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OFÍCIO Nº 094/ 2022 –GAB.PRES.                                                São Luís, 12 de Maio de 2022. 

 

À Vossa Senhoria, a Senhora 

ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO 

Secretária Municipal de Educação de São Luís-MA 

Local 

Assunto: Apresentar a Proposta do Sindeducação para reposição/compensação dos 14 dias de Greve 

dos professores. 

O SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL             

DE SÃO LUÍS – SINDEDUCAÇÃO, pessoa jurídica devidamente registrada,                                   

CNPJ 05.642.608/0001-33, com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida 14,   

n. 46, III Conjunto da Cohab Anil, CEP 65.076-270, representada neste ato pela Presidente,                 

Srª Regina Sheila Bordalo Martins vem apresentar a Vossa Senhoria, a proposta para 

reposição/compensação dos 14 dias de Greve, diante do acordo firmado entre a Prefeitura de São 

Luis e os profissionais do magistério do sistema de ensino público de São Luis no último dia 06 de 

maio de 2022. 

Durante os dois anos de Pandemia da Covid-19, os estudantes já tiveram muitos prejuízos 

com o ensino remoto a partir das atividades sendo desenvolvidas nos grupos de WhatsApp ou 

atividades impressas sendo entregues nas escolas aos estudantes. Neste sentido, a proposta do 

Sindeducação para reposição/recomposição dos dias de Greve (18/04 a 06/05) considera, a priori, a 

interação professor/estudante no ensino presencial e que os 14 dias de movimento paredista sejam 

incorporados no final do ano letivo, com extensão do calendário no período de 9 a 26 de janeiro de 

2023 para o cumprimento do déficit da carga horária de cada professor, respeitando a organização e 

o planejamento de cada unidade escolar.  

O ano letivo precisa ser compreendido para além do ano cívico e num contexto de tantas 

dificuldades que os estudantes tiveram em dois anos de Pandemia se faz essencial a defesa de um 

Plano de recuperação de aprendizagens que considere não somente o caráter de ano letivo, mas 

um processo contínuo de possibilidade de muitos anos cívicos para o trabalho permanente de 

planejamento curricular. 

Vale ressaltar que se faz necessário para cumprir um planejamento curricular a defesa do 

cumprimento dos 14 dias de Greve em dias da semana, de 2ª a 6ª feira, pois são dias efetivos de 

trabalho educativo com a possibilidade real de que os prejuízos às aprendizagens decorrentes do 

contexto pós-pandêmico sejam melhor impactados na vida escolar dos estudantes.  
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Sendo assim, a proposta do Sindeducação de reorganização do calendário escolar de 2022 

com previsão de dias letivos para o desenvolvimento da carga horária prevista pelo CNE, 800h/anual, 

será partir da proposição dos seguintes períodos letivos e férias coletivas: 

✓ 1º período letivo – 22/2 a 13/4/2022 – 34 dias letivos; 

✓ 2º período letivo – 9/5 a 19/8/2022 – 51 dias letivos; 

✓ 3º período letivo – 22/8 a 4/11/2022 – 50 dias letivos; 

✓ 4º período letivo – 7/11/2022 a 26/1/2023 – 50 dias letivos; 

✓ Férias coletivas – 27/1 a 10/2/2023. 

Os dias previstos nos períodos letivos totalizam 740h/anual, sendo que a Semed já tinha previsão 

de 60h com atividades complementares, estas últimas decorrentes da suspensão das aulas no início 

do ano letivo.  

Outrossim, destacamos que a presente proposta será encaminhada ao Ministério Público que 

vem mediando as tratativas entre as partes.  

Renovamos votos de estima e consideração e nos mantemos à disposição para dialogar sobre 

a reposição/compensação dos dias da greve.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 

 

Regina Sheila Bordalo Martins 

Presidente do SINDEDUCAÇÃO 
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