
 

  

 

 

Resumo da reunião ocorrida ontem, 17//03,  na Prefeitura de Mata de São João 
entre Núcleo da APLB, Representantes e GESTÃO (SEDUC). 

 

FALA DO SECRETÁRIO  

- Hoje não temos casos de circulação do Vírus COVID-19 em Mata. Não temos motivos técnicos 
para suspender as aulas, mas o Prefeito resolveu suspender para atender aos pedidos dos pais 
dos alunos... 

- Segundo a vigilância sanitária, muitas crianças do município não têm suporte para lidar com 
esse surto do COVID 19, por isso a Prefeitura está vendo formas para levar alimentos para 
essas famílias para que possam suprir as durante esse período de “quarentena”. 

- A Prefeitura estar tomando as medidas de prevenção com muita cautela e estão redobrando 
a compra de materiais de limpeza e o do álcool gel nas escolas para que os alunos não corram 
risco. Estão monitorando os hospitais e os postinhos de saúde e estão tomando as medida 
cabíveis.  

- A creche do Sauipe está em construção; a do diamante que vai ser ampliada e falou sobre a 
melhoria que todas as escolas vão ter em geral. 

- Temos um compromisso de investimentos de mais de R$ 30.000.000,00 na educação em 
2020; 

- Os professores devem ser incluídos nas novas tecnologias aplicadas na inovação da educação 
das crianças. 

- A gestão pública faz com que tenha melhoria na cidade; 

- O município foi avaliado pelo CAED, essa avaliação mostrou o seu bom desenvolvimento. 

FALA DOS PROFESSORES  

- Uma professora falou sobre a necessidade das 26 horas em sala de aula e de 14 horas fora, 
com A/C.  

- No o município de Dias D´Ávila os professores não recebem os 20% mas trabalham 3 dias e o 
resto fica livre. 

- Relata sobre o acumulo de trabalho que reflete no cansaço físico e psicológico e a luta dos 
professores para que a Prefeitura não tire a assiduidade e colocar 10% sem tirar do salário. 

- Questionam que o município criou uma identidade própria, questionam o porquê o 
Município vai ampliar novas escolas se não tem alunos suficientes pra ser matriculados, que 
por falta dos alunos os professores estão perdendo as 40horas.  



- O questionamento se os professores vão trabalhar 28 horas ou 32. A resposta foi que, por 
enquanto vão continuar as 32 para os professores do fundamental 1. 

- Que expõem as situações para a SEDUC e nada é resolvido, fala sobre a escola de Imbassaí 
não tem pia para os alunos escovar os dentes, alega que não tem ventilação e que está no 
descaso. 

- Fala sobre os monitores que entram nas horas vagas e que não têm capacidade para estarem 
no lugar do professor e que isso acaba prejudicando o professor e o aprendizado dos alunos. 

- O município não tem uma legislação desatualizada da jornada dos professores e por isso o 
município precisa bater o martelo e resolver esse problema. 

PROPOSTAS: 

- Fazer 06 laboratórios de robótica – desenvolver a automação nas escolas; 

- Implantação de cursos de eletrotécnica...  

- Serão comprados 1000 Chromebooks - e já estão organizando para que cada professor 
receba um...   

- Em atendimento aos pedidos da Direção da APLB irá se esforçar para realizar o Fórum 
Municipal da Educação em cumprimento do PME; 

- Fazer convenio com o IFBA para trazer novas tecnologias para o município;  

- Fazer com que as bibliotecas se tornem um espaço agradável; 

- Fazer uma educação diferente; 

- O HTPL (horário de tempo livre) deve ser concentrado em um dia dentro do tempo de 
trabalho do professor. 

Próxima reunião: dia 12 de abril de 2020 

 

O Núcleo da APLB agradece àqueles que, apesar das diversidades, se fizeram presentes e 
contribuíram sobremaneira nas discussões. Juntos podemos muito. Avante! 


