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INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2015-SMEC

Dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e ou aulas ao pessoal docente

pertencente ao quadro efetivo nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

LAUDINEI DOERNER, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA no

uso de suas atribuições legais e;

Considerando a necessidade de fixar critérios para atribuição da jornada de trabalho na

Rede Municipal de Ensino Básico, em observância à legislação vigente;

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394 de 20 de dezembro de

1996 e as Leis Complementares: 49 e 50/98; a Lei nº. 11494/2007 – FUNDEB - que

regulamenta o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de

valorização dos profissionais da educação básica; a Lei 11.274/06/CNE/MEC que institui o

Ensino Fundamental em 9 anos de duração - todas as matrículas efetivadas para 2016 se

realizarão na perspectiva de sua duração em nove anos;

Considerando a necessidade de garantir direito e oportunidades iguais aos docentes,

estabelecendo equiparação em seus distintos níveis de habilitação e qualificação;

Considerando a importância de se garantir o funcionamento satisfatório das escolas

municipais, através do seu quadro efetivo de professores, devendo viabilizar a importância

e o compromisso dos profissionais para com os interesses e objetivos fundamentais da

educação básica municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer critérios, bem como orientar o processo de atribuição de classes e/ou

aulas e regime/jornada de trabalho dos professores efetivos, para fins de atendimento às

demandas das unidades escolares, em consonância com a necessidade e previsão

orçamentária da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Regulamentar o processo de atribuição da jornada de trabalho nas escolas

municipais.

§ 1º Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se jornada de trabalho as horas

destinadas ao desenvolvimento do processo didático pedagógico e as horas atividades
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previstas na Lei Complementar Municipal 046/2014 que regulamenta a Jornada de

Trabalho e Remuneração para os Profissionais Efetivos da Educação Básica.

§ 2º Na atribuição da jornada de trabalho será considerada a carga horária específica a

regência de aula e carga horária destinada à hora atividade:

Parágrafo Único: Caberá ao Diretor Escolar e ao Coordenador Pedagógico o

acompanhamento do cumprimento das horas atividades, sendo responsabilizados

administrativamente pela omissão. O acompanhamento das Horas Atividades deverá ser

registrado em Livro específico.

Art. 3º - Além das horas destinadas à sala de aula, compõe a jornada de trabalho dos

professores o período destinado à hora-atividade.

§1º. Entende-se por hora-atividade aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho

didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à

articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta

pedagógica da escola.

§2º. A hora atividade deverá ser cumprida integralmente no âmbito da unidade escolar, em

horário diferente da atribuição de sala de aula, de acordo com o turno de funcionamento da

unidade escolar e de atendimento ao aluno, conforme Projeto Político Pedagógico da

Unidade Escolar, com o acompanhamento da coordenação pedagógica.

§ 3º. Para o cumprimento da jornada de trabalho semanal das horas atividades, deverão

observar-se as seguintes orientações:

a) atendimento de alunos com dificuldades de aprendizagem de acordo com a proposta

pedagógica da Unidade Escolar;

b) participação no Projeto Sala do Educador e demais atividades de capacitação previstas

no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar e ao aperfeiçoamento profissional;

c) preparação e avaliação do trabalho didático (incluindo o Diário Eletrônico);

d) atividades propostas pela Unidade Escolar, tais como: reuniões pedagógicas, assembléias

e outros e à articulação com a comunidade.

Art. 4º. Todos os professores efetivos e estabilizados que integram o quadro de pessoal da

Rede Municipal de Ensino, deverão participar do processo de atribuição de classes e/ou

Regime/jornada Em sala de aula Em hora atividade

30 Horas 20 horas 10 horas
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aulas e regime/jornada de trabalho nas unidades escolares, conforme disciplinado nesta

Instrução Normativa, exceto os profissionais nas situações funcionais abaixo:

I – em afastamento por licença para tratamento de interesse particular;

II – cedidos sem ônus para o órgão de origem, que ainda estiverem em vigência no

período de atribuição (janeiro de 2016);

III – o servidor em exercício de mandato eletivo que se desincompatibilizou das funções de

docência;

IV - servidor em exercício de mandato classista;

V - servidor em afastamento para tratamento saúde

Art. 5º Todos os Professores Efetivos da Rede Municipal que integram o quadro de pessoal

das unidades escolares deverão participar do processo de atribuição da jornada de trabalho

nas unidades escolares em que estejam lotados, exceto os profissionais da Escola Municipal

Paulo Freire e Santa Maria, que farão contagem unificada, conforme disciplinado nesta

Instrução Normativa.

§ 1º Os professores efetivos que mediante inscrição optarem por outra unidade escolar

municipal que não seja a que atuaram em 2015, participarão da atribuição, após os já

lotados na instituição em 2015. Em caso de mais de um inscrito serão considerados os

critérios de pontuação desta Instrução Normativa.

Art. 6º Para a realização da atribuição da jornada de trabalho serão constituídas comissões

em cada unidade escolar, exceto Escola Municipal Paulo Freire e Santa Maria, que

constituirão comissão única para conduzir o processo em etapas distintas, a saber:

§1º - PRIMEIRA ETAPA – Contagem de pontos que será realizada de 14 (quatorze) a 16

(dezesseis) de dezembro de 2015 nas Unidades Escolares Municipais. A contagem de

pontos das Escolas Paulo Freire e Santa Maria será realizada na escola Paulo Freire. (

FORMULÁRIO ANEXO II)

§ 2º SEGUNDA ETAPA – realizada na Unidade Escolar – processo de atribuição da

jornada de trabalho, aos profissionais do quadro efetivo conforme Art. 3º, sob a

responsabilidade da Comissão de Contagem de Pontos (anexo I), no dia:

27/01/2016

Às 07h30min: Escola Municipal 07 de Setembro

Escola Municipal Aldovandro da Rocha Silva

Escola Municipal Aparecido Néri da Fonseca
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Escola Municipal Paulo Freire e Escola Municipal Santa Maria (na

Escola Paulo Freire).

Às 09h00min: Centro Educacional Municipal Pequeno Cidadão

Parágrafo Único: Cada Escola fará a atribuição em sua própria Sede, exceto as escolas

Paulo Freire e Santa Maria, que farão atribuição na Escola Paulo Freire.

Art. 6º A composição das turmas será feita com base no número de alunos por turma,

obedecendo aos critérios:

I – na Educação Infantil:

a) Maternal – 15 a 20 alunos.

b) Pré I – 15 a 20 alunos.

c) Pré II – 18 a 22 alunos.

d) Pré III – 18 a 22 alunos.

II - no Ensino Fundamental:

1º ao e 3° ano – 20 a 25 alunos

4º e 5º ano – 23 a 27 alunos

6º ao 9º ano – 25 a 30 alunos

III - Na Escola do Campo:

a) 1° a 3° ano: 15 a 23 alunos

b) 4° e 5° ano: 15 A 25 alunos

c) 6° ao 9° ano: 15 a 25 alunos

Parágrafo Único: A composição de turmas de que trata o artigo 6º, obedecerá as

especificidades de cada turma.

Art. 7º Para a realização da atribuição da jornada de trabalho, as comissões de

contagem de pontos constituídas nas unidades escolares, deverão seguir os procedimentos

abaixo:

I - Realizar ciclos de estudo desta Instrução Normativa.

II – Divulgar a presente Instrução Normativa a todos os professores efetivos do quadro de

cada unidade escolar.

III - Apresentar quadro de vagas de aulas a serem atribuídas, afixado em local de fácil

visualização;
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IV - Elaborar atas ao término de cada fase e etapa do processo de atribuição da jornada de

trabalho, discriminando salas atribuídas, salas em substituição, eventuais recursos

interpostos, com assinatura da Comissão de Trabalho de todos os membros do grupo e de

todos os participantes.

I – DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES:

EDUCAÇÃO BÁSICA – a formação do professor para atuar na Educação Básica por

ordem decrescente de acordo com a classificação obtida na contagem de pontos será

habilitação em Pós Graduação (Doutorado, Mestrado, Especialização); Licenciatura

(Licenciatura Plena); Ensino Médio (Magistério).

1. Aos professores do quadro efetivo que participaram do processo de atribuição no ano de

2015 nos 1º, 2º e 3° anos (participantes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade

Certa), será assegurada a sua permanência para acompanhar as turmas na unidade escolar,

sendo que os do 3° ano, no ano de 2016 assumirão o 1° ano, independente da pontuação

obtida. Exceto nas seguintes situações:

1.1. Redimensionamento escolar;

1.2. Atuação e/ou perfil do profissional em desacordo com a proposta pedagógica da escola

e modalidade atribuída;

1.3. Desempenho do profissional, considerando a prática pedagógica insatisfatória, o não

envolvimento na formação continuada e o não cumprimento da hora atividade na unidade

escolar, bem como as atividades exigidas no Pacto.

1.4. Remoção;

1.5. Desativação da unidade escolar.

1.6. Impossibilidade de atuação pelos seguintes critérios: Processo de Aposentadoria

2015/2016 e professor em desvio de função.

Obs.: A opção pela continuidade deverá ser feita pelo professor interessado na ficha de

pontuação, no ato da inscrição para contagem de pontos ocorrida em dezembro de 2015.

b) SALA DE RECURSO E/OU SALA DE REFORÇO – Por ordem de prioridade, sendo

assim:

b-1) Professores com Licenciatura Plena em Pedagogia/ Normal superior com

especialização na área específica de Educação Especial.

b-2) Professores com Licenciatura Plena em Pedagogia/ Normal superior com

especialização na área específica de Psicopedagogia.
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b-3) Professores com Licenciatura Plena em Pedagogia/ Normal superior com

especialização.

b-4) Professores com Licenciatura Plena em Pedagogia/ Normal superior

b-5) Magistério (nível médio) com capacitação e experiência comprovada na área

específica de atuação.

OBS: Os critérios acima, inclusive o l.6, que trata da Formação de Professores servirão

tanto para a sala de reforço como para a sala de recurso, onde houver.

Parágrafo Único: Será oferecido Sala de Recurso nas Escolas: Aparecido Néri da Fonseca,

Escola 07 de Setembro e Centro Educacional Municipal Pequeno Cidadão. Sala de

Reforço será oferecido nas Escolas: Aldovandro da Rocha Silva; Aparecido Neri da

Fonseca e Escola Paulo Freire.

OBS: Sala de Recurso e/ou Sala de Reforço: 20 horas distribuídas nos período matutino e

vespertino e 10 horas atividade - um único professor. O profissional de Reforço atenderá os

alunos do 3° ao 5° ano.

Art. 8º Todos os professores após a atribuição de jornada de trabalho referente às aulas

efetivas, na semana pedagógica, participarão da elaboração do plano de trabalho docente,

anual (cronograma de trabalho e atividades pedagógicas) organizado em conjunto com o (a)

diretor (a) e coordenador (a) Pedagógico incluindo, objetivamente, todas as ações a serem

desenvolvidas durante o ano Letivo de 2016.

I - Cabe à equipe gestora, juntamente com o coletivo de professores definirem a forma de

organização das horas atividades, bem como o seu cumprimento;

II - À equipe gestora, como mediadora do cumprimento das horas atividades, caberá:

Assegurar o registro do processo de participação (presença e atividades internas e externas);

Encaminhar os casos de não cumprimento das horas atividades a SMEC para os devidos

descontos em folha de pagamento.

Art. 9º Compete a SMEC e Equipe de Contagem de Pontos orientar e acompanhar o

processo de execução de atribuição da jornada de trabalho das unidades escolares da Rede

Municipal de Ensino, tornando-se co-responsável pelas falhas, omissões e irregularidades

que venham comprometer o processo de atribuição da jornada de trabalho;

Art. 10º Aplica-se esta Instrução Normativa a todas as unidades escolares da rede

Municipal de Ensino.
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Art. 11º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

C U M P R A – S E

Cotriguaçu-MT, Dezembro de 2015

Laudinei Doerner

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Portaria 053/2015

ANEXO I
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Comissão para Contagem de Pontos

a) Diretor Escolar

b) 01Coordenador Escolar

c) 02 Professores (escolhidos pelos profissionais da instituição)

d) 01 Representante do SINTEP

e) 01 Representante do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar
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ANEXO II

FICHA DE PONTUAÇÃO PARA E ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E OU AULAS DO PROFESSOR

EFETIVO  DA REDE MUNICIPAL DE  ENSINO - COTRIGUAÇU-MT

1. DADOS PESSOAIS

Nome do servidor (a)____________________________________________________________________

Data de Nasc.____/___/____   RG:__________________________ CPF:__________________________

Endereço completo: _______________________________nº:____Bairro:_________________________

Telefone: _____________________ celular________________email_____________________________

Habilitação__________________________Pós-Graduação:_____________________________________

Possui outro vínculo empregatício?          (         ) Sim     (          ) Não      Qual?_____________________

Tipo: ( ) Público          (         ) Privado                   Jornada de trabalho:_________________________

2. CARGO/FUNÇÃO 3.OPÇÃO DE ATRIBUIÇÃO

(   ) Professor ( )Sala Regular 1º ao 5º

( )Sala de Recursos

( )Sala Ed. Infantil

( ) Continuação 1º Ciclo - PACTO (   )sim    (   )não

( ) Sala de Reforço

( ) sala regular do 6º ao 9º ano.

4.NÚMERO DE PONTOS OBTIDOS PELO PROFESSOR PONTOS

Critérios

Pós

Graduação

(       ) Doutorado 8.0 (oito)

(       ) Mestrado 6.0 (seis)

(       ) Especialização ___________________________________ 4.0 (quatro)

Licenciatura (        )Licenciatura Plena 3.0 (três)

Ens. Médio Magistério 1.0 (um)

5. DO TEMPO DE SERVIÇO - PONTOS QUANT.

ANOS

5.1 Para cada ano de serviço prestado na Rede Municipal de Ensino(0,5) ponto

5.2 Para cada ano de serviço prestado na Unidade Escolar (0,5) meio ponto

6. Por participação da formação continuada no ano de 2015,  via Sala do Educador, oferecido nas Escolas da

Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos seguintes critérios:
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100 % Assiduidade 5,0 (cinco) pontos.

90 % Assiduidade 4,0 (quatro) pontos.

80 % Assiduidade 3,0 (três) pontos.

75 % Assiduidade 2,0 (dois) pontos.

6.3 Pela execução de Projetos Pedagógicos (ano 2015) voltados para a melhoria da

aprendizagem do aluno devidamente comprovado, aprovado pelo coletivo de

professores e/ou constantes no PPP/PDE, com limite máximo de 2,00 (dois) pontos,

sendo que deverá computar 0,5 (meio) ponto para cada projeto.

Obs.: Para o(a) Professor(a) de Sala de Recurso que desenvolveu Projetos Coletivos,

também será computado 0,5 (meio) ponto para cada projeto, com limite máximo de

2,00(dois) pontos

6.4 Cursos de formação continuada (três últimos anos: 2013- 2014- 2015),

realizados na área de Educação que contemplem conhecimentos didático-

curriculares e de políticas educacionais devidamente comprovados, com limite

máximo de 3,00 (três) pontos, sendo que deverá computar 0,5 (meio) ponto para

cada 40 horas.

6.5 Palestras, mini-cursos, conferências proferidas na área da Educação, ou temas

ministrados na sala do professor (ano de 2015) devidamente comprovado, com limite

máximo de 2,0 (três) pontos onde considerar-se a  1,0(um) por tema ministrado.

6.6- TOTAL DE PONTOS

7. EM CASO DE EMPATE:

7.1- Tempo de serviço na Unidade Escolar

7.2- Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino

7.3 - Maior Idade


