Circular nº 063/2021
Brasília(DF), 26 de fevereiro de 2021
Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN

Companheiro(a)s,
No dia 23 de fevereiro de 2021 realizamos a 1ª Reunião Nacional do GTPE, com
a participação de 41 professore(a)s na sala virtual. A reunião começou às 14h15
seguindo até seu horário final previsto na convocação.
Pelo adiantado da hora, percebemos que não conseguiríamos cumprir toda pauta
e vimos a necessidade de convocar uma nova reunião o mais breve possível para
finalizar a mesma e garantir toda a Pauta.
Infelizmente por volta das 17h50 quando fazíamos a leitura dos
encaminhamentos apontados nos pontos já discutidos, o ZOOM apresentou um
problema técnico, todas as salas que estavam sendo usadas em reunião desconectaram.
Levamos em torno de quinze minutos para que o nosso setor de informática
identificasse o problema e voltássemos para finalizar a reunião. No retorno, nem
todos/todas o(a)s participantes estavam e, neste sentido, pedimos desculpas pelo
transtorno.
O grupo que retornou a Sala, com 13 integrantes, aprovou o encaminhamento de
realizarmos uma reunião no dia 3 de março, próxima quarta-feira das 14h às 18h para
darmos continuidade aos pontos de pauta e enviarmos, nessa convocação, os
encaminhamentos dos pontos vencidos na reunião do dia 23/2.
Neste sentido, convocamos reunião do Pleno do GTPE para o dia 3 de março
das 14h às 18h, com a seguinte pauta.
Pauta:
1 - Atualização da Agenda de mobilização do próximo período;
2 - Leitura e apreciação dos encaminhamentos dos pontos debatidos na reunião anterior
( Anexo);

3 - Plenária Nacional da Educação;
4 - IV ENE;
5 - VII Seminário Estado e Educação;
6 - BNCC e Diretrizes para Formação de Professore(a)s;
7 – Outros Assuntos.
Cada seção sindical poderá indicar até dois (duas) participantes, até o dia 2 de
março,

às

18h,

preenchendo

o

formulário

eletrônico

disponibilizado

em: https://forms.gle/3rQks9EhZEPvZ1289 .
As seções sindicais que quiserem socializar os seus informes devem enviar para
o e-mail secretaria@andes.org.br para ser publicado junto ao relatório da reunião.
O

link

de

acesso

virtual da reunião será encaminhado para os

ao

ambiente

e-mails informados, conforme

orientação acima.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.

Prof. Rodrigo Medina Zagni
1º Secretário

ANEXO
ENCAMINHAMENTOS APONTADOS E DEBATIDOS NA REUNIÃO (QUE
ESTAVAM SENDO LIDOS NO MOMENTO DO FECHAMENTO DA SALA)

Conjuntura e PEC186 e 188
1-

Agir de imediato no que se refere a PEC/186;

2 - Que as seções sindicais mobilizem plenárias, reuniões dos fóruns nos estados e ou
municípios junto com o(a)s servidore(a)s estaduais e municipais para ações contra a
PEC emergencial e a PEC 32 articulando com as ações nacionais;
3 Material para a base no sentido de pressionar deputado(a)s e senadore(a)s
alertando para as PECs;
4 - Dar retorno imediato aos ataques do governo federal e não ficar esperando parecer
do jurídico para fazer análise das medidas do governo. As análises devem ser
prioritariamente políticas. O jurídico é importante mas não é nosso principal
instrumento de luta;
5 - Realização do Congresso do ANDES-SN, com pauta única: contra a precarização
do trabalho e dos serviços públicos;
6 - Ampliar a participação nas reuniões dos GTs e dos setores; Convocar o Congresso
do ANDES-SN com a garantia de ampla participação da categoria;
7 - Calendário/Agenda GTPE - Solicitamos que o GTPE tenha um calendário de
reuniões previamente e antecipadamente divulgado para que possamos nos organizar;
8 - O GTPE da ADUFPB sugere que o ANDES-SN amplie a participação de mais
professore(a)s nos encontros do GTPE Nacional, enquanto for realizado remotamente.
Pois a capacidade do zoom agrega mais professore(a)s;
Que o GTPE amplie o número de participantes da base, nas reuniões do Pleno do GT.
PONTO: RETORNO PRESENCIAL SEGURO E A VACINA PARA TODOS/TODAS
1. Produção RÁPIDA de uma cartilha sobre as questões da vacinação (não adianta
vacinar uma parte da população), o retorno (preparação sanitária das instituições), as
“prioridades” de vacinação etc.

1.2. Realizar uma Live com as "experiências" dos estados que retornaram às aulas
presenciais (seja educação básica ou superior, mesmo que híbrido).
1.3. Que o ANDES-SN divulgue a metodologia de vai utilizar para viabilizar o que foi
aprovado na reunião dos setores: “Que o ANDES-SN crie vídeos e Cards e Tuitaço
(twitter), com informações sobre a situação da educação básica na pandemia, com base
em subsídios das seções sindicais, para apoiar a luta do segmento por condições de
saúde para o(a)s, trabalhadore(a)s da educação e de toda a comunidade escolar que se
expõe ao risco com as aulas presenciais". Como as seções sindicais devem proceder
esse envio de material?
2. Construir uma campanha contra o assedio institucional no contexto da Pandemia,
para o retorno híbrido ou presencial;
3. Construir um movimento nacional unitário com todos os setores da educação
(superior e básica) que reivindique um retorno presencial segurança, investimento
público e vacinação em massa;
ENSINO REMOTO
Que o ANDES-SN faça uma pesquisa nacional sobre o ensino remoto e as condições de
trabalho e saúde da categoria.
Que o Pleno do GTPE seja convocado para nova reunião com urgência para dar
continuidade às discussões hoje iniciadas.

