DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA DA REDE MUNICIPAL RJ 28/05/2021
PLENÁRIA DOS SECRETÁRIOS ESCOLARES – 19/04:
1) Formar uma comissão de secretários escolares para estreitar a ponte entre o SEPE e a base
da categoria e encaminhar as propostas. Fazer Juntada de documentos e fazer uma lista dos
documentos necessários e interessantes para a comissão entregar ao advogado.
2) Fechar uma representação por CRE (titular/suplente). Convidar também o grupo dos 64 que
não recebem a GD inicial. Definir a comissão na próxima plenária de secretários escolares dia
08/05/21, 10h.
3) Realizar plenárias periódicas quinzenais e com comunicado constantemente divulgado para
a categoria.
4) Discutir o ato simbólico na próxima plenária dia 08/05.
5) Indica para a secretária de funcionários a realização de uma plenária de funcionários da
rede municipal RJ.
6) Abaixo-assinado sobre a causa específica dos secretários escolares. Decidir na plenária do
dia 08/05/21
7) Vídeos denunciando as condições de trabalho dos secretários escolares na rede municipal RJ
(dia 08/05/21).
8) Realização TV SEPE sobre a pauta dos secretários escolares.
9) Além dos encaminhamentos já definidos no campo judicial, os secretários reafirmaram a
inclusão da questão do danos morais e no processo único fazer pedido de tutela antecipada
para curso inicial.
10) Nota sobre as condições de escola. Texto base. Comissão pra fechar o texto: Jorge,
Vanessa, Alan, André.
PLENÁRIA PEJA – 20/04/21:
11) Elaboração de nota a ser endereçada: comissão de educação da Câmara dos vereadores,
Conselho municipal de educação RJ, GEJA/SME, Ministério Público, Fórum Municipal de
Educação, solicitando audiência com os mesmos. Nota conjunta SEPE/ FORUM EJA (a
confirmar).
12) Solicitar à Câmara dos Vereadores a construção de uma audiência pública.
13) Cards com frases dos estudantes sobre o ensino remoto na pandemia para uma campanha
de denúncia. Campanha conjunta SEPE/ FÓRUM EJA.
14) Cobrar da SME uma discussão sobre as especificidades da EJA, que estão sendo
desrespeitadas nas resoluções sobre avaliação diagnóstica, atividades discentes e uso das
plataformas para acesso aos estudantes.

15) Sobre a U.P. que em maio alcança a terminalidade, dar voz aos estudantes sobre a posição
de permanecer na mesma U.P. caso não se sinta em condições de avançar para a próxima fase.
16) Crítica à avaliação diagnóstica verticalizada que desrespeita a autonomia pedagógica e
homogeneíza os aspectos do desenvolvimento da aprendizagem.
17) Questionamento à concepção produtivista em curso na educação municipal, definindo o
processo de aprendizagem e de avaliação a partir de um quantitativo rígido de atividades sem
levar em conta as especificidades dessa relação e desrespeitando a autonomia pedagógica.
18) Cobrar o uso de plataformas públicas e o uso de ferramentas online variadas visando
alcançar o estudante durante o período de atividade não presencial.
19) Questionamento quanto à falta de isonomia na distribuição dos materiais da EJA pois
muitas escolas, até o momento, só tiveram acesso ao material de 2020.
20) Realizar a discussão da EJA e os alunos incluídos e a questão da terminalidade.
21) Cobrar a distribuição pela SME dos equipamentos tecnológicos, como política de inclusão
digital dos estudantes, democratizando esse acesso através do uso de plataformas públicas.
22) Realizar ampla campanha pela autonomia pedagógica em toda a rede municipal.
23) Questionamento quanto à possibilidade de fechamento de turmas da EJA devido ao baixo
quantitativo de matrículas, reivindicando nenhum fechamento de turmas ou de cancelamento
de matrícula dos estudantes.
24) Cobrar uma orientação clara da SME sobre a busca ativa mais efetiva dos estudantes da
EJA.
25) Questionamento quanto à dificuldade de entrega de uniformes aos estudantes da EJA.
26) Construir campanha sobre o aumento do cartão alimentação e a concessão de auxílio
emergencial.
27) Construir uma campanha pela vacinação já dos estudantes da EJA para um retorno
presencial mais seguro.
ASSEMBLEIA REGIONAL 4 – 26/04/21:
28) Campanha CUMPRA-SE A LEI 6806: (denúncia MP, carro de som esclarecendo a população
a perda das crianças por não aplicar a lei, ver meios legais por indenizações pela não aplicação
da lei (aposentadorias especiais, regência) e atos por regionais e central.
29) Reforçar a campanha de denúncias por regionais e central pela greve pela vida e contra o
assédio.
30) Pelo reajuste da cartão alimentação e refeição dos educadores e alunos!
31) Pela aceleração da vacinação de toda a população!

32) Campanha pela retirada da taxação previdenciária, pois o ex-vereador Jairinho integrava as
comissões.
33) Campanha pelo reajuste salarial que antecedeu a lei do congelamento dos salários dos
servidores.
34) Campanha pelo direito do código de greve.
35) Reforçar a campanha da lei 6323 e a GD dos secretários escolares.
36) Campanha pelo enquadramento do A. A. E. E.
37) Coletiva de imprensa denunciando: não cumprimento do protocolo, não cumprimento da
resolução 250, farsa do conectados, ausência de especificidade para as UE's em locais
conflagrados, falta de transparência das verbas (MDE, SDP, PDDE).
38) Denunciar a falta da compra de tablets, promessa de campanha não cumprida por Eduardo
Paes (fazer levantamento do valor e comparar com outros gastos da Prefeitura).
39) Denúncia das questões pedagógicas, (falta de coesão na programação da Tv escola,
apostilas, abusos da avaliação de percurso).
40) Dossiê sobre as condições das escolas e creches em relação aos casos de Covid 19.
50) Que as regionais, núcleos e central realizem assembleia da rede municipal permanente
para reforçar a construção da Greve Pela Vida!
51) CALENDÁRIO APROVADO
06/05: Ato por direitos, por vacinação e pela greve em defesa da saúde e da vida;
10/05: Assembleia da rede municipal RJ;
15/05: Reunião mensal do NEEI Sepe.

