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             Gestão “Da Unidade vai nascer a Novidade”. 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2021 

Aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, dia 22/2/2021, 16h, pela plataforma Zoom. 
 

 

CAMPANHA SALARIAL 2021 

 

PAUTA FINANCEIRA: 

 Recomposição salarial: 16,43%; 

 Progressão Horizontal 2008, 2011 e 2021; 

 Progressão Vertical 2019, 2020; 

 Adicional por Titulação; 

 Gratificação de Difícil Acesso; 

 Pagamento de Abono Salarial pendente de 2019 aos professores que não receberam e aos 

professores que receberam valores incompletos. 
 

 

PAUTA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 Ensino Remoto Emergencial: universalização do acesso tecnológico aos estudantes com 

distribuição de chips com internet e tablets; maiores investimentos tecnológicos, digitais e 

pedagógicos aos professores para desenvolvimento das atividades remotas com distribuição de 

chips com internet e notebooks;  

 Plano de Formação Continuada pela Semed que atenda a conteúdos curriculares e de organização 

do trabalho pedagógico nas diferentes àreas de conhecimento e nos diferentes níveis e modalidades 

de ensino, bem como, na área de tecnologias educacionais: uso de plataformas virtuais; 

metodologias ativas; adapataçoes curriculares e tecnológicas para atendimento aos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem; alfabetização tecnológica; planejamento de projetos didáticos que 

atendam às demandas de aulas remotas; avaliação e elaboração de instrumentos avaliativos com 

uso de mecanismos tecnológicos; uso de aplicativos e jogos virtuais nos ambientes de aprendizagem 

tecnológica; outras demandas formativas que atendam ao contexto de aulas remotas; 

 Garantia das Normas de Segurança Sanitária em todas as unidades escolares, inclusive, com 

acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas nas escolas, priorizando atividades 

remotas de planejamento e formação continuada; 

 Garantia de professores de docência e de suporte pedagógico (coordenadores escolares) em todas 

as unidades escolares, nos diferentes turnos de funcionamento, com chamada por concurso público; 
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 Garantia do retorno das Merendeiras, com valorização da experiência profissional já acumulada na 

rede pública municipal; 

 Acompanhamento e acesso ao Relatório atualizado das condições infra-estruturais e pedagógicas 

das unidades escolares, inclusive com o planejamento das construções e reformas, incluindo 

quadras poliesportivas, laboratórios, salas de professores, refeitórios, banheiros e outros espaços 

pedagógicos, considerando as adaptações para acesibilidade; 

 Garantia de condições pedagógicas ao trabalho desenvolvido pelos profissionais das unidades 

escolares; 

 Cumprimento da legislação vigente do CME sobre organização e funcionamento da educação 

infantil e ensino fundamental, inclusive do número estudantes-professores, inclusive nas formações 

das turmas virtuais; 

 Acompanhamento das condições de funcionamento e organização administrativa e pedagógica das 

escolas municipalizadas, inclusive verificando a continuidade dos profissionais cedidos pela Seduc; 

 

PAUTA POLÍTICO - PEDAGÓGICA 
 

 Calendário Escolar do anos letivo 2021: avaliação permanente do calendário com reorganização 

das atividades pedagógicas; 

 Elaboração de um Plano Curricular de Continuidade para avanço das aprendizagens a fim de sanar 

as dificuldades pedagógicas do ano letivo 2020; 

 Participação de representantes do Sindeducação no Comitê Intersetorial de Reorganização do 

Calendário Escolar - Ano Letivo 2021, com acompanhamento e planejamento pedagógico e técnico; 

 Participação e Acompanhamento de representantes do Sindeducação nas Reuniões e Comissões de 

formulação das políticas educacionais: PME; curriculares; de avaliação educacional; de 

implementação da inclusão escolar; de reformulação do calendário escolar 2021; 

 Eleição dos Diretores de Escola, conforme Edital previsto; 

 Previsão dos gastos e sobras do FUNDEB 2020; 

 Funcionamento regular do Portal de Transparência com publicação dos gastos realizados pela 

SEMED com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE; 

 Publicação do Relatório Semestral da SEMED no Portal da Transparência; 

mailto:administracao@sindeducacao.org


SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
Av.14 casa 46 III Conj. Cohab-Anil 

E-mail: administracao@sindeducacao.org 
São Luís - MA Cep. 65050-270 

Fone: (98) 3225-4375  

 

 

 

 
             Gestão “Da Unidade vai nascer a Novidade”. 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2021 

Aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, dia 22/2/2021, 16h, pela plataforma Zoom. 
 

 

 Ampliação do atendimento na educação infantil com ampliação das vagas em Creches e Pré-

escolas, com apresentação de um Plano de construção de novas unidades escolares de educação 

infantil em várias áreas da cidade, possibilitando condições para a educação da primeira infância e 

melhoria das condições de trabalho para os (as) professores (as); 

 Melhoria de condições de oferta e permanência dos estudantes na Educação de Jovens e Adultos, 

inclusive com um projeto pedagógico específico; 

 Maior investimento no atendimento da educação especial nas salas de aulas, inclusive com 

ampliação das salas de recursos em cada unidade escolar; 

 Acesso e divulgação do Relatório da Equipe de Transição; 

 Acompanhamento e Monitoramento do Plano Muncipal de Educação; 

 Condições de funcionamento administrativo e operacional dos Conselhos de Acompanhamento da 

Educação: Fundeb, CME e de Alimentação Escolar;  

 Regularização da lotação dos profissionais do Magistério que trabalham nos Conselhos; 

 Liberação de 6 (seis) dirigentes sindicais, conforme legislação vigente. 

 

PAUTA DA CARREIRA  

 

 Concurso Público – Convocação imediata dos professores aprovados no Concurso de 2016 e 

realização de novos Concursos para atendimento das demandas profissionais: professores de 

docência, professores de suporte pedagógico, administrativos, auxiliar de serviços diversos, 

porteiros, merendeiras, vigias; 

 Concurso Público que garanta equipe de multiprofissionais nas escolas de assistentes sociais, 

psicólogos, bibliotecários, bem como, para o acompanhamento dos núcleos com fisioterapeutas, 

fonoaudólogos, nutricionistas; 

 Regularização da situação funcional dos servidores previsto no Edital nº 02/2020 – Opção de 

Ampliação de jornada de trabalho para 30 ou 40 horas semanais aos profissionais do Magistério da 

rede pública municipal de São Luis-MA detentores de duas matrículas de professor mediante 

exoneração em um dos vínculos;  

 Edital Público de Ampliação para atendimento das carências para professores (docência e de 

suporte pedagógico);                 
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 Suspensão imediata dos Processos Administrativos e revisão das exonerações decorrentes dos 

Processos de acúmulos de cargos, que aconteceram à revelia dos profissionais; 

 Acompanhamento da relotação dos seletivados; 
 

 Garantia de todos os direitos aos professores com ampliação de jornada de trabalho; 

 Liberação da licença prêmio dos profissionais que a solicitam; 

 Criação de Normatização para lotação, relotação, bem como, devolução de professores com direito 

à ampla defesa; e divulgação das vagas existentes nas unidades de ensino; 

 Cumprimento do direito a afastamento dos professores para cursos de Mestrado e Doutorado;  

 Publicação e acesso por edital amplamente divulgado de Mestrado e Doutorado que sejam ofertados 

por Convênio com a Semed;             

 Cumprimento do tempo de desligamento para os processos de aposentadoria, com publicação de 

Portaria em tempo hábil; 

 Revogação do Decreto N° 36.043 de 05.12.2008, que institui o quadro para Avaliação de 

Investimento na Qualificação Profissional, reorganizando os critérios para certificação e progressão 

na carreira. 
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