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PARALISAÇÃO DOS PROFESSORES 23/5  
Às famílias do Colégio Anglo 21 

 

 

Prezadas famílias 

Em respeito às bases em que se assenta um regime democrático, o Colégio Anglo 21 tem atuado 

garantindo espaços de conversa, produzindo conhecimento, incentivando e qualificando nosso debate 

sobre as questões que têm preocupado os professores, enquanto categoria. Para isso, abrimos o espaço 

para realização de assembleias e nos colocamos disponíveis para conversas com a comissão de 

professores, antecipamos o dissídio e garantimos a manutenção dos direitos assegurados pela convenção 

coletiva.  

Apesar disso, frente ao impasse em que se encontram as negociações entre os sindicatos SINPRO - SP 

(Sindicato dos Professores de São Paulo) e SIEESP (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado 

de São Paulo) a respeito da convenção coletiva que rege as relações de trabalho dos professores da rede 

privada do estado de São Paulo, nossos professores, assim como os de outras escolas privadas da cidade 

de São Paulo, nos comunicaram hoje da decisão tomada ontem em assembleia de aderir à paralisação 

de amanhã, 23/5, quarta-feira.  

Devido à ausência do quadro docente, professores e auxiliares, nesse dia não haverá rotina pedagógica. 

Tendo em vista a intenção de mantermos o compromisso com o atendimento de nossos alunos e alunas, 

dedicaremos todos os nossos esforços para atender aqueles que não tenham condições de organizar-se 

de outra forma. A equipe de direção, coordenação pedagógica, orientação educacional e administrativa 

se organizará para atender a esses alunos. Para garantir nossa melhor forma de atendimento e 

organização, solicitamos que aqueles que enviarão seus filhos à escola neste dia, que entrem 

contato hoje, até às 16h, com a secretaria da escola (Izabel Ferreira via 

izabel.ferreira@colegioanglo21.com.br ou 11 3878-6713), informando sua necessidade.   

A reposição deste dia letivo será comunicada em breve.  

Esperamos contar com a compreensão de nossa comunidade de pais e dar mais um passo em direção à 

relação construtiva e de confiança que temos buscado estabelecer com nossos alunos e suas famílias. 

Atenciosamente, 

Direção Anglo 21 
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Alto da Boa Vista – São Paulo  
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