REIVINDICAÇÕES DA REDE MUNICIPAL
- Reajuste salarial de 13% e retorno do calendário
de pagamento.
- Convocação imediata dos concursados.
- Pelo respeito à paridade e integralidade de aposentadas, aposentados e pensionistas.
- Pela implementação imediata de 1/3 da jornada de
atividade extra- classe.
- Pela jornada de 30 horas das funcionárias e funcionários da educação.
- Pela correção da escolaridade e enquadramento
dos AEI’s no grupo do magistério do plano de carreira
como professor.
- Contra as perseguições políticas na Rede Municipal
MARQUE COM UM X SUA AVALIAÇÃO
DA GESTÃO CRIVELLA
INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO PÚBLICA E QUALIDADE
DE ENSINO:
1) Aplicação das verbas em educação pública

2) Utilização dos recursos do FUNDEB

3) Garantia de verbas suficientes para compra de material

escolares.
12) Reconhecimento da função de cozinheira

13) Quantitativo de agentes educadores nas escolas, creches
e EDI’s
14) Quantitativo de agentes de apoio à educação

15) Melhoria das condições de trabalho de funcionárias, funcionários, professoras e professores
16) Concurso público para todos os cargos e convocação dos
concursados
17) Migração
18) Redução do quantitativo de estudantes por sala

19) Atenção as questões da Educação Especial

20) Atenção as questões da Educação de Jovens e Adultos

pedagógico, xerox, equipamentos para a cozinha, entre outros materiais e recursos necessários para o funcionamento
de escolas, creches e EDI’s.
4) Investimentos para melhoria da infraestrutura, reforma e
climatização das escolas, creches e EDI’s
.
5) Acesso a recursos informacionais e a internet de qualidade
no espaço escolar.
6) Plano de carreira unificado, com valorização por tempo de
serviço e formação.
7) Cumprimento da Lei 11738, de 16 de julho de 2008,
que garante 1/3 da jornada de trabalho para atividade extra-classe.
8) Jornada de 30 horas para funcionários.
9) Enquadramento dos AEI’s no magistério.
10) Valorização salarial para funcionárias e funcionários pela
formação no Ensino Médio, Graduação e pós graduação

21) Autonomia pedagógica
22) Garantia pela SME de transporte para passeios e atividades extra- classe de estudantes
DIREITOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO
1) Cumprimento da Lei 3.252, de 19 de julho de 2001, que
garante reajuste salarial.
2) Pagamento dos benefícios do PREVIRIO
3) Diálogo com o funcionalismo sobre as mudanças no Plano
de Saúde
4) Respeito ao abono permanência.
5) Respeito a paridade e integralidade
6) Pagamento do difícil acesso a quem está de licença maternidade/aleitamento
7) Abono de greves e paralisações.
8) Diálogo com profissionais de educação, respeito a liberdade de expressão, ao direito de manifestação, mobilização
e greves.

11) Realização dos cursos e do pagamento aos secretários

PARALISAÇÃO DA REDE - 24 HORAS - 6 DE JUNHO

