
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA APEESP – 09/03/2013 

 

 

Às catorze horas do dia nove de março de dois mil e treze, deu-se início à Assembleia 

Geral Extraordinária da Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo. 

A pauta havia sido previamente apresentada aos associados via e-mail. A assembleia 

teve como pautas de discussão os seguintes pontos: 

 

1- Avaliação da reunião da diretoria da APEESP com o Secretário de Educação do 

Estado de São Paulo e seus desdobramentos futuros. 

 

2- O posicionamento da APEESP no II EAPLOM (II Encontro de Associações de 

Professores de Línguas Oficiais do MERCOSUL), que será realizado em Buenos Aires, 

de 7 a 10 de maio próximos. 

 

3- Outros assuntos, a critério dos sócios presentes na assembleia. 

 

O presidente da APEESP, Gustavo Leme Cezário Garcia, e a vice-presidente, Larissa 

Fostinone Locoselli, informam sobre a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 

e a inclusão do espanhol na grade curricular. Segundo o informe, a APEESP reivindicou 

a inclusão de língua espanhola na grade e no próximo concurso público de professores, 

ao que o secretário respondeu que a APEESP se reunisse com alguns funcionários da 

secretaria para tratar do assunto. Essas reuniões estão em andamento e, depois, será 

pedida uma nova audiência com o secretário. Em uma dessas reuniões posteriores, a 

APEESP fez uma proposta para realizar uma jornada para os professores dos CEL's. A 

SEE propôs então que a associação organizasse a capacitação anual para os professores 

dos Centros de Línguas. A assembleia concordou com a decisão tomada pela diretoria, 

de organizar o evento. A capacitação terá a participação de cerca de seiscentos e 

quarenta professores e será dividida em dois semestres. Em cada semestre, serão 

trezentos e vinte professores divididos em três grupos de aproximadamente cem 

pessoas. Todos os professores deverão ter acesso aos mesmos conteúdos durante a 

capacitação. Não haverá nenhum tipo de remuneração para os professores participantes 

da capacitação nem para a associação.  

 

Gustavo informa que, segundo o secretário, haverá um concurso para professores no 

qual não está previsto que se tenha vagas para professores de espanhol. Os associados 

presentes concordam que a associação deve continuar reivindicando a abertura de 

concurso público para professores de espanhol tendo em vista a lei que prevê a oferta do 

ensino dessa língua no currículo do Ensino Médio. Os associados presentes questionam 

o número de professores de espanhol que atualmente trabalham para o Governo do 

Estado, mas a direção da APEESP não tem esse dado e a SEE afirma não saber ao certo 

quantos são os professores de espanhol atualmente em atividade em escolas estaduais e 

CEL's. O professor Adrián Fanjul informa que a capacitação para esses professores, até 

o ano de 1996 ou 1997, era organizada pelos professores da Universidade de São Paulo 

e que a partir de então passou a ser organizado pela Consejería de Educación del 

Gobierno de España. 

 

Gustavo informa também sobre um curso de espanhol on-line disponibilizado pela SEE 

aos alunos da rede. Na reunião com o secretário de Educação, foi acordado que este 

curso deverá ser avaliado pela APEESP. Gustavo mostra para os associados presentes a 



estrutura do curso on-line. Trata-se de uma sequência de lições que só podem avançar 

de acordo com a progressão do aluno, não é possível, por exemplo, fazer a lição de 

número dois sem ter terminado a lição número um. Em relação ao conteúdo, são 

trabalhadas algumas particularidades do espanhol e abordados vários países 

hispanofalantes. No entanto, tem problemas lingüísticos e conceituais. Segundo a SEE, 

trata-se de um projeto piloto inicialmente oferecido a 12.500 alunos. A intenção é que 

seja disponibilizado a todos os alunos da rede. Os associados presentes se questionam se 

o curso on-line pode ser uma forma de tirar ou deixar de implantar as aulas de língua 

espanhola na grade curricular, como uma substituição. Segundo a SEE, o contrato para 

o curso on-line não representou nenhum ônus para a Secretaria e não visa substituir as 

aulas presenciais.  

 

Os representantes da diretoria da associação informam também sobre a posição da 

APEESP em relação ao EAPLOM e abre para discussão com os associados presentes, 

mantendo-se as posições históricas da associação.  

 

Em relação ao XV Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol, o presidente 

informa que a APEESP e a APEERJ voltaram a solicitar mais informações sobre a 

organização do congresso, mas até o momento não tiveram resposta. A APEESP enviará 

um último e-mail pedindo maiores informações.  

 

Às dezessete horas, não havendo mais assuntos a deliberar, o presidente da APEESP deu 

por encerrada a reunião e eu, Andreia dos Santos Menezes, primeira-secretária da 

APEESP, lavro esta ata que vai por mim e por ele assinada. 

 

 

 

_____________________________ 

Gustavo Leme Cezário Garcia 

 

 

 

_____________________________ 

Andreia dos Santos Menezes 

 


