
AOS PAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS

 mas, afinal: quem de fato prejudica nossos alunos ?

à o governo diz: “contratamos professores”. Mas a verdade é que:

v  quase mil professores abandonam a rede estadual todos dias por
causa dos péssimos salários.
v  turmas ficam sem aula por falta de professores. Ou têm vários

professores da mesma matéria durante o ano, por
causa do rodízio frequente – isso prejudica o
aprendizado.

à o governo diz: “climatizamos as escolas”. Mas a
verdade é que:

v  empresas ganham com o aluguel dos aparelhos e na maioria das
unidades eles não funcionam porque a rede elétrica não aguenta.

v  as salas de aula são superlotadas e, mesmo que fossem
climatizadas, o excesso de alunos continua prejudicando a qualidade
do trabalho do professor e o aprendizado do aluno.
v  agora, vemos o desligamento e a retirada de ar-condicionados, o
que torna insuportável o ambiente da sala de aula para o estudo.

à o governo diz: “a escola está estruturada”... Mas a verdade é que:
v  não há funcionários, pois só houve um concurso para funcionários
de escola em toda a história da rede estadual!

As escolas estaduais entrarão em greve e, quando isso ocorre, sempre dizem: “os alunos
ficarão prejudicados”.



v  há firmas terceirizadas ganhando dinheiro com isso, e ligadas á
politicagem: a cada eleição, esses funcionários ficam sujeitos à
demissão. Os trabalhos que deveriam ser de funcionários concursados
viraram mercadoria para políticos fazerem barganhas nas eleições
com vagas de emprego terceirizado em escolas públicas.

v   sem funcionários concursados e qualificados, a escola fica mais
insegura: não há gente suficiente para controlar quem entra e quem
sai, principalmente nas escolas maiores.

v  como não há concurso para funcionários, não há digitadores. O
governo quer “modernizar” sem colocar pessoal para fazer digitação.
Assim,. Quer que os professores, além de dar aulas em salas
supercheias, planejar, corrigir, levar um monte de serviço para casa,
ainda façam digitação de notas e mentiras na internet!!!

- e agora, além de não termos concurso
público para funcionários, o governo
vem demitindo os terceirizados,
sem respeitar seus direitos
trabalhistas, deixando as escolas
sem porteiros e diversos
funcionários administrativos.

à  o governo diz: “professores
serão premiados”.mas a verdade
é que:
v  os profissionais vão trabalhar
mais por menos, e perder direitos. Trocam direitos de tempo de serviço
– que todos têm – por brindes de final de ano.

à o governo diz: é importante que os alunos façam provas externas
como o saerj e o saerjinho.” Mas a verdade é que:

Gastam-se milhões de reais para realizar tais avaliações, que
não levam em consideração a realidade das escolas, e cuja verba
poderia ser destinada a uma melhor infraestrutura das escolas e ao
pagamento de melhores salários a professores e funcionários.

Não podemos ser cúmplices disso!


