em homenagem aos professores e
também em razão da necessidade de uma pausa no
segundo semestre, até então muito sobrecarregado
de aulas. Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada
pela lei Decreto Federal 52.682, que, em seu Art. 3º,
diz que “para comemorar condignamente o Dia do

Professor, os estabelecimentos de ensino farão
promover solenidades, em que se enalteça a
função do mestre na sociedade moderna, fazendo
delas participar os alunos e as famílias”.
ANÁPOLIS
Para marcar a data no ano de 2017, o Sindicato
dos Professores da Rede Municipal de Ensino –
SINPMA – realizou no dia 14 de outubro uma linda
festa denominada Baile Country, no Stillus Hall. Além

de muita música e diversão, os presentes puderam
participar do sorteio com vários brindes. Esses guerreiros e guerreiras que contribuem diariamente com o
desenvolvimento educacional de nossa querida
Anápolis merecem esse reconhecimento.
Texto com fontes do Site Brasil Escola.
fonte: http://brasilescola.uol.com.br/datascomemorativas/dia-do-professor.htm.

botA forA 2017
Em clima de muita descontração e alegria, a diretoria do SINPMA se reuniu no dia 09 de dezembro, para a
tradicional confraternização do grupo.
O momento foi literalmente a oportunidade de botar
fora o ano que chegava ao fim e confraternizar com toda a
equipe pelo trabalho desenvolvido e, ao mesmo tempo,
com muitas expectativas para 2018.
Afinal, juntos somos mais fortes!
A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo
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cONAPE/2018

MEMBROS DA DIRETORIA

AnápoLis sediou uMA etApA regionAL

NOME
Márcia Aparecida Gomes Abdala
Altemar Cândido Rosa
Lucimara Cristina Borges da Silva
Jocilene dos Santos das Neves
Simone Martins Rodrigues Costa
Veri da Aparecida Carvalho Silva
Helenita Maria Gomes Silva

O Sindicato dos Professores da Rede
Municipal de Ensino (SINPMA) participou da
Conferência Nacional Popular de Educação
(CONAPE) 2018 / Etapa Goiás – 2017, no dia 24 de
novembro, realizada na sede da Faculdade FAMA,
localizada na Vila Jaiara, região norte de Anápolis.
A realização da CONAPE ficou a cargo do Fórum
Estadual de Educação de Goiás, com o apoio do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de
Goiás (Sintego) e o SINPMA.
Esta etapa fazia parte do cronograma de conferências intermunicipais, contemplando os municípios: Cidade de Goiás, Itumbiara, Goianésia,
Luziânia, Jataí, Catalão Rio Verde e Goiânia.
“Este espaço é muito importante para dis-

cONvÊNIOS

Presidente
Vice-presidente
Secretária Geral
Tesoureira Geral
Diretora de Relações
Intersindicais e Institucionais
Diretora de Imprensa
e Formação Sindical
Diretora de Assuntos
Educacionais e Culturais

Luciana Patrícia Santos Lima

Suplente da Diretoria

Neusa Aparecida Marcelino Bueno

Suplente da Diretoria

Lenir Lupercino Camilo

Suplente da Diretoria

Fabrícia Mendes da Fonseca

Suplente da Diretoria

Fernanda Vasconcelos Silva Souza

Suplente da Diretoria

Anna Karla Gomes de Souza

Suplente da Diretoria

Laura Maria Carvalho

Conselho Fiscal

Inezita Martins Ramos

Conselho Fiscal

Ocarlina de Souza Gonçalves

Conselho Fiscal

Margarida Maria Duarte

Suplente de Conselho

Leila Aparecida da Silva Figueiro

cutirmos o rumo da educação pública em todas
as esferas: municipal, estadual e federal; a
educação também a nível superior. É um
espaço muito importante de discussão, de
debate e lamentamos a ausência de representantes das instâncias municipal e estadual
(Prefeito, Secretário e Subsecretaria de
Educação), por isso hoje nossa palavra de
ordem hoje é resistência, sempre na luta por
uma educação de qualidade”, afirmou a profª
Márcia Abdala.

CARGO

Maria Clarete de Andrade
Narley Laves Oliveira Nogueira
Valmir Cândido Ferreira
Cristiane Farias M. de Bastos
Selni Pereira Gomes

Fiscal
Suplente de Conselho
Fiscal
Suplente de Conselho
Fiscal
Delegada Representante
Titular
Delegado
Representante Titular
Suplente da Delegada
Representante
Suplente da Delegada
Representante

déficit de professores é uMA
reALidAde nA rede MunicipAL
O SINPMA recebe diariamente inúmeras de
reclamações por falta de trabalhadores de educação
nas unidades escolares. A falta de professor,
cuidadores e os auxiliares de educação também é uma
recorrente reclamação.
A qualidade de ensino fica totalmente comprometida
e professores tendo que se desdobrar em sala de aula,
em especial na educação infantil e nas escolas que tem
crianças com necessidades especiais e não possuem
cuidadores. Isso é uma demonstração clara de sobrecarga profissional.
Nossa bandeira de luta em 2018 também é pela
realização de um Concurso Público para poder suprir
as demandas nas escolas e Centros Municipais de
Educação Infantil.
A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo
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EducAçãO EM FEStA

prÊMio AMigos dA educAção
No dia 08 de dezembro, o Sindicato dos
Professores da Rede Municipal de Ensino –
SINPMA – foi agraciado com o troféu Prêmio
Amigos da Educação, em uma noite de festa. O
troféu é organizado pelo Jornal O Universitário.
Foi uma noite de celebração pela concretização dos projetos educacionais em Anápolis, desde
o processo pedagógico inicial até a graduação,
pós-graduação e profissionalizante.
Segundo a presidente do SINPMA, Profª
Márcia Abdala, o Prêmio Amigos da Educação é
justamente este reconhecimento que a educação
em nossa cidade precisa para que possamos conquistar ainda mais espaços e proporcionarmos a
melhoria na qualidade de vida da nossa gente, afinal, tudo começa pela: EDUCAÇÃO.
“O SINPMA se alegra, e muito, por fazer
parte desta linda festa e que todos os demais
colegas se sintam também homenageados.
Esse prêmio é de todos vocês professores e
professoras. Parabéns aos organizadores pela
iniciativa e pela tradição do evento”, destacou
a presidente.

HOMENAGEM

sinpMA prestigiA soLenidAde de hoMenAgeM Ao diA do serVidor
Na noite do dia 07 de novembro, a
presidente do Sindicato dos Professores da
Rede Municipal de Ensino, Profª Marcia
Abdala, prestigiou a solenidade de entrega da
Medalha Gerson Pereira de Araújo, conferida
aos servidores públicos, em comemoração
pelo Dia do Servidor, o qual é celebrado no dia
28 de outubro, em agradecimento pelos
serviços prestados à comunidade anapolina.
Dentre os 20 homenageados da noite
estavam três professoras da Rede Municipal
de Ensino. Sendo elas: Helenita Maria
Gomes Silva; Jocilene dos Santos das Neves
e Margarida Maria Duarte.
“O Sindicato está muito feliz de estar aqui
nesta noite de homenagem a três professoras combatentes, que deram uma vida de trabalho em prol da educação do município.
Professoras atuantes, sindicalistas, continuam na ativa e lutando pelos direitos delas e
dos demais colegas. Nossos parabéns para
essas mulheres guerreiras e que são merecedoras desta honraria; a qual nossa categoria está muito bem representada”, destacou a
profª Márcia Abdala.

Jocilene dos Santos das Neves, Márcia Abdala
e Helenita Maria Gomes Silva

A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo

Margarida Maria Duarte
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contrAcheque / pAsso A pAsso
PASSO 1 – SITE DO PORTAL DO CIDADAO
http://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/

PASSO 2 – fAçA O SEu CADASTRO
OBS.: Tenha em mãos os seus
dados pessoais: RG / CPF
e Comprovante de Endereço.
Para o seu cadastro é necessário que o
número do celular que você informar tenha
acesso à internet para os passos seguintes.

PASSO 5 – PERfIL DE ACESSO
OBS.: Marque as opções SOU SERVIDOR e SOU CONTRIBUINTE.
Ao selecionar essas duas opções, com esse cadastro você terá acesso direto na secretaria
da Fazenda e Recursos Humanos.

PASSO 6 - CONfIRMAçãO DO E-MAIL

PASSO 3 – PREENCHA O fORMuLÁRIO

PASSO 4 – SENHA
Sugestão: mínimo de 6 dígitos podendo
conter letras e números juntos para maior
segurança.

PASSO 7 – CREDENCIAMENTO
OBS.: Pode ser feito presencialmente (unidades do Rápido) ou online.
Para cadastramento presencial não se esqueça de levar as cópias do RG / CPF /
Comprovante de Endereço.
Após o cadastramento, você receberá uma mensagem em seu celular (SMS / Torpedo) e neste
link que você continuará o seu cadastro. Por isso que a partir deste momento, você precisa ter acesso
à internet para finalizar o processamento dos dados.
Em seguida, tire as fotos dos documentos pessoais e do comprovante de endereço e encaminhe
conforme a sequência do cadastramento.
O link do SMS / TORPEDO expira em 24 horas. Caso não faça neste tempo hábil, terá que
refazer o cadastramento.

A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo
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ELEIçÕES dOS GEStORES 2018 / 2020

noVos gestores: iMportânciA dA gestão deMocráticA
A eleição dos gestores das unidades
escolares proporciona à comunidade escolar sua
maior interação e participação. Com isso, o trabalho
fica cada vez mais transparente e a cara da sua
respectiva comunidade, unindo cada vez mais pais e
mestres neste contexto tão necessário na formação
educacional e moral de nossos alunos.
No artigo da professora Sandra Iara Lopes
Gomes Patruni, ela destaca: “Uma gestão
democrática tem como ponto de vista a valorização
de pensamentos e ideias de todos os que desejam
uma educação que melhore, fazendo então parte
desta gestão como: grupos de grêmio estudantil,
grupos de mães, conselho deliberativo para que juntos possam realizar ações que são de suma
importância para o bom andamento da escola”.
Ainda em seu artigo, ela cita o livro de José
Carlos Libâneo - Educação escolar, políticas,
estruturas e organização, ano 2005, p.332. “O
gestor escolar tem de se conscientizar de que ele,
sozinho, não pode administrar todos os problemas
da escola. O caminho é a descentralização, isto é,
o compartilhamento de responsabilidades com
alunos, pais, professores e funcionários. O que se
chama de gestão democrática onde todos os atores
envolvidos no processo participam das decisões.
Uma vez tomada, trata-se as decisões coletiva-

“

Se a educação
sozinha não
pode transformar
a sociedade,
tampouco sem ela
a sociedade muda.
(Paulo Freire)

”

mente, participativamente, é preciso pô-las em
práticas. Para isso, a escola deve estar bem coordenada e administrada. Não queremos dizer com
isso que o sucesso da escola reside unicamente na
pessoa do gestor ou em uma estrutura administrativa autocrática na qual ele centraliza todas as
decisões. Ao contrário, trata-se de entender o papel
do gestor como líder cooperativo, o de alguém que
consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as
expectativas da comunidade escolar e articular a
adesão e a participação de todos os segmentos da
escola na gestão em um projeto comum”.

ANÁPOLIS
No dia 24 de novembro, a Rede Municipal de
Ensino realizou mais uma edição do processo
eleitoral para os gestores das Unidades Escolares e
dos Centros Municipais de Educação Infantil.
Nas 55 escolas municipais, 19 candidatos foram
eleitos pela primeira vez, 27 reeleitos e nove
gestores foram indicados. Nas seis escolas conveniadas tiveram seus respectivos gestores indicados.
Já nos Centros Municipais de Educação
Infantil, das 28 unidades, 12 candidatos foram
eleitos pelo primeiro mandato, 15 reeleitos e uma
diretora foi indicada. Nos Centros de Educação
Infantil (CEI’s), das 12 unidades todas tiveram
suas respectivas indicações.
“Um processo democrático é necessário para a
composição e o crescimento da comunidade escolar
da nossa cidade. Nós do SINPMA desejamos que os
colegas gestores tenham um ano produtivo, repleto
de realizações e com as bênçãos de Deus”, afirmou
profª Márcia Abdala.
Texto com fontes do Site Brasil Escola.
fonte: meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/o-papel-gestao-democratica-nas-escolas.htm
Lista de Dados – Secretaria Municipal
de Educação.

A lutA continuA Pelo bom, Pelo melhor e Pelo justo

