ATA DA ASSEMBLEIA VIRTUAL DA REDE MUNICIPAL RJ
No dia 14/04, às 16h, realizou-se a assembleia virtual da rede municipal do Rio de
Janeiro. 409 profissionais da educação inscreveram-se para participar da fase de debate e
de votação. Na primeira fase de debate, a assembleia alcançou cerca de 210 participantes.
A reunião foi aberta com os seguintes informes: jurídico, luta contra a reforma da
previdência, PL 907/2011 sobre a educação como serviço essencial e informe das plenárias.
Logo depois, a mesa coordenadora apresentou a dinâmica da assembleia. As propostas
originadas das plenárias temáticas e da direção do SEPE e da assembleia foram postadas
no chat para conhecimento. Houve 10 falas sorteadas entre os 41 que se inscreveram para
fazer fala. Depois as propostas abaixo foram lidas e aprovadas por aclamação pelos
participantes que se manifestaram no chat. Eis as resoluções aprovadas na assembleia:
Plenária dos AAEES, dia 07/04/21 – presentes: 50 presentes
1. Reivindicar junto a SME as atividades teletrabalhaveis.
2. Reconhecimento das atividades pedagógicas realizadas pelos AAEEs.
3. Divulgar os card das demandas da categoria.(Elaborados pela AAEE Ketley)
4. Reivindicar o acesso à plataforma do Googleclassroom para mediar o ensino dos alunos
incluídos.
5. O reconhecimento da efetiva participação do AAEE no PEI.
6. Reivindicar a elaboração de um protocolo de retorno às aulas para a Educação Especial.
6. Reavaliar a aplicação do código 152 para a categoria dos AAEEs.
7. Respeito ao cumprimento da carga horária de 8 horas diárias prevista no edital
totalizando 40 horas semanais.
8. Clareza nas atribuições pertinentes aos voluntários.
Plenária da BNCC e Matriz Curricular, dia 12/04/21 – presentes: 13
profissionais da educação.
1. Elaborar material escrito sobre o tema.
2. Realizar discussões sobre o tema através da TV SEPE: experiências de debate curricular
nas redes públicas, a construção do PME RJ.
3. Divulgar e participar da TV SEPE, dia 27/04, sobre Matriz curricular na rede RJ.
4. Elaborar documento ao CME RJ cobrando o efetivo acompanhamento da discussão
curricular e a garantia do amplo processo democrático.
5. Apoiar a realização da Conferência Municipal de Educação do PME RJ.
Reunião do coletivo interdisciplinar da rede municipal RJ, dia 13/04/21 –
presentes: 15 profissionais entre professores, assistentes sociais e psicólogos.
1. Nota política conjunta do SEPE/ Sind ass. Sociais e psicólogos enviada à SME, MP,
Comissão de Educação Câmara.
2. Reunião com a Comissão Educação e Assistência Social, MP e SME e formalizar pedido
de audiência pública.
3. Ida ao CME RJ através do SEPE/ SIND AS. SOCIAL/ SIND PSI para pautar essa
temática da interdisciplinaridade e do trabalho de psicólogos e assistentes sociais na
educação. Dia 27/04, 15h.
OUTRAS PROPOSTAS APROVADAS:
1. Reforçar a denúncia sobre os falecimentos da educação devido à COVID-19 através de
listas e memorial.
2. Posição contrária da assembleia e pressão na Câmara dos Vereadores contra a votação
da educação como serviço essencial (PL 907/2011).
3. Nota política do SEPE RJ contra os PLs que definem a educação como serviço essencial
originados no âmibito federal, municipal e estadual.

4. Campanha midiática do SEPE e do MUDSPM denunciando o governo Eduardo Paes.
5. A assembleia indica que as regionais coloquem faixas e carro de som nos bairros
denunciando a postura dos vereadores no tocante à reforma da previdência e ao apoio às
políticas de retirada de direitos de Paes.
6. Ampla convocação para as audiências públicas da educação.
7. Documento do SEPE para que os profissionais da educação, que não tenham
equipamentos ou acesso à internet, entreguem nas escolas municipais, requerendo a
garantia dos mesmos.
8. A assembleia da rede municipal do RJ apoia a construção de uma greve geral pela vida
dirigida pelas Centrais e pela CNTE.
9. Continuar a denúncia contra a exclusão das atividades remotas dos estudantes e
professores e os problemas de acesso do rioeducaemcasa, reafirmando a autonomia
pedagógica e a necessidade de adoção das plataformas públicas.
10. Pressionar pelo posicionamento da SME sobre as faltas dos alunos no sistema 3.0 com
a possível perda do Bolsa Família, articulando essa luta com os responsáveis.
11. CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO
19/04 – Plenária secretários escolares
20/04 – Plenária PEJA
26 a 30/04/21: participar das atividades conjuntas da semana da educação a nível nacional
CNTE. Construir atos simbólicos com as entidades do MUDSPM e da educação na luta por
direitos, pelo fechamento das unidades escolares e pelo lockdown, vacinação e auxílio
emergencial.
Até 26/04: assembleias locais das regionais
28/04: assembleia da rede municipal RJ
Participar das atividades do 1º de maio
Convocar e participar das audiências públicas da educação na Câmara:
03 ou 10/05 – migração e convocação dos concursados – 03 ou 10/05
24 ou 31/05 – Matriz curricular - 24 ou 31/05
Por fim, a mesa leu e encaminhou as defesas das propostas da plataforma de
votação. Houve defesas contrárias e favoráveis à manutenção da greve em defesa da saúde
e da vida. Logo depois, iniciou-se o processo de votação na plataforma virtual até às 22h.
Com um total de 235 votantes, o resultado da votação foi:
A assembleia da Rede Municipal do Rio de Janeiro aprova a
MANUTENÇÃO da GREVE EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA contra o
retorno presencial das atividades escolares, mas com a manutenção das
atividades remotas em home office. 214 votos 91.1% (APROVADA)
A assembleia da Rede Municipal do Rio de Janeiro aprova a SUSPENSÃO da
GREVE EM DEFESA DA SAÚDE E DA VIDA contra o retorno presencial das atividades
escolares e das atividades remotas em home office. 5 votos 2.1%
Abstenção 16 votos 6.8%

