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Dar continuidade à luta pela 
incorporação das gratificações;

Dar continuidade à luta pelo 
cumprimento do Plano de Carreira, 
com pagamento da última parcela;

Garantir o cumprimento integral 
do PDE, em especial da Meta 17 
(isonomia salarial);

Continuar a luta pela manuten-
ção do direto à aposentadoria 
especial e ampliação aos pedago-
gos-orientadores educacionais; 

Criar um Banco de Dados sobre 
violências e assédios ocorridos no 
espaço escolar;

Oferecer atendimento psicológi-
co e jurídico diferenciado às mulhe-
res vítimas de violências;

Promover ações de sensibilização 
e prevenção às violências contra a 
mulher e ao feminicídio;

Lutar pela a implantação do plano 
de saúde e de políticas de preven-
ção;

Realizar campanhas pela valoriza-
ção da educação pública, gratuita, 

Continuar a luta contra a reforma 
trabalhista, da previdência e da EC 
95, com massificação da informação 
para a sociedade;

Continuar a luta pela melhoria 
das condições de trabalho;

Continuar reivindicando a 
construção de novas escolas;

Continuar combatendo o projeto 
“Escola sem Partido”;

Garantir a liberdade de cátedra;

Fortalecer a Gestão Democrática;

Combater a militarização das 
escolas públicas;

Defender a jornada ampliada, 
com valorização do espaço de 
coordenação pedagógica;

Instituir cursos sobre prestação 
de contas para gestores os escolares; 

Oferecer cursos de formação 
sobre PDAF  para os gestores 
escolares;

Continuar atuando para a nomea-
ção de novos professores e orienta-
dores educacionais;

Proporcionar assessoria contábil 
escolar para os gestores de nossas 
escolas;

laica e socialmente referenciada;

Inaugurar o Espaço Cultural do 

Criar o Coletivo de Gestão 
Democrática;

Criar periódico com experiências 
e projetos pedagógicos;

Promover ações que dialoguem 
com as transformações no mundo 
do trabalho, com suas tecnologias, a 
qualificação do trabalho e do 
trabalhador;

Forta lecer  o  Co let ivo  de  
Juventude;

Sinpro para realização de festivais, 
concursos, feira de artes e saraus 
artísticos

Promover ações de defesa do 
serviço público.

Descentralizar os encontros de 
delegados sindicais e atividades de 
formação sindical;

Intensificar a política de preserva-
ção do meio ambiente e sustentabili-
dade, incorporando essas bandeiras 
às ações do sindicato, tendo a 
Chácara do SINPRO como laborató-
rio;

Reforçar os fóruns de delegados 
sindicais e coletivos com vistas a 
atuar com práticas e dinâmicas 
voltadas para a promoção dos 
Direitos Humanos;

Atuar na defesa da autonomia e 
liberdade sindical;

Realizar a Feira do Livro do 
SINPRO (exposição anual);
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