
 
 
 

RESOLUÇÕES ASSEMBELIA DA REDE MUNICIPAL DO RJ REALIZADO NO 
DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CLUB MUNICIPAL. 
 

CAMPANHA SALARIAL  
– Entrada da categoria em ESTADO DE GREVE. 
– Colocar nas reivindicações do cartaz: reajuste do vale-alimentação de R$ 12,00 para R$ 25,00 por dia; 
  
DIA INTERNACIONAL DA MULHER/08 DE MARÇO  
– Garantir a coluna das educadoras na passeata do dia Internacional da Mulher (horário a confirmar); 
 
GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO/18 DE MARÇO  
– Construção da GREVE NACIONAL com os demais sindicatos e o movimento estudantil. Para tal 

devemos articular uma reunião para a semana de 10 a 14/2, com as demais entidades e realizar uma 
PLENÁRIA DA EDUCAÇÃO, já! 

– Convidar as categorias do MUDSPM para parar no dia 18 de março. 
 
ESCOLAS CÍVICO-MILITARES 
– Nota de repúdio à criação das escolas cívico-militares. 
 
CRISE DA ÁGUA 
– Exigir que a Prefeitura garanta a qualidade da água fornecida nas unidades escolares para poder 

garantir o início do ano letivo; 
– Exigir o posicionamento dos Conselhos Escola-Comunidade (CEC’s) e registro em ata da garantia da 

potabilidade da água em cada unidade escolar; 
– Que o sindicato promova uma ampla campanha de mobilização das comunidades escolares sobre a 

questão da água com: a) materiais impressos; mobilizações/atos (a princípio construídos com apoio das 
regionais e núcleos). 

–  Participação e construção do ato em defesa da CEDAE, 10 horas no Largo do Machado 
 
ENQUADRAMENTO  
– Luta pelo enquadramento do Ensino Médio até a semana de 10 a 14/2; 
– Protocolar abaixo-assinado nos gabinete do prefeito e presidentes da Câmara de Vereadores e da 

Comissão de Educação; 
– Carta de apoio à luta para apresentar aos vereadores; 
– Protocolar abaixo-assinado nos gabinete do prefeito e presidentes da Câmara de Vereadores e da 

Comissão de Educação; 
– Exigir pagamento dos enquadramentos de ensino médio não só para ativos, também para 

aposentados; 
– Protocolar abaixo-assinado nos gabinete do prefeito e presidentes da Câmara de Vereadores e da 

Comissão de Educação; 
 
FUNCIONÁRIOS  
– Encaminhar ação jurídica dos Secretários Escolares pela Gratificação referente aos cursos; 
– Encaminhar ação jurídica referente à responsabilização da Prefeitura com a saúde dos 

funcionários/merendeiras da rede municipal; 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL  
– Pauta a ser levada a Secretaria Municipal de Educação (SME): 



 
 
 

1) Turno único: para oportunizar horário d planejamento para professores! Alunos – 07:30 às 14:30 
horas e Professores – 07:30 às 15:30 horas. 

2) Fim do horário Integral para os Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI’s). 
3) Agentes de Apoio à Educação Especial (AAEE’s), Professores de Educação Especial (PEI’s) e CRECHES 

nos EDI’s! Recebemos alunos incluídos atualmente sem apoio. 
– Extensão da semana de acolhimento para uma semana como era feito nos anos anteriores. 
– Realizar plenária da Educação Infantil, em 14 de março, para discutirmos as demandas desse 

segmento de ensino. Principalmente a CONVOCAÇÃO dos professores do Banco PEI 2015. Com a presença 
de representantes do Sepe, SME, Comissão de Educação, Banco de PEI’s e professores regentes da rede. 

 
EDUCAÇÃO ESPECIAL  
– Correção da escolaridade dos Agentes de Apoio à Educação Especial conforme está DETERMINADO 

pela Lei de Diretrizes e Base (LDB) da Educação – nos artigos 61 e 62 - e pelo Plano Nacional de Educação 
(PNE).  

Os agentes de Apoio estão na escola, fazendo intervenções pedagógicas só com o ensino médio.  
Abertura de um novo concurso, hoje a rede possui 17 mil crianças e só cerca de 1.300 Agentes de Apoio à 
Educação Especial. 

 
CURRÍCULO CARIOCA  
– A assembleia reivindica a ampliação do prazo de discussão do currículo da rede municipal do Rio e a 

previsão de uma fase presencial, realizada a partir da escolha de professores e AEI’s representantes nas 
EU’s que deverão se reunir nos pólos, culminando com um encontro geral para finalizar a discussão antes 
do seu retorno ao CME RJ. 

 
SISTEMA 3.0 
– Plenária sobre o sistema 3.0 no dia 7 de março (sábado), horário a confirmar. 
– Que avalie com o Departamento Jurídico (DJ) a possibilidade de ressarcir 1/3 desde 2008 à categoria 

ou descontar no tempo de aposentadoria. 
 
SOLIDARIEDADE 
– Que a rede municipal de educação assine o abaixo-assinado contra a perseguição aos jovens 

secundaristas em luta contra o governo Piñera. 
 
CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO: 
12/02 – Ato em defesa da CEDAE, 10 horas no Largo do Machado; 
13/2 – Protocolo coletivo sobre a mudança da escolaridade do cargo de serventes, copeiras, 

datilógrafos e demais cargos dos profissionais da educação ainda não incluídos, 15 horas na Prefeitura; 
07/03 – Plenária sobre o sistema 3.0 (horário a confirmar); 
08/03 – Participação na construção do ato e nas atividades do dia Internacional da Mulher, com uma 

coluna das educadoras na passeata (horário a confirmar); 
14/03 – Plenária da Educação Infantil com todos os profissionais que atuam na EI e com a presença dos 

concursados dos respectivos cargos (horário a confirmar); 
18/03 – Adesão e participação com paralisação integral na GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO. Nesse 

mesmo dia, a categoria realizará um ato público com assembleia agitativa na porta da prefeitura. Horário a 
ser confirmado após a definição do horário da atividade da greve nacional. 

 
 

Rio de Janeiro. 05 de fevereiro de 2020. 


