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Alguém pode informar para ‘‘alguns candidatos’’ que  CRECHE
é um , primeiro nível da ESPAÇO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL 

integrante da Educação Básica conforme LDB ?

Seria bom também  que a CRECHE explicar
NÃO É UM ESPAÇO PARA:

Assistencialismo
 político

Clube de 
fim de semana

Abrigo Noturno

Retrocesso de 

conquistas 

pedagógicas

Depósito 
de crianças

Tratamento diferenciado 
e discriminatório de seus 

profissionais em relação aos 
demais profissionais da Educação Básica 



É ANO DE ELEIÇÃO PARA PREFEITO/A E VEREADORES/AS.
É HORA DE DISCUTIR A SITUAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. 

É HORA DE RELETIR SOBRE O QUE ESTÃO FAZENDO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL EM NOSSOS MUNICÍPIOS. 

 Em época de eleição muito se fala sobre educação, neste jornal apresentamos mais  uma vez o debate 
sobre  nos Municípios da base do SITESPM- CHR. É verdade que avanços significativos Educação Infantil
ocorreram, mas observamos que chegamos a uma encruzilhada em que decisões sérias e responsáveis 
precisam ser tomadas pelos Agentes Políticos.   
 Os profissionais da Educação Infantil estão enfrentando problemas que pensávamos superados ou que 
jamais seriam enfrentados pelos profissionais deste nível da Educação Básica.
 Alguns Governos têm tratado a Educação Infantil como um braço para o assistencialismo político, uma 
porta aonde chegam muitos votos, se por um lado ampliam os serviços à população por outro não investem 
financeiramente para dispor de espaços adequados e profissionais habilitados suficientes, valorizados e 
respeitados em seus direitos historicamente construídos. Apesar de discurso ser feito em defesa de uma prática 
Pedagógica adequada, observamos que retrocessos de conquistas pedagógicas têm ocorrido devido a prática 
contraditória de algumas Secretarias Municipais de Educação.
 Aos profissionais da Educação Infantil (0 a 03 anos) é destinado tratamento diferenciado e discriminatório 
em relação aos demais profissionais da Educação Básica. Não precisa ser da área da educação para saber que 
a organização escolar em todos os níveis faz parte de um processo histórico amparado pela legislação com um 
calendário mínimo para os jovens de todas as idades, sendo garantido nesta organização o recesso escolar, o 
qual sempre fez parte do pensar e da prática pedagógica. 
 O que tem acontecido é que os CEIs têm funcionado os 12 meses do ano sem levar em consideração que 
este é um . Não precisa pensar muito para perceber que alguém terá direitos ESPAÇO ESCOLAR
desrespeitados e aí entra a situação dos Auxiliares de Creche, Monitores, Agentes Educativos, Serviços Gerais, 
Cozinheiras e Professores. Para manter os CEIs funcionando os Governos negam na prática muito do discurso 
pedagógico que realizam nos encontros pedagógicos.
 Temos casos em que os professores tem recesso escolar e os Monitores e Serviços Gerais permanecem 
no CEI mesmo sem ter crianças e consequentemente trabalho a realizar. Município que não concede recesso 
escolar a nenhum profissional incluindo o professor e também tem Município que garante recesso para os 
professores, mas o CEI é mantido funcionando normalmente com os Agentes Educativos/Auxiliares ou 
estagiários sem a presença do professor em sala.
 O Sindicato tem insistindo com estes Governos que o recesso escolar faz parte da construção da prática 
pedagógica também na Educação Infantil e não somente nos demais níveis da Educação Básica. Já foram 
apresentadas inúmeras possibilidades para garantir o respeito à construção da Educação Infantil, mas alguns 
Governos tem se mostrado intransigentes e jogam a responsabilidade da manutenção do CEI funcionando às 
custas dos profissionais.
 O Sindicato defende recesso escolar em julho e dezembro para todos os profissionais da Educação, 
incluindo os da Educação Infantil e férias coletivas no mês de janeiro. A forma para manter estas condições 
históricas da Secretaria de Educação precisam ser discutidas e negociadas de forma democrática e 
transparente através da organização sindical e com a participação das famílias.

* Colaboração Daiana Kaginski  - Professora da Pré Escola da Rede Municipal de Chapecó e integrante da Coordenação Municipal do Sindicato em Chapecó

EDUCAÇÃO INFANTIL: um desafio. 
 
A Educação Infantil constitui um dos segmentos imprescindível no 

processo educativo. Nos últimos anos se expandiu em todo o Brasil 
como uma necessidade da sociedade com a urbanização e a participação das 

mulheres no mercado de trabalho. Confrontamos com o que diz a LDB ( Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Básica) e a realidade de alguns centros de Educação 
Infantil da base do SITESPM - CHR.
 Avalio ter um abismo entre  a Lei e a  prática. Vejo que a Educação Infantil é 
feita de  avanços e retrocessos. No dia a dia  são grandes nossos desafios. Cuidar e 
educar crianças em uma perspectiva ampla e indissociável  não é tarefa fácil. Pois, 
além da falta de estrutura física, há uma série de contratempos que merecem um olhar 
de todos os envolvidos neste processo. Tais como trabalhar conteúdos conciliando 
com a rotina, reunir na turma crianças com faixas etárias diferentes, dificuldade de 
mobilidade com mobiliário e espaço físico inadequados, professoras atendendo 
sozinhas crianças de turmas pré escolares de 4 e 5 anos, limitação de compreensão e 
clareza das famílias e do  poder público quanto a importância do desenvolvimento cognitivo, psicomotor, sócio 
afetivos, entre outros. Temos que lidar com estes desafios que testam os nossos limites.
 Reconheço que o trabalho mesmo com tantas dificuldades vem sendo desenvolvido por inúmeros 
profissionais que ''ainda''conseguem ofertar esta educação. Mas também devo reconhecer que é urgente um 
debate sobre a Educação Infantil e seus desafios.   

OPINIÃO



HORA ATIVIDADE! AINDA HÁ ALGUMA DÚVIDA???????
 Ratificamos a posição da Direção do Sindicato já anunciada há dois anos em jornal que havíamos 
encerrado as negociações com Prefeitos e Secretários (as) de Educação com relação ao 1/3 de Hora 
Atividade. Não temos mais o que negociar, Governo que não cumpre com a Lei deve se explicar à Justiça.

TABELA DE HORA ATIVIDADE
CARGA HORÁRIA SEMANAL 2/3 DE INTERAÇÃO COM ALUNOS 1/3 DE HORA ATIVIDADE

40 HORAS SEMANAIS MÁXIMO DE 1.600 MINUTOS MÍNIMO DE 800 MINUTOS

Se o professor não fica com aluno 
durante o recreio ou durante a 
alimentação das crianças.

Máximo de 35 aulas
 de 45 minutos

Se o professor fica com aluno 
durante o recreio ou durante a 
alimentação. 

Máximo de 32 aulas 
de 45 minutos

Mínimo de 18 aulas 
de 45 minutos

Mínimo de 15 aulas 
de 45 minutos

SEGUNDA SITUAÇÃO
COMO ORGANIZAR AS AULAS PARA QUE NÃO FIQUEM DÚVIDAS POR TURNO DE 40 HORAS!

 Neste caso o professor (a) terá uma manhã integral e uma tarde integral de Hora Atividade mais uma 
manhã com quatro aulas de 45 minutos e uma tarde com quatro aulas de 45 minutos de Hora Atividade, no 
mínimo.

PRIMEIRA SITUAÇÃO
COMO ORGANIZAR AS  AULAS PARA QUE NÃO FIQUEM DÚVIDAS POR TURNO DE 40 HORAS!

 Neste caso o professor (a) terá uma manhã e uma tarde integrais de Hora Atividade e mais uma 
manhã com 02 aulas e meia de 45 minutos e uma tarde com duas aulas e meia de 45 minutos.

COMO ORGANIZAR AS AULAS PARA QUE NÃO FIQUEM DÚVIDAS POR TURNO DE 20 HORAS!

 Neste caso em cada turno de 20 horas o professor terá no  7 aulas de 45 minutos de mínimo
Hora Atividade. Como em cada manhã cabem 05 aulas de 45 minutos significa que o professor terá 
uma manhã cheia de aulas com Hora Atividade (cinco aulas) e mais duas aulas de 45 minutos que 
podem ser distribuídas uma em cada dia fechando dois dias ou concentrar as duas em um dia. Isso 
vai depender da organização do local.

Se o professor não fica com aluno 
durante o recreio ou durante a 
alimentação das crianças.

Máximo de 35 aulas de 
45 minutos com alunos.

Mínimo de 15 aulas de 
45 minutos de Horas Atividades.

Mínimo de 7 aulas de 45 
minutos de Horas Atividades. 

Se o professor não fica com aluno 
durante o recreio ou durante a 
alimentação das crianças.

Máximo de 17 aulas de 
45 minutos com alunos.

Se o professor fica com aluno 
durante o recreio ou durante a 
alimentação. 

Máximo de 32 aulas de 45 
minutos com alunos. 

Mínimo de 18 aulas de 45 
minutos de Horas Atividades.

 Solicitamos que os colegas façam a análise 
da sua situação e caso avaliem que não estão tendo 
o 1/3 de Hora Atividade façam contato com o 
dirigente Marcelo no turno da tarde pelo fone (49) 
3330 4100 ou pelo e-mail: sitespmc@gmail.com 
para combinar encaminhamentos judiciais.
 No início do mês de junho aconteceu 
Assembleia entre a Direção do SITESPM-CHR com 
os professores de Entre Rios em pauta Ação contra 
o Município de cobrança do 1/3 de Hora Atividade.



COMO ORGANIZAR AS  AULAS PARA QUE NÃO FIQUEM DÚVIDAS POR TURNO DE 20 HORAS!

 Neste caso em cada turno de 20 horas o professor terá no  9 aulas de 45 minutos de Hora mínimo
Atividade. Como em cada manhã cabem 05 aulas de 45 minutos significa que o professor terá uma 
manhã cheia de aulas com Hora Atividade (cinco aulas) e mais quatro aulas de 45 minutos que podem 
ser distribuídas uma em cada dia fechando quatro dias ou concentrar em um ou dois dias. Isso vai 
depender da organização do local.

O Sindicato já ingressou com Ações cobrando a Hora Atividade 
conforme a Lei do Piso Nacional do Magistério contra 

diversos Municípios. CONFIRA!

MUNICÍPIO PREFEITO

 Colega professor (a) cobre dos candidatos (as) posição a respeito do cumprimento da Lei do Piso 
Nacional do Magistério (nº 11.494, de 20 de junho de 2007) que regulamenta o Piso Nacional e o 1/3 de 
Hora Atividade. 

 Após a entrada com a Ação os Prefeitos começam a regularizar a situação, mas o tempo passado 
continua em cobrança judicial.

    ATENÇÃO: é fundamental que os colegas professores (as) que ainda não tenham a Hora Atividade 
conforme a Lei ingressem na Justiça por dois motivos fundamentais:  porque este é um direito que foi primeiro
conquistado com muita Luta pelo Movimento Sindical;  para que o próximo Prefeito (a) e segundo
Secretário(a) de Educação do seu Município saiba que esta situação não será aceita a partir de 2017 e que 
fique claro que os atuais governantes, bem como os futuros terão que se explicar na Justiça! 

 A Eleição Municipal está se aproximando e não vamos aceitar discursos 
demagógicos e oportunistas, continuaremos na  em defesa de  e LUTA RESPEITO
VALORIZAÇÃO. Os candidatos (as) terão que se posicionar para os professores 

sobre esta situação.

A HORA É AGORA! NÃO SE CALE!

Coronel Martins Dirceu Favretto (PP)

Entre Rios João Maria Roque (PMDB)

Ipuaçu
Na  ocasião o Prefeito era Denilso Casal (PSD)( que renunciou ao 

cargo) agora quem responde pelo Município é o Prefeito Leonir 
José Macetti (PMDB)

Iraceminha Bruno Pan (PSD)

Palmitos Norberto Paulo Gonzatti ( PSD)

Pinhalzinho Fabiano da Luz (PT)

Quilombo Neuri Brunetto (PT)

Serra Alta Francisco Artur Both (PSD)

Xanxerê Ademir José Gasparini (PSD)

Se o professor fica com aluno 
durante o recreio ou durante a 
alimentação.

Máximo de 16 aulas de 45 
minutos com alunos.

Mínimo de 9 aulas de 45 
minutos de Horas Atividades.



‘‘Não existe país com governo corrupto 
e população honesta’’ - diz Historiador Leandro Karnal

*Matéria publicada no site G1 PR, com informações da RPC em Foz do Iguaçu no dia 13 de maio de 2016- 
http://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2016/05.

Para o especialista, a ética deve começar pela família e pela escola.

 O atual momento político vivido pelo Brasil reforça a discussão 
sobre o papel da ética no cotidiano. Para o professor e historiador da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Leandro Karnal, esta é a 
oportunidade de se exercitar esta postura tão cobrada de governos e 
empresas, estimulada principalmente pelas revelações com as 
investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal.
 “Há um interesse coletivo sobre o tema atualmente. Mas, está 
faltando, além da crítica à falta de ética em Brasília e das grandes 
empreiteiras, que nós consigamos pensar na microfísica do poder, ou seja, 
na falta de ética na escola, nas famílias e nas empresas. Não existe país no 
mundo em que o governo seja corrupto e a população honesta e vice-
versa”, apontou o especialista durante palestra em Francisco Beltrão.
 Karnal comparou o atual cenário brasileiro, de experiência democrática ainda curta e em 
aperfeiçoamento, com a revolução francesa no fim do século 18. “Aquilo que a França discutiu com mais 
violência e com mais sangue naquela época nós estamos discutindo agora, com menos violência e 
menos sangue, mas com bastante intransigência”, alertou ao falar sobre a polarização nas discussões 
políticas, entre, por exemplo, grupos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff e os 
contrários.

 “A participação das massas não garante a lisura dos processos. Principalmente se lembrarmos 
que o primeiro plebiscito da história foi quando as massas tiveram que escolher entre Jesus e um ladrão e 
optaram pelo ladrão. Mas estas discussões são um passo importante para este treinamento difícil e 
permanente que significa o exercício democrático”, reforçou o historiador. “O ruim deste momento é que 
pouca gente escuta e muita gente dá opinião.”
 Parte desta liberdade, lembra, se deve à democratização do país e à independência do Judiciário e 
da Polícia Federal. Já que durante a ditadura militar e há até pouco tempo, os escândalos que vinham à 
tona eram os que envolviam os governos anteriores. “A ética no Brasil era a ética da oposição ou do 
governo passado. Até então o governo nunca tinha tido um problema com o atual governo. Então nós 
temos hoje na prisão eminências pardas do poder. Isto é uma novidade.”

 Em outubro deste ano teremos Eleição para Prefeito/a, 
Vice – Prefeito/a e Vereadores/as. Como se comportarão os 

homens e mulheres eleitores no momento de definir o seu voto? 
Buscarão conhecer a história política e de vida dos candidatos (as)? 
Procurarão conhecer o pensamento dos candidatos (os) sobre a 
constituição da sociedade e as relações humanas? Pesquisarão sobre o 
que pensam os candidatos a respeito do papel do Servidor Municipal e 
do Serviço Público Municipal?    
 Ou será que trocarão seu voto por benefícios pessoais e 
familiares como cargos na Prefeitura, Funções Gratificadas sem 
justificativas legais e outros artifícios indesejáveis como cesta básica, 
gasolina, carga de brita, terra... mantendo esse circulo vicioso e nefasto 
da corrupção na relação entre eleitor(a) e candidato(a)?
 

VOTO X CORRUPÇÃO

Presidenta do SITESPM-CHR Vania Barcellos

OPINIÃO



SOLIDARIEDADE, RESISTÊNCIA E LUTA PELO DIREITO À TERRA

Responsáveis pela organização e elaboração do jornal: 
Vania Barcellos (Presidenta do SITESPM-CHR)
Silvia Menegatti (Jornalista - MTB 4681 JP/SC)

Tiragem: 5,5 mil exemplares
Abrangência: 36 municípios 
Gráfica: Gráfica Expresso
Distribuição gratuita
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