REESTRUTURAÇÃO DA FAB E AS ESCOLAS ASSISTENCIAIS

Representantes das seções sindicais do SINASEFE das escolas da Aeronáutica
(Colégio Brigadeiro Newton Braga/RJ e Escola Caminho das Estrelas/MA; legitimadas
por meio de declaração da Escola Tenente Rego Barros/PA), se reuniram na sede do
Comando da Aeronáutica com o gestor de ensino e com o assessor das escolas
assistenciais da Força Aérea Brasileira no dia 23 de novembro de 2016.
A pauta da reunião foi o destino das escolas assistenciais no contexto da
reestruturação da FAB.
As seções sindicais do SINASEFE propuseram ao Departamento de Ensino da
Aeronáutica (DEPENS) a formação de um grupo de trabalho composto pelo DEPENS em
conjunto com os segmentos das comunidades escolares, em especial, os professores
(EBTT) e os técnicos (TAE) que compõem o quadro permanente das escolas, para
realizar a construção de um projeto que defina, entre outras coisas, um modelo de
condução da gestão dos colégios da FAB que aproxime o DEPENS e as escolas, com
suas respectivas comunidades, proporcionando uma educação mais próxima da
realidade escolar e de acordo com os anseios daqueles que trabalham e estudam nas
unidades.
Corrobora esta tese a Lei de Ensino da Aeronáutica, a qual afirma em seu
parágrafo único de seu artigo 1º. que, “atendidos os aspectos que lhe são peculiares, o
ensino na Aeronáutica observará as diretrizes e bases da educação nacional,
estabelecidas em legislação federal específica”.
Assim, a Lei de Diretrizes e bases da Educação (LDB) afirma em seu artigo 3º.
item VIII a importância da “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino”.
Por fim, o DEPENS analisará a proposta das seções sindicais do SINASEFE, as
quais retornarão o contato em breve, certos da concordância do Comando da
Aeronáutica para que atuemos coletivamente, e em caráter permanente, na
construção de uma escola de qualidade e democrática.
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