SISTEMATIZAÇÃO DA PROPOSTA DE REPOSIÇÃO CONFORME
AUDIÊNCIA SEPE e SME EM 20-10
1- EDUCAÇÃO INFANTIL
FORMAS DE REPOSIÇÃO: atividade interna e externa com interação com o
educando, orientação de pais e responsáveis e/ou auxílio na busca ativa de
estudantes.
Obs: As atividades internas e externas deverão respeitar os parâmetros de
atendimento da SME, considerando inclusive a limitação dos horários dos
profissionais que realizarão a reposição.
MOMENTOS
contraturno.

POSSÍVEIS

DA

REPOSIÇÃO:

janelas,

sábados

ou

2- DOCENTES P1, P2. PEFS ANOS INICIAIS E FINAIS:
FORMAS DE REPOSIÇÃO: atividades presenciais com interação com
estudantes, com flexibilidade de uma porcentagem (a ser definida) para
interação online.
Obs: De forma excepcional, será considerada a interação online para os
profissionais que não conseguirem adequar a totalidade da sua reposição ao ano
letivo de 2021, após a apresentação do plano de reposição à SME.
MOMENTOS POSSÍVEIS DE REPOSIÇÃO: janelas, contraturno e/ou
sábado.
Obs: Considere-se janela o período em que o estudante e os profissionais estão
com tempo vago simultaneamente.
3- MARCO REFERENCIAL PARA CONTAGEM DE AULAS A
SEREM
REPOSTAS
PELOS
DOCENTES
E
PELOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Considerando-se que a greve pela vida iniciou-se no dia 01/02/2021 com
término no dia 01/07/21, define-se que:
Aqueles profissionais que trabalharam durante a pandemia no ensino remoto,
com a devida comprovação, não precisarão repor presencialmente.
O marco referencial para o início da reposição será a retirada do docente da
plataforma de interação com estudantes. A partir desse momento começa a
contar o tempo de reposição presencial.
4- FUNCIONÁRIOS:

Considerando-se que a greve pela vida iniciou-se no dia 01/02/2021 com
término no dia 01/07/21, define-se que:
Aqueles profissionais que trabalharam durante a pandemia de forma remota,
com a devida comprovação, não precisarão repor presencialmente.
FORMAS DE REPOSIÇÃO: ajuda na busca ativa, auxílio em atividades
externas, na relação com os pais e responsáveis e/ou nas atividades do cotidiano
da escola relativas à sua função.
MOMENTOS POSSÍVEIS DE REPOSIÇÃO: contraturno, extensão da
jornada em 1 ou 2 horas diárias atendendo a escola nas atividades acima
elencadas.
Obs: Curso formativo como parte da reposição, a ser considerado pela SME,
após a apresentação do plano de reposição e esgotadas todas as possibilidades
da reposição presencial.
5- MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA REPOSIÇÃO
Em todos os casos acima elencados, a forma de comprovação da reposição dos
profissionais da educação se dará por meio de plano de reposição, relatórios e
planilhas indicando conteúdo ou trabalho realizado.
6- PERÍODO MÁXIMO DE REPOSIÇÃO
Período de reposição: até o dia 23 de dezembro de 2021.
7- SOBRE A DEVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS
A SME se compromete a realizar a devolução dos salários até o contracheque de
dezembro de 2021, considerando as reposições (aulas/atividades) efetivadas
mês a mês; ou seja, frente à computação das aulas/atividades repostas no mês o
salário vai sendo devolvido.

