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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

1.1. Reajuste data-base 16% (desde 2017 – estimado para 01/05/19);

1.2. Cumprimento do reajuste do PSPN 29,04% (desde 2015) para o magistério;

1.3. Revogação dos itens ilegais da resolução 02/2019 (distribuição de aulas): contra a 

alteração da jornada de hora-aula e da hora-atividade e ataque às licenças legais, bem como 

garantia da hora-aula da Jornada de Trabalho das(os) pedagogas(os)
e professores(as) readaptados(as);

1.4. PSS - Pagamento pela maior habilitação, atendimento à saúde e revisão da lei 108;

1.5. Pagamento do salário mínimo regional para os(as) funcionários(as) que recebem abaixo 

do atual valor (R$ 1.306,80). 

2.1. PDE – Abertura de novas turmas; aproveitamento de mestrado e doutorado;

2.2. Concursos para professoras(es) e funcionárias(os) de escola;

2.3. Ampliação do número das licenças especiais;

2.4. SAÚDE: Prevenção, atendimento (SAS) e perícia médica;

2.5. Defesa da formação continuada de qualidade para professoras(es) e funcionárias(os);

2.6. Manutenção do programa PROFUNCIONÁRIO;

2.7. Retirada de faltas;

2.8. Suspensão de sindicâncias, processos administrativos ou ações motivadas por denúncias 

de participação nas mobilizações e do exercício de ensinar e divulgar o saber;

2.9. Licenças para mestrado e doutorado para professoras(es) e funcionárias(os).

3.1. Pela não implementação da Reforma do Ensino Médio e BNCC, do programa Escola Sem 

Partido (lei da mordaça), da militarização e da terceirização de escolas;

3.2. Pela garantia da liberdade de cátedra;

3.3. Pela oferta de turmas e turnos que atendam a realidade de cada comunidade escolar;

3.4. Contra o fechamento de escolas e em defesa da escola de tempo integral;

3.5. Pela retomada do debate do porte de escola;

3.6. Defesa da autonomia das escolas na elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP);

3.7. Acompanhamento das metas e estratégias dos PNE e PEE.

1. PAUTA REDE ESTADUAL

2. CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO:

3. PAUTA EDUCACIONAL
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