
Caros familiares e estudantes,

Nós, trabalhadores do Colégio Equipe decidimos acompanhar a decisão de
paralisação tomada em Assembleia lotada, no Sinpro-SP, dia 25 de maio.
Diante da intransigência do Sieeesp,  a categoria decidiu permanecer em
luta pela manutenção integral da Convenção Coletiva. 

Entendemos que nossa decisão exige mudanças significativas no cotidiano
de nossos alunos e suas famílias,  entretanto não podemos nos ausentar
dessa luta contra o ataque aos direitos do professor. Este movimento não
diz  respeito  somente  à  nossa  escola,  que  se  comprometeu  a  manter  a
Convenção e tem nos dado apoio, mas sim às condições de trabalho de toda
a  categoria  dos  professores  das  escolas  particulares  do  Estado  de  SP.
Entendemos  portanto,  que  a  garantia  destas  condições  precisa  estar
amparada  pela  manutenção  da  convenção  coletiva  e  não  somente  por
acordos pontuais em cada escola.

Nós, educadores, procuramos incentivar a participação crítica e consciente
dos alunos em busca de um mundo socialmente mais justo e entendemos
que nossas ações não devem contemplar somente a realidade imediata em
que vivemos,  mas sim mirar  o  futuro e a coletividade.  Por isso também
pararemos.   

Acreditamos  que  nossa  comunidade  está  envolvida  nessa  luta  pela
qualidade da educação nesse país. Agradecemos, emocionados, o grande
apoio que temos recebido das famílias e dos estudantes.  

Asseguramos  que  daremos  continuidade  aos  nossos  planos  de  ensino  e
assumimos  o  compromisso  de  mantermos  a  coerência  dos  nossos
planejamentos e a sustentação dos conteúdos curriculares programados. O
apoio que temos recebido de nossos estudantes e famílias, traduzidos em
palavras, carta e ações, nos fortalece e fortalece nossa luta e convicção de
que  a  educação  não  se  encerra  nas  paredes  da  sala  de  aula,  mas  é
construção contínua e  diária,  coletiva e  social.   Por  isso,  nos colocamos
abertos para o diálogo e convidamos a todos para o sarau que realizaremos
no Largo da Santa Cecília na terça feira 29 de maio às 10 da manhã. Haverá
leitura e arte para as crianças e música e poesia para todos.

Atenciosamente, 

Educadores do Colégio Equipe 


