PLENÁRIA DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
SÓ CONQUISTAMOS VITÓRIAS
QUANDO NOS UNIMOS NA LUTA!

A situação da Educação Infantil encontra-se caótica no município do Rio de Janeiro. A Prefeitura
vem diminuindo o quantitativo de profissionais em
relação ao quantitativo de crianças, o que tem ocasionado sobrecarga de trabalho, com o adoecimento constante destes profissionais; as creches e EDIs
estão funcionando em meio período. Além disso, e
ainda mais grave, essa situação coloca em risco a
segurança das crianças, tendo em vista que muitas
vezes há apenas um profissional para atuar junto a
25 crianças pequenas.
Para desmobilizar a nossa luta por uma Educação
Infantil de qualidade, em 2013, o prefeito Eduardo
Paes ludibria a categoria de AEIs com uma gratificação

por desempenho, deixando-a fora do quadro por tempo de serviço e formação no Plano de Carreira. Os PEIs
também ficaram de fora do Plano, considerando que
ainda não existem PEIs com carga horária de 40 horas
e os 22,5 horas sequer são citados. Ademais, esses
profissionais ainda não têm garantido o cumprimento
da lei de 1/3 para atividades extraclasse. Ainda que
tivessem, é impossível fazê-lo dentro da unidade, visto
que a falta total de estrutura impossibilita sua realização. Não há sala de professores em creches, mobiliário
adequado ao adulto, material de pesquisa e computadores com acesso à internet.
A prefeitura do Rio mente nas propagandas, dizendo
que atende com qualidade as nossas crianças na etapa
da Educação Infantil. Abarrota as creches e EDIs de
crianças e diz que cria vagas! Não garante a segurança,
o cuidado necessário aos pequenos nessa etapa. Não
informa a população como os 25% do orçamento são
aplicados na educação e faz um investimento de R$ 7,3
milhões para obras em 10 Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)!
Precisamos debater juntos a elaboração de um
plano de lutas em defesa da Educação Infantil e seus
profissionais!
TODAS E TODOS À PLENÁRIA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL!
DIA 10 DE MAIO, ÀS 13H, NO CLUBE MUNICIPAL
(RUA HADDOCK LOBO, Nº 359, TIJUCA - ESTAÇÃO METRÔ AFONSO PENA)

