
iniciativa integra a campanha 
por limitação de alunos por 
turma iniciada no ano passa-
do. A direção do Sinpro/RS 
afirma que o excesso de alunos 

em sala de aula, além de prejudicar a saúde 
do professor, é danoso para a qualidade do 
ensino. “É hipocrisia achar que um profes-
sor vai dar conta das particularidades de 
cada aluno em uma turma superlotada”, 
destaca o professor Marcos Fuhr, diretor 
do Sindicato.  

Segundo a direção do Sinpro/RS, a 
denúncia deste problema tem garantido a 
sensibilização maior não só de pais e estu-
dantes, mas também de algumas institui-
ções de ensino. “Mesmo com a indisposi-
ção do Sinepe/RS (Sindicato patronal) de 
regulamentar a limitação na Convenção 
Coletiva de Trabalho, direções de escolas 
e universidades têm se mostrado atentas 
ao problema, principalmente pela expo-
sição pública do tema”, observa Fuhr. No 

ano passado, a rede de colégios Unificado 
firmou, em Acordo Coletivo com o Sin-
dicato, a limitação de alunos no Ensino 
Médio, nos parâmetros reivindicados pelo 
Sinpro/RS, para os anos 2011 e 2012 (con-
fira os parâmetros no quadro ao lado). São 
escolas em Porto Alegre e Canoas. “Ti-
nham turmas de até cem alunos no ter-
ceiro ano”, lembra Sani Cardon, diretor 
do Sinpro/RS. “Isso representou aumento 
de turmas e de carga horária dos próprios 
professores na mesma instituição”. 

A identificação das turmas com exces-
so de alunos está sendo realizada pelo Sin-
dicato em levantamento em todo o estado 
via formulário enviado por email aos mais 
de 18 mil associados, da Educação Infantil 
à Educação Superior, e conferidos.

A limitação de alunos por turma, atu-
almente, também integra as bandeiras de 
lutas da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Estabelecimentos de Ensi-
no (Contee). 
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Sinpro/RS retoma a luta pelo limite de alunos por turma
CAMPANHA

Os professores da Fundação Liberato aprovaram, em assembleia geral, a proposta 
de Acordo Coletivo negociada entre o Sinpro/RS e o governo do estado. Para Fernando 
Motta, diretor do Sindicato, o acordo atendeu algumas necessidades importantes dos 
docentes, mas permanece a expectativa de recuperação salarial. “Esperamos que na ne-
gociação que reinicia em setembro próximo possamos recuperar as perdas salariais dos 
últimos anos e avançar na cláusula da hora atividade”, destaca ele.  

O acordo prevê reajuste salarial de 5,57% pelas perdas acumuladas (retroativo a mar-
ço); opção pelo IPE Saúde; ampliação do auxílio-doença para aposentados; cláusulas so-
ciais reajustadas em 6,36%, retroativas a março; compromisso de negociar reajuste salarial 
de 6,36% (INPC) em setembro; manutenção dos 15 vales-refeição. Os valores retroativos 
deverão ser pagos na folha de pagamento de julho (vencimento no dia 5 de agosto). A 
íntegra do documento está no site do Sinpro/RS em www.sinprors.org.br/convencoes

Assinado Acordo Coletivo 2011

O Sinpro/RS e o Sinepe/RS assinaram no dia 7 de julho um Termo de 
Compromisso com orientações para as escolas na implementação do Ensino 
Fundamental de nove anos. Em 2012, a maioria das instituições não terá mais 
turmas de 5ª série e haverá carga horária excedente para os docentes desta série. 
O documento prevê que as instituições mantenham os professores de 5ª série 
no 5° ano, em atividades extracurriculares, em estudos de recuperação ou ainda 
em outras funções pedagógicas. “Para isso, cada escola deverá firmar Acordo 
Coletivo com o Sindicato adequando o contrato do professor exclusivamente 

para esse processo de implementação”, destaca a professora Cecília Farias, di-
retora do Sinpro/RS. O Termo é resultado de uma série de discussões realiza-
das nos meses de maio e junho entre os sindicatos e um encaminhamento de 
reunião de professores ocorrida em 17 de maio, no Sinpro/RS, para debater o 
assunto. “O documento vem ao encontro de nossa preocupação com a situação 
dos professores de 5ª série, que, na maioria das escolas, poderá perder carga 
horária ou mesmo perder seu posto de trabalho a partir da implementação do 
Ensino Fundamental de nove anos”, observa a diretora. 

Professores da 5ª série no quinto ano

FUNDAÇÃO LIBERATO

TERMO DE COMPROMISSO

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS) lança, neste 
mês, a versão 2011 do site www.limitedealunosporturma.com.br que tem como objetivo chamar 
a atenção da sociedade para o problema do excesso de alunos por turma e denunciar as 
instituições de ensino que mantêm esta prática
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Limite de alunos por turma

O Encontro de Professor, evento do Núcleo de Apoio ao Professor 
contra a Violência (NAP), promoveu, no dia 9 de julho, a oficina Peda-
gogia da Memória, em Porto Alegre. Ministrada pelo professor Fabio 

Pinto, mestre em Litera-
turas de Língua Portu-
guesa, propôs o acesso a 
uma via de compreensão 
e ressignificação do pa-
pel do professor na so-
ciedade, na escola e no 
mundo, com exercícios 
práticos de escrita. 

Construção da autoimagem
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