CARTA AOS ALUNOS
DAS ESCOLAS ESTADUAIS
A greve é um direito de todo trabalhador. Uma medida que visa trazer melhorias para aqueles que estão
trabalhando em péssimas condições.
Nós, professores e funcionários administrativos das escolas, trabalhamos
em condições muito ruins, o que comprova que o governador Sergio Cabral
não prioriza a educação pública. Por
isso, optamos pela greve.
Quando o governo impõe condições ruins de trabalho aos profissionais que trabalham nas escolas, também faz com que os alunos sejam prejudicados. Escolas que não possuem
bibliotecas; não possuem material de
higiene; salas de informática funcionando de forma precária; turmas lotadas; salas de aula que às vezes não
possuem um ventilador - estes são alguns exemplos que mostram como
professores e alunos são tratados.
Além disso, a política de educação
do governo Sérgio Cabral transforma
a escola num depósito de pessoas,
sem pensar no futuro de nossos alunos. O governo nos obriga a batermos
metas para ganharmos mais dinheiro
e usa o resultado dessas metas para
mostrar na televisão que está fazendo um excelente trabalho. Mentira!

Muitas escolas acabam por aplicar a
aprovação automática, mesmo que
o aluno não tenha aprendido absolutamente nada.
O resultado disso é perverso, porque algumas escolas são premiadas
por baterem as metas, mas muitos
alunos são prejudicados por não
aprenderem nada. Milhares de jovens estão terminando o ensino
médio com grandes dificuldades de
leitura, interpretação e reflexão, jovens esses que para o governo são
apenas números. Assim, os alunos
das escolas públicas do estado vão
ficar impossibilitados de ingressarem
nas universidades públicas e de conseguirem as melhores oportunidades
no mercado de trabalho.
Não podemos esquecer que os
alunos, quando se mobilizam contra
os desmandos da politica da Secretaria Estadual de Educação, são reprimidos e até impedidos de atuarem nos grêmios.
Por tudo isso, convocamos todos
os alunos, pais e responsáveis para
participarem da nossa luta em defesa da educação pública, gratuita e de
qualidade, em apoio à greve dos profissionais da educação.
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