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RESOLUÇÃO SEMED N.º 35, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE ESCOLHA DE TURMAS, ORGA-

NIZAÇÃO DE QUADRO DE HORÁRIOS E ALO-

CAÇÃO DE PROFESSORES DENTRO DAS UNI-

DADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PEDRO DA ALDEIA.  

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, no 

uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de organizar a Rede Municipal de Educa-

ção;  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que a educação constitui direito social, de caráter inalienável, sendo obrigató-

ria a oferta da Educação Básica por parte do Poder Público, sob pena de responsabilização, conforme 

definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 5º, § 4º;  

 

Que a Rede Pública Municipal de Ensino necessita de permanentemente orga-

nização das unidades escolares em suas faces pedagógica, de infraestrutura e de pessoas, de modo a 

preservar a oferta de Educação Básica e garantir de maneira integral a realização do período/ano letivo; 

 

Que é essencial estruturar a atuação dos servidores no que tange à formação do 

quadro funcional, respondendo à demanda da unidade escolar, definindo assim eventuais cenários de 

carência ou disponibilidade funcional; 

 

Que a regulamentação de aproveitamento docente permite uma análise qualita-

tiva do conjunto total de formação acadêmica, com objetivo de garantir o cumprimento da obrigatorie-

dade de ensino; 

Que é necessário estabelecer critérios e normas que regulamentem a distribui-

ção dos componentes curriculares no quadro de horários e a alocação de professores regentes nas uni-

dades escolares; 
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RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.º - A presente Resolução tem por objeto estabelecer rotinas quanto aos procedimentos de orga-

nização, alocação, manutenção e construção do Quadro de Horários das unidades escolares da Rede 

Pública Municipal de Ensino. 

 

Art. 2º - Para fins desta Resolução, considera-se Quadro de Horários a organização e distribuição se-

manal dos tempos de aulas dos componentes curriculares previstos nas matrizes curriculares para alo-

cações de professores.  

 

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÃO DO HORÁRIO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º - A direção da unidade escolar, em conjunto com a equipe de assessoramento pedagógico, de-

verá lançar no Sistema de Gestão Educacional (http://gestaoeducacional.digital/semedspa) o Quadro de 

Horários das aulas do ano letivo seguinte, durante o período de confirmação de turnos e vagas, para 

que o mesmo seja enviado à Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 4º - A conclusão do lançamento de informações no quadro de horários deverá respeitar o prazo 

determinado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único. O prazo de conclusão do lançamento de dados no quadro de horários no Sistema de 

Gestão Educacional (http://gestaoeducacional.digital/semedspa) será definido via Memorando Circu-

lar.  

 

Art. 5º - Caberá à direção da unidade escolar, antes de iniciar a alocação das aulas, observado o prazo 

definido no art. 4º, verificar e validar com a Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas da Secretaria 

Municipal de Educação: 

I. etapas;  

II. turmas;  

http://gestaoeducacional.digital/semedspa
http://gestaoeducacional.digital/semedspa
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III. turnos;  

IV. sala de aula;  

V. matrizes curriculares. 

  

Parágrafo único. A organização dos tempos de aulas de cada componente curricular deverá, priorita-

riamente, obedecer às regras abaixo de forma a propiciar o melhor aproveitamento das aulas pelos alu-

nos: 

I. atender à concentração prevista nos componentes curriculares/campos de experiência das matrizes 

curriculares, sem que a carga horária total de um único componente seja disponibilizada na mesma 

turma e no mesmo dia;  

II. distribuição da carga horária dos componentes curriculares, preferencialmente, nos 05 (cinco) dias 

úteis semanais, desde que seja respeitada a alocação mínima de 05 (cinco) tempos diários de aula na 

Educação Infantil e Primeiro Segmento e 06 (seis) tempos diários de aula no Segundo Segmento;  

III. a alocação das aulas aos sábados, ou em dias não previstos no calendário escolar, só poderá ocor-

rer após autorização da Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas da Secretaria Municipal de Edu-

cação ou em eventuais regimes de reposição de aulas, também com a devida autorização da mesma;  

IV. a carga horária dos componentes curriculares em uma mesma turma deverá ser, de acordo com as 

peculiaridades de cada segmento/etapa, preferencialmente distribuída da seguinte forma:  

a) no caso de componentes curriculares com 02 (dois) tempos semanais, distribuir a carga horária em 

tempos seguidos, sem intercalar com o horário de intervalo;  

b) no caso de componentes curriculares com 03 (três) tempos semanais, distribuir a carga horária em 

no máximo 02 (dois) dias, em tempos seguidos e, preferencialmente, sem intercalar com o horário de 

intervalo;  

c) no caso de componentes curriculares com 04 (quatro) tempos semanais, distribuir a carga horária em 

no mínimo 02 (dois) dias e no máximo 02 (dois) tempos seguidos, independente do horário de interva-

lo;  

d) no caso de componentes curriculares com 05 (cinco) tempos semanais, distribuir a carga horária em 

no mínimo 02 (dois) dias e no máximo 03 (três) tempos seguidos, independente do horário de interva-

lo.  

e) no caso de componentes curriculares com 06 (seis) tempos semanais ou mais, distribuir a carga ho-

rária em no mínimo 02 (dois) dias e no máximo 04 (quatro) tempos seguidos, independente do horário 

de intervalo.  
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f) Excepcionalmente, no Primeiro Segmento, no caso de componentes curriculares com 07 (sete) tem-

pos semanais, distribuir a carga horária em no mínimo 02 (dois) dias e até 05 (cinco) tempos seguidos, 

independente do horário de intervalo. 

 

Art. 6º - O horário de funcionamento das turmas, seus intervalos, bem como a distribuição dos com-

ponentes curriculares no Quadro de Horários, deverá estar de acordo com o estabelecido nas matrizes 

curriculares em vigência, para os turnos e modalidades de ensino oferecidos pela unidade escolar.  

 

Art. 7º - É de responsabilidade da Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas orientar a construção 

dos horários, a distribuição dos componentes curriculares, assim como ajustar as turmas criadas e soli-

citar adequação às matrizes curriculares. 

  

CAPÍTULO III 

ALOCAÇÃO DOS PROFESSORES NO QUADRO DE HORÁRIOS 

 

Art. 8º - De forma a contribuir com a organização pedagógica e de recursos humanos da unidade esco-

lar, a alocação do professor deverá respeitar a distribuição dos componentes curriculares no Quadro de 

Horários, previamente elaborado pela direção e a equipe de assessoramento pedagógico, e será realiza-

da obedecendo aos seguintes critérios:  

I. iniciar a alocação dos professores, obrigatoriamente, a partir das séries/anos/fases finais de cada 

segmento, de forma que não haja carência nessas turmas;  

II. o mesmo professor deverá suprir todos os tempos previstos em uma determinada turma de seu 

componente curricular, em conformidade com a Matriz Curricular vigente;  

III. a matrícula do professor deverá estar prioritariamente integralizada na mesma unidade escolar;  

IV. a carga horária destinada às atividades pedagógicas complementares deverá ser cumprida dentro da 

unidade escolar, cabendo a direção zelar pelo seu cumprimento. Ocorrendo a necessidade da comple-

mentação de carga horária em outra unidade escolar, a mesma deverá ser distribuída equitativamente 

entre as escolas;  

V. a carga horária de efetiva regência de turma do professor deverá ser cumprida em no mínimo 02  

(dois) dias por semana. 

IV. a carga horária de formação continuada deverá ser cumprida em conformidade com as orientações 

fixadas pela Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas.  
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§ 1º Fica expressamente proibida a alocação da carga horária total da matrícula do professor em um 

único dia, na mesma unidade escolar. 

 

§ 2º O professor poderá ser alocado com as duas matrículas no mesmo componente curricular, sem 

contrariar o previsto no inciso II deste artigo. 

 

Art. 9º - Para definir o quantitativo de professores necessários em função de regência na unidade esco-

lar a direção deverá utilizar como base de cálculo o número de turmas, matriz curricular e carga horá-

ria do cargo. 

  

Parágrafo único. A direção da unidade escolar deverá respeitar, rigorosamente, o quantitativo de pro-

fessores regentes necessários definidos no caput deste artigo, sob pena de responder administrativa-

mente por comprometer a garantia de oferta de Educação Básica.  

 

Art. 10º - A alocação das matrículas dos professores regentes deverá respeitar o tempo de lotação na 

unidade escolar, sendo a antiguidade o único critério objetivo para determinar a ordem de escolha. 

 

§ 1º Os professores com lotação na unidade escolar terão prioridade de alocação diante daqueles que 

estão complementando a carga horária na mesma escola, em face da necessidade de verificação da 

possibilidade da integralização de sua matrícula. 

  

§ 2º Professores que fizeram uso da remoção para uma outra Unidade Escolar terão reiniciada a conta-

gem do tempo para todos os fins de antiguidade na Unidade Escolar de destino, especialmente no que 

concerne à escolha de turmas. 

 

§ 3º Ainda que o servidor já tenha sido lotado anteriormente na Unidade Escolar de destino, ocorrerá o 

reinício da contagem por se tratar de nova lotação. 

 

§ 4º A cada ano letivo os professores terão plena liberdade para escolher alocação de sua carga horária, 

incluindo a possibilidade de modificar o seu turno de atuação com relação ao ano letivo anterior. 

 

§ 5º Para atendimento ao disposto neste artigo serão utilizados como critérios de desempate as seguin-

tes situações:  
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a) total de faltas não abonadas no ano letivo anterior;  

b) total de afastamentos temporários no ano letivo anterior;  

c) ano de admissão no serviço público com a matrícula objeto do empate; 

d) ano do concurso do servidor. 

 

Art. 11 - Observados os critérios descritos neste capítulo, a direção deverá listar os professores lotados 

na unidade escolar, por ordem de classificação e alocar no Sistema de Gestão Educacional os professo-

res regentes nos respectivos tempos e componentes curriculares. 

 

§ 1º A direção deverá dar publicidade à lista classificatória prevista no presente artigo e aos horários 

das aulas pré-estabelecidos, disponibilizando em local visível da unidade escolar. 

 

§ 2º Os professores que se encontrarem em afastamento temporário e não puderem informar a sua dis-

ponibilidade no período de montagem do Quadro de Horários serão alocados pelo diretor nas vagas 

ainda existentes, respeitando a ordem classificatória.  

  

§ 3º Visando efetiva busca pela integralização, o professor que não conseguir alocar toda a sua carga 

horária na unidade escolar de lotação, por falta de oferta no componente curricular de ingresso, poderá 

complementar com outro para qual possua habilitação, dentro de componentes curriculares previstos 

na matriz curricular vigente, desde que habilitado e autorizado pela Coordenação Geral de Políticas 

Pedagógicas, respeitando-se a finalização da alocação de todos os docentes do mesmo componente 

curricular de ingresso. Caso não opte pela 2ª habilitação, poderá complementar sua carga horária em 

outra unidade escolar. 

 

§ 4º Visando efetiva busca pela integralização, quando existir a possibilidade de alocação de todos os 

tempos da carga horária do professor na unidade escolar e o mesmo não se adequar ao horário ofereci-

do, esses serão ofertados aos próximos classificados para integralização da carga horária, devendo a 

direção registrar em ata assinada por duas testemunhas a recursa ou impossibilidade do professor. 

  

§ 5º Ficam excluídos do parágrafo anterior os casos de conflito com os horários do professor no mes-

mo vínculo ou na acumulação nas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 6º Após a escolha de turma, fica vedada a troca de turmas entre professores.   
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Art. 12 - A Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas ou a Diretoria de Gestão de Pessoas deverá 

convocar o diretor da unidade escolar sempre que identificada necessidade para justificar e/ou regula-

rizar o Quadro de Horários. 

  

CAPÍTULO IV 

DA REALOCAÇÃO DOCENTE 

 

Art. 13 - Após a construção do Quadro de Horários, caberá à direção da unidade escolar divulgar sua 

organização, compartilhando em local apropriado e de amplo acesso a toda comunidade escolar, de 

modo a garantir publicidade. 

 

Art. 14 - Para fins desta Resolução, considera-se a realocação docente como procedimento administra-

tivo no qual docentes que eventualmente não tenham sido alocados, total ou parcialmente, em turmas 

para efetivo exercício da regência na unidade escolar de origem, sejam transferidos para unidades es-

colares com carência na Rede Pública Municipal de Ensino. 

 

§ 1º Identificados pela direção da unidade escolar docentes no caso descrito no caput do presente arti-

go, com carga horária livre total ou parcial, após a conclusão do Quadro de Horários, estes deverão ser 

encaminhados à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação, através de ofício com a 

justificativa para realocação. 

  

§ 2º O professor encaminhado para o procedimento de realocação terá o prazo máximo de cinco dias 

úteis, a contar do recebimento do ofício de apresentação emitido pela direção da unidade escolar, para 

se apresentar e realizar os procedimentos de realocação.  

 

Art. 15 - Caberá à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação oferecer as vagas dispo-

níveis das unidades escolares na seguinte ordenação:  

I. na disciplina de ingresso;  

II. na rotina de segunda habilitação.  
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Art. 16 - É de responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação monito-

rar, no Sistema de Gestão Educacional, a alocação da carga horária dos professores no Quadro de Ho-

rários e aplicar as regras de realocação previstas no presente capítulo. 

 

CAPÍTULO V 

ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE EXTRACLASSE 

  

Art. 17 - Os Professores Docentes I e II somente poderão assumir as funções/atividades extraclasse se 

mesmo após rotina de realocação permanecerem sem nenhuma carga horária alocada em unidade esco-

lar da Rede Municipal de Ensino.  

 

Art. 18 - Para alocação nas funções/atividades extraclasses na unidade de lotação a antiguidade será 

considerada como critério para definir prioridade dos servidores.  

 

Art. 19 - É de responsabilidade da Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Edu-

cação autorizar a alocação, após analise dos relatórios gerenciais no Sistema de Gestão Educacional 

(http://gestaoeducacional.digital/semedspa), dos professores nas funções/atividades extraclasses e con-

trolar e ajustar o quantitativo desses servidores.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20 - Todo professor deverá participar do processo de organização de Quadro de Horários e aloca-

ção nas unidades escolares, ainda que esteja: 

I. em usufruto de licença por motivo de doença em pessoa da família;  

II. em licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde;  

III. em situação de readaptação funcional ou com restrição temporária;  

IV. em afastamento, devidamente autorizado pela Secretaria de Educação, para participação em semi-

nários, congressos ou similares;  

V. em usufruto de licença maternidade, licença paternidade, férias, licença-prêmio, abono de ponto ou 

folga de gozo obrigatório concedida pelo TRE por serviço eleitoral; 

http://gestaoeducacional.digital/semedspa
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VI. quaisquer outras licenças elencadas no art. 74 da Lei Complementar n.º 42, de 29 de setembro de 

2005; 

VII. em situação de afastamento da efetiva regência na unidade escolar por motivo de cessão, permuta 

ou ocupação de função como membro de Equipe Diretiva ou; 

VIII. que se encontre ocupando função no quadro da Secretaria de Educação. 

 

Parágrafo Único - O servidor que não puder participar efetivamente do processo descrito no caput, 

poderá estar representado por procuração outorgada por instrumento público ou particular. 

 

Art. 21 - Caberá ao diretor da unidade escolar lançar e manter atualizados os afastamentos temporários 

e definitivos dos servidores, informando à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação 

imediatamente após a comunicação pelo servidor. 

 

Art. 22 - É responsabilidade da Coordenação Geral de Políticas Pedagógicas o acompanhamento da 

organização e manutenção do Quadro de Horários das unidades escolares da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Art. 23 - A direção da unidade escolar que não aplicar as diretrizes estabelecidas na presente Resolu-

ção, na construção e manutenção do Quadro de Horários, estará sujeita às sanções administrativas na 

legislação vigente. 

  

Art. 24 - Os casos omissos e as situações excepcionais e específicas poderão ser avaliados e redefini-

dos pela Secretaria de Educação. 

  

Art. 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário, em especial a Resolução SEMED n.º 34, de 04 de dezembro de 2020. 

 

São Pedro da Aldeia, 07 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft 
Secretário Municipal de Educação 


