PLATAFORMA POLÍTICA ELEIÇÕES 2018
TEMA: EDUCAÇÃO

Neste primeiro semestre de 2018,
paralelamente às eleições gerais de outubro,
com a novidade das eleições suplementares
com a cassação do governador Marcelo
Miranda, o Sintet estará envolvido num amplo
debate sobre a regulamentação dos principais
pontos aprovados no Plano Estadual de
Educação – PEE (Lei nº 2.977/2015), a ser
apresentado para os candidatos da eleição
suplementar, dia 03 de Junho, bem como
apresentar a pauta dos trabalhadores em
educação da Rede Estadual para os
candidatos.

com setores progressistas que
pautam a superação das
desigualdades, a valorização da
escola pública laica, o emprego, a
renda e a qualidade de vida para
todos/as em suas plataformas de
gestão pública.

Neste sentido, e na condição de
entidade atuante da sociedade civil,
o Sintet orienta os/as trabalhadores/as em educação não apenas a
votarem contra qualquer retrocesso
nas políticas sociais do país, mas,
Com relação às eleições, o Sintet espera que os sobretudo, a atuarem como
formadores/as de opinião junto aos
candidatos a governadores na eleição
jovens e adultos (eleitores) que
suplementar, bem como da geral de outubro,
frequentam as escolas públicas,
assim como parlamentos federal e estadual
promovendo debates sobre as
sejam compostos por representantes da base
plataformas, os interesses de classe
da categoria dos trabalhadores em educação
e a conduta de cada candidato.
comprometidos com a educação púbica de
qualidade socialmente referenciada, condição
esta que possibilitará mais qualidade e vitórias Nossa participação no processo
eleitoral, assim como em qualquer
no processo de regulamentação do PNE, no
debate democrático, é de suma
próximo período.
importância para a promoção da
cidadania e para a conscientização
Quanto à disputa presidencial que se
da juventude, que precisa voltar a
aproxima, bem como a eleição geral estadual,
acreditar na política como espaço
não obstante os limites da Lei Eleitoral, é
de lutas para a transformação social
importante destacar que o Sintet alinha-se,
em benefício da maioria.
historicamente,
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SOBRE O PEE
A Lei 2.977, de 08 de Julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.411
aprovou o Plano Estadual de Educação para o decênio 2015-2025. Alinhado com o plano,
fruto de grande debate com a sociedade, o SINTET cuida como fundamental de que o
Poder Público garantam as diretrizes e as 24 metas estabelecidas no Plano, monitorando
continuamente a execução através de sua participação no Conselho Estadual de
Educação e no Fórum Estadual de Educação (art. 4º da lei).
São diretrizes do PEE (art. 2º):
Art. 2º São diretrizes do PEE/TO:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - promoção da melhoria da educação com qualidade na formação integral e
humanizada;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em
que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, consolidada na
efetividade da autonomia administrativa, financeira e pedagógica;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Estado;
VIII - garantia de recursos públicos em educação com proporção que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos profissionais da educação, com garantia de condições de trabalho;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental;
XI - fortalecimento do regime de colaboração interfederativo, com definições equilibradas
na repartição das responsabilidades e corresponsabilidades;
XII - o reconhecimento da precedência da família na educação escolar até o término do
ensino médio, fortalecendo e tornando efetiva a participação dos pais/mães nas políticas
pedagógicas que tratem do assunto.

PLATAFORMA POLÍTICA ELEIÇÕES 2018
TEMA: EDUCAÇÃO
Assim, o SINTET apresenta aos candidatos ao governo do Tocantins, nessas eleições suplementar e
geral a sua pauta reivindicatória, anseio dos profissionais da educação estadual:
1. Cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação – PEE;
2. Valorização dos profissionais da educação, com garantia de condições de trabalho e dos direitos
elencados na carreira (PCCR – Lei nº 2.859/2014), sobretudo quanto às progressões de níveis vertical e
horizontal);
3. Equiparação entre Professores Normalistas (PRONO) e Professores da Educação Básica (PROEB).
4. Imediato pagamento do retroativo das progressões de 2014, bem como o pagamento das
concessões das progressões de 2015 (concedidas no Diário Oficial em 02.08.2016) com o retroativo e a
concessão das de 2016 e 2017 (que sequer foram analisadas até o momento).
5. Concessão da data-base de 2017 e 2018, bem como os passivos.
6. Garantia do princípio da gestão democrática (inciso VI do art. 2º do PEE) com eleição direta para
diretor das unidades, entendo que esse processo consolida a democracia nas escolas contra o fim da
intervenção políticas nas unidades de ensino.
7. Garantia do princípio do respeito aos direitos humanos e à diversidade de gênero e orientação sexual
nas escolas, uma vez que os termos “gênero” e “orientação sexual” foram retirados do PEE após
manobra de setores fundamentalistas na Assembleia Legislativa.
8. SEDUC combater o assédio moral no local de trabalho.
9. IGEPREV agilizar os processos de aposentadoria, pensão por morte e outros benefícios dos
segurados, uma vez que nos próximos 5 (cinco) anos a maioria dos servidores que irão se aposentar
serão da Educação.
10. Incorporação ao Plano de Carreira dos profissionais do administrativo, como garante a Lei
2.859/2014.
11. Concurso Público urgente para suprir o enorme quantitativo de contratados na Rede e enquanto
não se realiza concurso que esses novos profissionais sejam contratados após seleção pública.
12. Criação e implementação de uma política permanente de formação continuada dos profissionais;
13. Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos – EJA, sobretudo nas escolas da periferia das grandes
cidades.
15. Política de financiamento da Educação garantida no PEE, bem como maior aporte do Governo do
Estado no percentual per capita da merenda escolar para aumentar a qualidade desse atendimento.

PALMAS-TO, 05 DE MAIO DE 2018.
DIREÇÃO EXECUÇÃO DO SINTET (2017-2021).

