PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL

O SAERJ E A ESCOLA PÚBLICA
Nos dia 25 e 26 de abril teremos, uma
vez mais, a aplicação da prova do SAERJ para
os alunos das escolas estaduais. O que essa
prova significa? Ela irá trazer algum benefício
para as escolas e para os profissionais da
educação? Infelizmente NÃO!
Os professores são obrigados a aplicar
essa prova? NÃO! Nenhum professor ou
funcionário pode ser obrigado a realizar
função que não lhe compete. A LDB é clara:
a função do professor...
Caro professor é importante lembrar que:
1º - Essa prova que está sendo aplicada
agora será utilizada como instrumento do Plano de Metas somente em 2013.
2º - O que o governo não está dizendo
é que o tal 14º salário somente será pago
às escolas que atingirem TODOS os itens
do Plano de Metas. Por exemplo: atingir
70% de freqüência dos profissionais de educação (Não poderemos adoecer!); 95% de
presença de alunos; 100% do currículo mínimo e outros itens absurdos!
3º - Em 2012 as escolas foram avaliadas de acordo com o Plano de Metas e até
hoje ninguém sabe o resultado. Você já recebeu alguma remuneração extra do governo relativa ao Plano de Metas? Até agora o

que temos é muita propaganda nos jornais
e dinheiro virtual.
Todos os ganhos que recebemos foi graças à luta, a mobilização! Com a nossa greve
de 2011 garantimos o Plano de Carreira para
os funcionários e Professores de 40h,
enquadramento por formação, incorporação do
Nova Escolas e etc. Só a nossa luta tem garantido vitórias.
Mais uma vez o governo tenta convencer
a categoria, até mesmo com ameaças, a aplicar o Saerj. É um engodo, uma tentativa de
mascarar a falta de investimento do governo
nas escolas públicas estaduais.
4º - Os professores NÃO tem medo de
avaliação. MAS uma avaliação que não leva
em conta a realidade da comunidade escolar, que não foi realizada a partir de um projeto formulado pela categoria. É no mínimo
uma avaliação autoritária que tenta mascarar o resultado do Rio de Janeiro no Ideb
nacional, sem considerar àqueles que estão no cotidiano escolar.
Caro(a) professor(a) não use essa prova como avaliação de sua disciplina. Lembrese que essa muitas vezes não é formulada com
o conteúdo trabalhado em sala de aula. Não
permita que seu aluno seja prejudicado.
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