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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

11º Congresso das/os Trabalhadoras/os
em Educação Chico Mendes

31/05, 01 e 02/06 de 2018

O 11º Congresso 
das(os) trabalhado-
ras/es em Educação 
Chico Mendes ocor-

re no momento de aprofunda-
mento do golpe parlamentar, ju-
rídico e midiático que derrubou 
uma presidenta honesta, retirou 
direitos do povo trabalhador na 
famigerada “reforma” trabalhis-
ta e no congelamento dos inves-
timentos sociais; e ainda tenta 
cassar o direito de um operário 

disputar a eleição. O Congres-
so acontece no exato momento 
em que os golpistas querem en-
tregar as nossas riquezas, como 
o petróleo, a energia, a terra e a 
água para o capital internacional 
e para os grandes banqueiros. 

Aliado a tudo isso, assistimos 
ao autoritarismo na educação 
com o projeto fascista do “Escola 
sem Partido”, a malfadada (con-
tra) Reforma do Ensino Médio, 
as alterações na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e o 
desmonte no financiamento da 
educação com a Emenda Cons-
titucional nº 95.

Nosso Congresso, que home-
nageia o sindicalista e ambien-
talista Chico Mendes (em 2018 
completa 30 anos do seu assas-
sinato), terá como eixo central 
a defesa da água, sob o lema: 
Você tem sede de quê? Água, 
soberania, direito, democracia, 
saber... O capital está transfor-

mando a água numa mercado-
ria. Os grandes grupos privados 
estão de olho no Aquífero Gua-
rani para controlar esse “novo” 
nicho de mercado e ganhar for-
tunas vendendo água para a po-
pulação.

No Distrito Federal não é di-
ferente do que ocorre no país. 
O governador segue a mesma 
cartilha neoliberal do governo 
federal: endurecimento com os 
sindicatos dos(as) trabalhado-

res(as), não cumprimento dos 
acordos salariais e desmonte dos 
serviços públicos.

Com o objetivo de organi-
zar a luta da categoria para o 
próximo período, convocamos 
todos e todas para o bom de-
bate. Vamos preparar, na base, 
um processo que resulte num 
Congresso qualificado e que 
nos arme, de maneira unitária, 
para enfrentarmos os ataques à 
classe trabalhadora.
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1 – Delegados(as) natos(as): direto-
res(as) do Sinpro.

1.1 – Todos(as) os(as) professo-
res(as) dirigentes que fazem parte de 
entidades nas quais o Sinpro é filia-
do são delegados(as) natos(as).

2 – Professores(as) aposentados(as) te-
rão garantidas 70 vagas.

3 – Delegados(as) sindicais que com-
provem sua eleição por meio de Ata 
atualizada (2018) terão a sua participa-
ção garantida, sem levar em considera-
ção o número de delegados(as) a que 
cada escola tem direito.

3.1 – Escolas com até trinta (30) pro-
fessores(as) têm direito a uma (01) 
vaga de delegado(a);
3.2 – Escolas que tenham de 31 a 150 
professores(as) têm direito a duas 
(02) vagas de delegado(a);
3.3 – Escolas com mais de 150 pro-
fessores(as) têm direito a três (03) 
vagas de delegado(a);
3.4 – Duas (02) vagas de delegado(a) 
para orientadores(as) por cada Co-
ordenação Regional de Ensino 
(CRE). Os(as) orientadores(as) de-
verão ser indicados(as) pelo coletivo 
de suas respectivas regionais, com 
registro em Ata;

3.5 – Uma (01) vaga de delegado(a) 
para professor(a) por cada Coorde-
nação Regional de Ensino (CRE);
3.6 – Uma (01) vaga de delegado(a) 
para a Sede I da Secretaria de Edu-
cação e uma (01) vaga de delega-
do(a) para a Sede II da Secretaria 
de Educação;
3.7 – Três (03) vagas de delega-
dos(as) para a Escola de Aperfeiço-
amento dos Profissionais de Educa-
ção (EAPE), sendo uma vaga para 
delegado(a) nato(a);
3.8 - Os casos de desistência dos(as) 
delegados(as) deverão, obrigatoria-
mente, estar registrados em ata.

Observações:
1 – A eleição dos(as) delegados(as) ao 
Congresso deverá ser registrada em Ata 
Simplificada e entregue em mãos na 
sede e/ou subsedes do Sinpro-DF, ou 
ainda pelo email joelma@sinprodf.org.
br ou pela WhatsApp 9.9323-8140 até o 
dia 30 de abril de 2018.

2 – Os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora do 11° 
Congresso.

3 – Todo e qualquer delegado(a) deve 
ser sindicalizado(a) ao Sinpro-DF.

Abril
18 – Ciclos de debates: Educação Infantil, às 14h
20 – Ciclos de debates: Orientador/a Educacional, às 9h
27 – Ciclos de debates: Educação Física, das 14h às 21h

Maio
02 - Ciclos de debates: Educação Especial, às 14h
02 - Ciclos de debates: Educação de Jovens e Adultos-EJA, às19h

Quinta   31/05/2018
8h30- Mesa de Abertura e Regi-
mento do Congresso

10h- Lanche

10h às 12h – Os desafios da edu-
cação para o Brasil no contexto 
do golpe de Estado:
Os desafios enfrentados pelo 
Brasil na educação aumentaram 
com o golpe jurídico, parlamen-
tar e midiático. A educação foi a 
primeira área atacada em todas 
as frentes.  A (contra) reforma 
do Ensino Médio, congelamento 
dos investimentos, “Escola sem 
Partido”, dilapidação das univer-
sidades públicas. As várias con-
cepções pedagógicas precisam se 
manifestar nesse cenário. Qual 
o papel da educação pública, de 
qualidade para todos(as) nessa 
quadra de desmonte neoliberal 
das políticas públicas?

12h30 - Almoço

14h - Conjuntura Internacional 
e os reflexos das políticas do ca-
pital global no Brasil e demais 
países da América Latina:
Educação e Saúde como setores 

primordiais para o desmonte 
neoliberal em escala global. O 
Capital precisa se legitimar do 
ponto de vista econômico e po-
lítico para ampliar a acumulação 
e a exploração. Para isso surge a 
necessidade de desarticular a re-
sistência da classe trabalhadora, 
sobretudo na educação.

16h-18h – Educação como Mer-
cadoria: a lógica privatista do 
mercado no contexto neoliberal
A entrada da chamada “Organiza-
ções Sociais” na educação pública. 
O sistema financeiro de olho na 
educação pública do país. Sucatea-
mento das universidades e escolas 
públicas como forma de justificar a 
privatização da educação. 

18h - Lanche

19h - Solenidade de abertura
SINPRO/CNTE/CUT/IEAL

Sexta - feira 01/06/2018
8h30 – Democratização dos 
meios de comunicação: o papel 
da comunicação de massa na 
consolidação da hegemonia do 
pensamento único conservador:

Analisar o poder dos grandes 
meios de comunicação como ma-
nipuladores da chamada opinião 
pública e sua influência nos valo-
res políticos, morais e econômicos 
da sociedade brasileira. Internet, 
novas mídias e suas influências 
no convívio social e político atual. 
Buscar alternativas para construir 
uma comunicação democrática e 
de acesso a todos e todas.

10h - Lanche

10h30- 12h30 - Educação, di-
versidade e direitos humanos:
Aprofundar as questões de raça, 
gênero e diversidade sexual no 
contexto de avanço da pauta 
conservadora que deseja excluir 
os diferentes com propostas fas-
cistas, como fim da “ideologia de 
gênero”, a homofobia, a “Escola 
sem Partido”, a intervenção mili-
tar em curso no Rio de Janeiro e 
os reflexos em todo o país.

12h30 - Almoço

14h às 16h – Financiamento da 
educação. Soberania: água e 
energia:
Debater o financiamento da edu-

cação a partir da defesa da sobe-
rania nacional, com a visão de 
que recursos oriundos do petró-
leo e da energia possam ser re-
vertidos para as políticas sociais, 
sobretudo para a educação e a 
saúde. A importância do recurso 
natural da água como elemento 
educativo no processo de luta.

16h às 18h – Gestão Democráti-
ca, Avaliação, PDE e PNE:
Avaliar a gestão democrática nas 
escolas, a implementação do Pla-
no Distrital de Educação e do 
Plano Nacional de Educação, os 
retrocessos em curso e as pro-
postas para enfrenta-los.

18h – Homenagem ao ambien-
talista Chico Mendes:
O legado histórico dos 30 anos 
do assassinato do sindicalista e 
ambientalista.

Sábado 02/06/2018
8h30 - Ecossocialismo:
Abrir um debate mais estratégico 
sobre o resgate da herança histó-
rica de luta da humanidade pela 
justiça social, pela democracia 
como valor essencial e pelo direito 

à diferença (de gênero, da diversi-
dade cultural dos povos e de op-
ções sexuais e religiosas). As novas 
formas de luta em defesa do meio 
ambiente e de uma economia vol-
tada para o conjunto do povo em 
detrimento do grande capital.

10h – Plano de Lutas e Organi-
zação Sindical:
Debater e aprovar um Plano de 
Lutas que ao mesmo tempo garan-
ta conquistas e que fortaleça a nos-
sa estrutura e organização sindical.

12h30 – Almoço

14h às 16h – Grupos de Trabalho
• A escola inserida num con-
texto de exclusão social/eco-
nômica e os seus reflexos.
• Saúde (saúde do trabalha-
dor e o adoecimento psi-
cossocial)
• Meio Ambiente (a situa-
ção do cerrado e os impac-
tos na região Centro Oeste) 

16h- Plenária final
Aprovação dos textos, do Plano 
de Lutas e Resoluções

19h – Encerramento

O prazo para a inscrição de teses e expo-
sições (para escolas que tenham projetos 
na área da educação) se encerra no dia 
30 de abril. As teses e/ou resoluções devem 
versar sobre os temas do Congresso. Pro-
fessores(as), e orientadores(as) educacio-
nais que possuem livros lançados podem 
se inscrever para a noite de autógrafos até 
a mesma data (30 de abril). Os temas das 
teses e resoluções são:

1– Conjuntura Internacional, Nacional 
e Local (abordar os temas da democra-
cia, da soberania e da luta pelos direitos 
sociais no contexto golpista e as influ-
ências do imperialismo americano e do 
capital global);

2– Situação da água no planeta, no 
Brasil e no DF;

3– Educação:
3.1. – (Contra) Reforma do Ensino Mé-
dio
3.2 – Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC)
3.3 – Plano Distrital de Educação (PDE) 

e Plano Nacional de Educação (PNE)
3.4 – Gestão Democrática e Avaliação
3.5 – Financiamento da Educação
3.6  – “Escola Sem Partido”

4 - Direitos Humanos e Diversidade:
4.1 – Gênero, raça, mulheres e LGBTfobia
4.2 – “Escola Sem Partido”

5 - Democratização da mídia;

6 – Organização Sindical e Plano de Lutas.

As escolas que quiserem se inscrever para 
apresentar projetos em forma de painel 
devem enviá-los até o dia 30 de abril. O(a) 
professor(a) ou orientador(a) tanto poderá 
escrever um único texto acerca de todos os 
temas, quanto escolher manifestar-se sobre 
alguns dos temas apresentados. Mas atenção: 
a tese de cada tema deverá ter, no máximo, 
cinco mil caracteres, já contados os espaços.

As inscrições devem ser feitas no email 
joelma@sinprodf.org.br e/ou pelo
WhatsApp (61) 9.9323-8140.
Mais informações: 3343-4209. Participe!

ATENÇÃO PARA OS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO:

Fique atento: Ciclos Preparatórios ao 11º Congresso das(os) Trabalhadoras(os) 
em Educação Chico Mendes, a serem realizados na sede do Sinpro-DF

INSCRIÇÕES DE TESES E RESOLUÇÕES

Você tem sede de quê? Água, direitos, democracia, soberania e saber...
PROGRAMAÇÃO DO 11º CONGRESSO DAS(OS) TRABALHADORAS(OS) EM EDUCAÇÃO CHICO MENDES

LOCAL DO CONGRESSO
E REGRAS INTERNAS

O acesso ao local do Congresso – no CNTC (SGAS 902) – 
se dará mediante apresentação obrigatória do crachá de 
identificação que os(as) delegados(as) receberão no mo-
mento do credenciamento. Mais informações e esclareci-
mentos necessários ligar para Joelma: 3343-4209.

Às mães com filhos(as) menores de 7 (sete) anos, informa-
mos que haverá creche e brinquedoteca com profissionais 
da área. A informação sobre as crianças é obrigatória e 
será feita na ficha de inscrição. Tudo isto com o objetivo de 
garantir uma estrutura adequada para este atendimento, 
a tranquilidade das mães e dos pais, bem como o conforto 
e a alegria de todos e todas.

Atenção: a creche funcionará nos dias 31 de maio e 01 e 02 
de junho (quinta, sexta e sábado)


