
Curitiba, 17 de abril de 2020. 

CARTA DE REPÚDIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CURITIBA 

 

 

 Nós, comunidade escolar da Escola Municipal Anita Merhy Gaertner, viemos por meio desta, 

demonstrar nossa total indignação em relação aos cortes de RIT das profissionais que atendem a 

educação integral (UEI) e Sala Multifuncional da referida escola. 

 Essas profissionais são imprescindíveis tanto quanto às demais professoras para o bom 

andamento da unidade e também serão responsáveis pelo resgate de conteúdos junto aos 

estudantes no retorno das aulas presenciais. 

 No documento “PROPOSTA DE PARECER SOBRE REORGANIZAÇÃO DOS 

CALENDÁRIOS ESCOLARES E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 

PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19” no artigo 2.10 Sobre 

Educação Especial lemos que: “O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser 

garantido no período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes, professores 

especializados, em articulação com as famílias para a organização das atividades pedagógicas não 

presenciais a serem realizadas. Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em 

rede, articulados com a equipe escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais, 

provimento de orientações específicas às famílias e apoios necessários. Eles também deverão dar 

suporte às escolas na elaboração de planos de estudo individualizados, segundo a singularidade 

dos alunos, a serem disponibilizados e articulados com as famílias.” 

Tais profissionais também estão acompanhando as videoaulas, produzindo registros,  

observações e as adequações necessárias para as atividades presenciais que serão aplicadas no 

retorno das aulas. 

 Diante da importância da educação integral, tantas vezes apontada e valorizada pela própria 

SME, bem como a sala multifuncional, vemos que tal corte representa uma ação contraditória aos 

princípios da própria mantedora. 

 Perante o exposto, solicitamos que tais cortes sejam revistos, a fim de evitarmos prejuízos 

futuros aos nossos curitibinhas.  

 

Abaixo constam nome e matrícula das profissionais que estão de acordo com esse manifesto: 

 

Nome Matrícula 

Fabiula de Oliveira Gavelik  

Patricia Franke  

Glaucia Angélica Mendes Guimarães  

Maria Curi  



Maria Cristina de Oliveira  

Manoella Mazeto de Mello  

Débora Carolina de Almeida Justo  

Gabrielle Francine Agner  

Juliana de Fátima Rocha Benetati  

Carla Azevedo da Silva  

Neuza do Rocio Carlotto Borges  

Renata Cristina Cruz  

Viviane Winck Lopes Dias  

Evellin Gonçalves da Silva  

Renilce do Rocio Stival Vendramin  

Dilimaik Cosendei Marins de Oliveira  

Maristela Andrade da Cruz  

Mayara Viviane Obadowski Ledur Ribeiro  

Greici Millarch  

Alessandra Mendes Mauer  

Milena de Fatima Weber Kudla   

  

  

  

  

 


