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ÁREA: 
 

Educação 
 

Educação é prioridade para o exercício de outros direitos de cidadania. Porém, a realidade da 

educação no Estado de São Paulo é vergonhosa, pois observamos que há queda na qualidade de 

ensino, inexistência e não incentivo à formação continuada dos profissionais da educação, demissão 

de professores, aumento do número de alunos por sala de aula, violência nas escolas, arbitrariedade 

e desmandos das direções, sucateamento da escola pública, não cumprimento da Constituição e da 

legislação referentes à educação, desvio dos recursos públicos da educação, falta de vagas públicas 

para o ensino infantil e grande número de diplomados analfabetos - em decorrência da progressão 

automática nas escolas públicas e da abertura de escolas particulares, especialmente de ensino 

superior, sem os mínimos requisitos necessários - não incentivo à gestão participativa e fonte de 

financiamento escassa. 

 

Propostas 
 
-  Incentivar a criação do MOVA SÃO PAULO - Movimento de Alfabetização; 
 
-  Incentivar a Bolsa Escola Estadual; 
 
-  Democratizar o Conselho Estadual de Educação e ampliar suas funções; 
 
-  Criar políticas públicas de prevenção e combate à violência nas escolas; 
 
-  Criar a Escola de Pais em nível estadual; 
 
-  Incentivar a gestão participativa, por meio dos Grêmios, Conselhos de Escola Democráticos e 
abertura das escolas para a integração com a comunidade, especialmente, através da aplicação 
da Lei 10.522/01; 
 
-  Lutar pela valorização dos profissionais da educação; 
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-  Preservar o caráter público e gratuito das escolas públicas; 
 
-  Incentivar a integração entre o Estado e os Municípios na gestão do ensino; 
 
-  Lutar pela fiscalização rigorosa das escolas em colaboração com o Ministério Público e com os 
Conselhos Tutelares; 
 
-  Exigir um censo real da demanda educacional no Estado, especialmente da Educação Básica, 
por município; 
 
-  Defender os Institutos de Pesquisas; 
 
-  Lutar pela instalação da Universidade Pública do Grande ABC; 
 
-  Lutar pela expansão do número de vagas nas escolas públicas; 
 
-  Lutar pela autonomia financeira das Universidades Públicas, com gestão participativa, incentivo 
à pesquisa científica e relação com a sociedade; 
 
-  Obrigar as escolas particulares, especialmente as de nível superior, a cumprirem a legislação. 
Exemplo: instalação de bibliotecas; 
 
-  Incentivar o planejamento estratégico escolar regional; 
 
-  Democratizar  a escolha e o controle dos atos dos dirigentes das escolas públicas. 
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