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Reuniram-se, no dia 10 de agosto de 2022, as 15:20, na sala 344, representantes da 
Secretaria Municipal de Educa^ao (SME) e representantes do Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educagao do Estado do Rio de Janeiro (SERE).

Willmann abriu a reuniao, indicou que a pauta do encontro seria uma discussao 
acerca do calendario letivo 2023 e passou a fala aos representantes do SERE.

Maria Eduarda indicou que o calendario letivo de 2017 foi utilizado como base para a 
constru$ao da proposta do calendario letivo 2023. O SERE indicou que por conta da 
cultura da Rede de entrar em recesso nas duas ultimas semanas de julho, foi 
observado um baixo quorum na semana de retorno do recesso, que aconteceu neste 
ano de 2022 na ultima semana de julho.

O SERE tambem indicou a possibilidade de realiza^ao de atividades pedagogicas nao 
presenciais em dias de Conselho de Classe (COC) e Centres de Estudos (CE), a fim de 
contemplar o minimo de 200 dias letivos efetivos, mesmo com as possibilidades de 
pontos facultativos proximos aos feriados.

A SME se prontificou de enviar um modelo de calendario letivo para que o SERE 
pudesse utilizar na realiza^ao das propostas de calendarios em relacjao a Educa$ao 
Infantil, Ensino Fundamental e Educa^ao de Jovens e Adultos.

Ficou acordado que a proxima reuniao acontecera no dia 24 de agosto de 2022, as 
16:00, na SME e serao convidados tambem representantes do CEC de professores e 
de diretores para opinar e deliberar acerca da proposta de calendario letivo 2023 que 
sera apresentada, posteriormente, ao Chefe da Pasta e a Subsecretaria de Ensino.

Willmann, entao, encerrou a reuniao.


