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As Escolas Municipais de  
São Paulo sempre foram  
reconhecidas pela qualidade  
de seu trabalho, ganhando 
muitos prêmios nacionais e 
internacionais. CEIs, EMEIs, 
EMEFs, EMEFMs, CIEJAs, CEJAMs 
e EMEBs, atendem mais de um 
milhão de estudantes na cidade. 
Infelizmente, a situação atual  
é de calamidade!

www.sindsep-sp.org.br



A privatização e a terceirização têm des-
truído serviços públicos. No Brasil, vemos esse 
desmonte acontecer da educação básica ao 
ensino superior, com cortes e congelamentos 
de investimento na educação, promovidos por 
esses governos que aí estão.

Denúncias de corrupção e desvio de dinhei-
ro público pipocam por todos os cantos nos 
serviços terceirizados. A política de terceiri-
zação precariza as condições de trabalho: em 
nossas escolas as empresas de limpeza e me-
renda reduzem o quantitativo de profissionais, 
explorando a mão de obra de trabalhadoras 
quase sem direitos. E tudo isso impacta dire-
tamente na qualidade do ensino que as escolas 
conseguem entregar.

No cenário que estamos vivendo, com o alto 
custo de vida para povo, tudo mais caro, a fome 
e a miséria infelizmente estão de volta numa 
escala arrasadora. A base aliada do prefeito Ri-
cardo Nunes na Câmara Municipal de São Paulo, 
com a vereadora Cris Monteiro (NOVO) à frente, 
quer aprovar o PL 573/21, que visa privatizar a 
educação pública na cidade de São Paulo.  

O que esse projeto significa 
para a educação? 

Um brutal ataque à educação pública na 
cidade de São Paulo, pois é um projeto que não 
só terceiriza a gestão, como também privatiza 
a escola. O projeto diz que as Organizações So-
ciais podem montar seu time e gerir a unidade 
escolar com total autonomia para a elaboração 
do currículo. No entanto, não deixa claro como 
fica o conselho de escola, a participação e a 
construção do projeto político-pedagógico. Na 
verdade, o projeto tem como objetivo esvaziar 
a função da escola, gerando lucros para a or-
ganização social.

Outra decisão autoritária e ruim, de um 
governo que está mais interessado em colocar 
dinheiro nos bolsos das empresas privadas, 
do que permitir o acesso aos direitos, foi a 
transformação de benefícios importantes em 
aplicativos de celular. O material escolar e o 
uniforme, antes distribuídos nas escolas, agora 
custam caro, através de um aplicativo que não 
funciona direito. 

A TERCEIRIZAÇÃO  
DESTRÓI A EDUCAÇÃO



A terceirização e a privatização não re-
solvem os problemas vividos no dia a dia 
das escolas e já vimos esse filme antes. A 
terceirização avança na saúde, na assistência 
social e agora o governo quer implementar na 
educação. 

Esse avanço gera forte impacto, uma vez 
que temos, como exemplo, o que vem ocorren-
do nas UBS que são terceirizadas, onde falta 
medicação e há longa espera por uma con-
sulta; na assistência social, onde o desmonte 
compromete o trabalho da rede de proteção 
social para dar amparo nas escolas públicas. 

A terceirização e a privatização são vendi-
das pelos vereadores e o governo como uma 
forma de melhorar o serviço oferecido, mas ela 
não é benéfica para ninguém a não ser para as 
Organizações Sociais que embolsam grandes 
somas do dinheiro público, sem ofertar um 
atendimento de qualidade. 

A escolas municipais precisam de investi-
mento, respeito e cuidado. Precisamos de mais 
escolas, com infraestrutura adequada, meren-
da de qualidade com mais profissionais, tudo 
para garantir qualidade de educação para os 
nossos bebês, crianças, jovens e adultos.

A participação das famílias e da comunidade  
faz toda diferença para fortalecer a escola 
pública. Convidamos você a se somar nessa luta, 
defendendo a escola e todo o serviço público. 

Participe das instâncias de discussão da 
escola do seu bairro e apoie trabalhadoras e 
trabalhadoras que lutam em defesa da escola 
pública, gratuita e de qualidade!

VAMOS DEFENDER  
AS ESCOLAS PÚBLICAS

DEFENDA A EDUCAÇÃO PÚBLICA NA 
CIDADE DE SÃO PAULO!
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Diga Não à Privatização 

das Escolas Municipais 
de São Paulo!

EM DEFESA DA  
EDUCAÇÃO PÚBLICA

www.sindsep-sp.org.br
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