
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Processo pedagógico se realiza por meio de relação que se 

estabeleça entre professores e alunos e, em uma relação como 

essa, estão envolvidas as múltiplas dimensões que formam cada ser 

humano” – Paulo Freire 

EDITORIAL 

Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 

1988: "A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

[...]” 

Nossa provocação não é só por salario, em 2018 

a luta da categoria é por uma educação de 

qualidade. Sim, queremos uma educação 

verdadeiramente de qualidade, tão propagada 

nas mídias sociais, mas que na realidade não 

acontece. Essa educação de qualidade tão 

promovida não chega às nossas famílias. O 

descaso com o funcionamento e a estrutura das 

escolas é escandalosos. A educação não pode 

ser precarizada simplesmente pela população 

estar localizada na zona rural. A educação tem a 

missão de trazer igualdade de direitos e 

oportunidades iguais, para todos. A visita 

realizada em diversas comunidades rurais 

mostra a situação insalubre de algumas escolas, 

e o descaso na manutenção das unidades 

escolares. 

Não podemos esquecer da luta da valorização 

dos profissionais da educação uma luta 

continua do Sindicato, que se manifesta através 

dos pleitos como o do calendário de pagamento, 

formação continuada e reajuste salarial. 

Direção do SINTE 

NÚCLEO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

SINTE FAZ DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO E 

DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MIGUEL DO GOSTOSO 

 

Entre os dias 26 de março e 06 de abril o núcleo do Sinte de 

São Miguel do Gostoso visitou escolas da sede e do distrito 

de São Miguel do Gostoso, entrevistou pais e alunos a fim de 

traçar um diagnóstico da situação do serviço público em 

educação. As principais constatações foram: 

• Falta de merenda escolar; 

• Problema no transporte escolar;  

• Déficit de carteiras para os alunos; 

• Falta de matérias e recursos pedagógicos;  

• Estruturas das escolas precárias; 

• Professores contratados sem formação; 

• Falta de distribuição de Fardamento para alunos da 

rede municipal de ensino; 

• Falta de calendário de pagamento do servidor 

publico; 

• Falta de oferta de vagas na creche; 

• Município não oferta formação continuada para 

professores do município. 

Diretoria do Sinte em visita a Escola Pref. José Américo. Escola Dr. Ricardo Simione no Assentamento Paraíso tem uma das 

piores condições encontradas. Fezes de morcego tornam o ambiente 

insuportável, além disso, muitos marimbondos. Infiltrações e goteiras 

estão presentes em todas as salas. 
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PROPOSTA DE CALENDÁRIO DO SINTE 

Janeiro  

31/01 
Fevereiro 

01/03 
Março 

31/03  
Abril 

30/04 

Maio  

31/05 
Junho  

02/07 
Julho  

31/07 
Agosto 

31/08 

Setembro  

28/09 
Outubro  

31/10 
Novembro 

30/11 
Dezembro 

31/01  

 

Problemas no transporte escolar são constantes. 

O DRAMA DO TRANSPORTE ESOLAR 

Desde 2016 o transporte escolar tem sido um 

problema sério em São Miguel do Gostoso.  

Nos dois últimos anos a falta de transporte ou a sua 

interrupção frequente tem sido um dos principais 

obstáculos dos educadores, os alunos que moram em 

comunidades distantes simplesmente não tem acesso 

a escola. Apesar dos problemas a Prefeitura 

Municipal manteve em 2018 o contrato com a 

empresa prestadora de serviços. 

Cardápio distribuído nas Escolas Municipais 

MERENDA NA ESCOLA É DIREITO DO 

ALUNO 

Mesmo com o atraso do inicio letivo, o tempo não 

foi suficiente para que a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura se organizasse para uma das 

principais demanda da educação que é a Merenda. 

Durante a visita do SINTE os principais 

problemas encontrados foram a falta de merenda, 

e a quantidade insuficiente para cumprir o 

cardápio proposto pela própria Secretaria. A 

merenda escolar é garantida através de recursos 

do PNAE, e contra partida municipal.  Um dos 

objetivos do programa é garantir, no mínimo, 

15% a 30% das necessidades nutricionais dos 

alunos, com base nessa diretriz são desenvolvidos 

os cardápios escolares. De acordo com a própria 

Secretaria a licitação para compra de merenda 

desse ano ainda não foi preparada. 

SOLICITAÇÕES DO SINTE 

 Implementação do Calendário de Pagamento; 

 Relação dos Professores Contratados, para 

estudo sobre o Concurso Público; 

 Folhas de pagas com o FUNDEB; 

 Relação de Servidores permutados. 

 

Falta de carteiras ainda é um drama em várias escolas tano na 

Zona Rural quanto na sede. 

Parte externa da cozinha 

da Escola João Tomaz de 

Oliveira, no dia da visita do 

SINTE. 


