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Curitiba, 24 de julho de 2020. 

 

Ofício: 060/2020 

Assunto: Retomada dos atendimentos especializados de forma virtual e documento 

norteador. 

  

Ilustríssima Senhora 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE 

CURITIBA – SISMMAC, na qualidade de representante dos profissionais do magistério de 

Curitiba, vem por intermédio deste, elencar algumas reinvindicações retiradas de forma coletiva 

com profissionais do atendimento educacional especializado em reunião com o Sismmac, referente 

ao documento norteador da retomada dos atendimentos das salas de recursos (aprendizagem, 

multifuncional e altas habilidades / superdotação) e dos CMAEE´s, a partir de 29/07.  

 

1. Treinamento uso das ferramentas tecnológicas: há a necessidade de oferecer suporte para 

os profissionais que ainda não dominam as ferramentas necessárias para o atendimento 

virtual dos estudantes, pois a forma de tutorial que vem recebendo não tem sido suficiente 

para atender as reais necessidades de treinamento. Há também informações de que 

unidades educacionais estão sem acesso à internet (PROUCA), o que inviabiliza a opção 

que os profissionais possam ter de utilizar equipamentos e internet no seu local de 

trabalho como está propondo o documento norteador.  

2. Formação para o atendimento virtual: há muitas dúvidas sobre a forma de realizar os 

atendimentos, os protocolos de segurança e da metodologia adotada para o alcance dos 

objetivos dessa forma de interação com os estudantes e às famílias. A realização da 

formação com profissionais que já realizam essa forma de atendimento é o ideal para 

trazer maior embasamento e condições mais adequadas para o desenvolvimento do 

trabalho. 

3. Suporte técnico às famílias: algumas famílias não tem domínio do uso dessas ferramentas 

tecnológicas, bem como não possuem equipamentos necessários nem planos de dados 

para utilização da internet, havendo a necessidade também de receberem suporte técnico 

para melhor interação, bem como o levantamento da possibilidade de oferecer o acesso 
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que muitos ainda não têm. Somente excluir as famílias sem acesso para execução dessa 

proposta, descaracteriza os objetivos do desenvolvimento das habilidades cognitivas e a 

garantia da inclusão. 

4. Documentos norteadores: importantíssimo maior clareza em documentos norteadores 

dessa proposta, pois a falta de protocolos unificados e orientações mais concisas da 

metodologia desse trabalho causa insegurança e troca de informações equivocadas e 

divergentes nos encaminhamentos de cada Núcleo Regional de Educação. Bem como, 

documento amplamente divulgado às famílias, trazendo respaldo jurídico, como forma de 

proteção ao uso ilegal da imagem para outros fins, uma vez que estarão expostos e 

abrirão as suas residências para a comunidade escolar.  

5. Escuta aos profissionais: essa forma de apenas envio de normas regulamentadoras do 

atendimento virtual sem a participação dos profissionais que efetivamente estarão na 

operacionalização, compromete a possibilidade de eficácia do processo, solicitamos 

reuniões de trabalho que inclua outras instâncias que participem da construção dessas 

propostas, principalmente os profissionais do atendimento especializado. 

6. Profissionais da educação e a situação atual: nesse momento de pandemia em que os 

profissionais estão em trabalho remoto e também atendendo seus filhos pequenos em casa 

com outras demandas particulares é necessário por parte desta secretaria um olhar mais 

sensível aos problemas que podem surgir frente a essa proposta de atendimento em tempo 

real, não há negação do desenvolvimento do trabalho, mas as condições para que haja 

qualidade desse atendimento precisam ser levadas em consideração. Necessária também 

uma adaptação do tempo e horários flexíveis para esses atendimentos, não há como 

manter a mesma rotina dos atendimentos presenciais, pois as circunstâncias em que os 

profissionais estão inseridos durante essa pandemia é totalmente adversa e diferente do 

contexto presencial. 

7. Retomada dos Rit´s cortados: muitos profissionais foram prejudicados pelo corte dos 

rit´s no início da pandemia, inclusive os que atuam na educação especial, diante da 

proposta da retomada dos atendimentos é necessário a manutenção do regime integral de 

trabalho, para que o atendimento seja qualificado também no planejamento e no suporte 

às famílias. 

 

Solicitamos um retorno o mais breve possível, através de uma reunião virtual, para que 

possamos de forma coletiva debater essas questões tão importantes para os profissionais do 
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atendimento educacional especializado, pois nosso intuito é a qualidade da oferta e do direito à 

educação, garantindo também condições de trabalho aos profissionais envolvidos, bem como o 

atendimento e a inclusão de todos os alunos nesse processo proposto por essa secretaria. 

 

Sem mais para o momento e no aguardo de providências, despedimo-nos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilma. Sra.  

Maria Silvia Bacila  

Secretária Municipal de Educação de Curitiba 

N/C 

Com cópia: 

Ilma. Sra. Andressa Woellner Duarte Pereira – Superintendente de Gestão Educacional 
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Ilma. Sra. Gislaine Coimbra Budel – Diretora do DIAEE – Departamento de Inclusão e 

Atendimento Educacional Especializado 
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