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INSTRUÇÃO Nº 200/2017  
 

 

Dispõe sobre as aulas atribuídas a título de Carga Suplementar 

ou Carga Horária referentes ao Grupo de Estudo, as Oficinas de 

Inclusão de Jovens e Adultos e a Educação em Tempo Integral 

integrantes do Projeto Mais Saber em Unidades Escolares da 

Rede Municipal de Ensino, nos termos da resolução n° 007/17.  

 

 

            A Secretária Municipal de Educação com o objetivo de definir critérios para a atribuição das 

aulas do Grupo de Estudo, as Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos e a Educação em Tempo 

Integral integrantes do Projeto Mais Saber em Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 

nos termos da Resolução nº 007/17 e do Decreto nº 11.242/17 que dispõe sobre o processo de 

atribuição de classes/aulas do pessoal docente do Quadro do Magistério do Município de Lins em 

vigor, considerando: 

 

• o objetivo de assegurar a implementação dos mecanismos de apoio escolar aos alunos do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino, e considerando a necessidade em definir critérios para a 

atribuição das aulas dos Grupos de Estudo; 

• a importância do trabalho realizado nas Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos com deficiência, 

bem como a necessidade de regulamentar a atuação do Professor de Educação Básica  I e II que 

atuará nas referidas Oficinas; 

• a importância do trabalho realizado na Educação em Tempo Integral e a necessidade de 

regulamentar a atuação do Professor de Educação Básica  I e II que atuará no Projeto Educação em 

Tempo Integral, expede a presente Instrução: 

 

Art. 1º- A atribuição a que se refere a presente Instrução, será realizada em conformidade com o 

previsto no Decreto nº 11.242/17, que dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas do 

pessoal docente do Quadro do Magistério do Município de Lins. 
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Art. 2º- Entende-se por Carga Suplementar de trabalho as horas de docência além daquelas fixadas à 

sua jornada semanal de trabalho docente obrigatória, atribuídas ao titular de cargo, respeitando-se o 

limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Parágrafo único - O docente que tiver aulas atribuídas a título de Carga Suplementar e desistir das 

mesmas, ficará impedido de participar de nova atribuição durante o ano letivo no qual foi feita a 

atribuição, exceto nas seguintes situações: 

a) para deixar aulas em substituição e assumir aulas livres; 

b) para reduzir o número de escolas, podendo ser aulas livres ou em substituição. 

 

Art. 3º - Entende-se por Carga Horária de trabalho o conjunto de horas exercidas pelo docente 

admitido em caráter temporário, respeitando-se o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Parágrafo único - O docente admitido em caráter temporário que desistir de aulas atribuídas a titulo 

de Carga Horária, ficará impedido de participar de nova atribuição durante o ano letivo, exceto para 

reduzir o número de escolas, podendo ser aulas livres ou em substituição.   

 

Art. 4º - Seguir-se-á, para fins da atribuição prevista nesta instrução, a classificação em lista única, 

respeitando-se os campos de atuação distintos dos docentes inscritos, conforme o que prevê o 

Decreto nº. 11.242/17, que dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas do pessoal docente 

do Quadro do Magistério do Município de Lins. 

 

Art. 5º - Para os demais critérios não previstos nesta instrução, seguir-se-á, no que couber, o disposto 

no decreto mencionado no artigo anterior.  

 

Art. 6º - O Grupo de Estudo será oferecido a título de Carga Suplementar ou Carga Horária, em 

10(dez), 15(quinze) ou 20(vinte) horas semanais,  sendo esta distribuída de acordo a LC nº 1.488/16, 

da seguinte forma: 

a) Carga Horária semanal de 10 horas distribuída em 08 (oito) horas/aula de atividades com 

alunos e 04 (quatro) horas/aula em atividades de estudos, planejamento e avaliação, das 

quais 3 (três) horas-aula serão cumpridas na unidade escolar e 1 (uma) hora-aula será 

cumprida em local de livre escolha pelo docente. 
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b) Carga Horária semanal de 15 horas, distribuída em 12 (doze) horas/aula de atividades com 

alunos e 06 (seis) horas/aula em atividades de estudos, planejamento e avaliação, das quais 

5 (cinco) horas-aula serão cumpridas na Unidade Escolar e 1 (uma) hora-aula será cumprida 

em local de livre escolha pelo docente. 

c) Carga Horária semanal de 20 horas, distribuída em 16 (dezesseis) horas/aula de atividades 

com alunos e 08 (oito) horas/aula em atividades de estudos, planejamento e avaliação, das 

quais 6 (seis) horas-aula serão cumpridas na Unidade Escolar e 2 (duas) horas-aula serão 

cumpridas em local de livre escolha pelo docente. 

§ 1º - Caso  o docente tenha atribuída uma carga horária diferente da prevista, o cálculo das horas de 

trabalho será feito de acordo com a Instrução nº 201/17. 

§ 2º - O docente que atuar nos Grupos de Estudos participará, na primeira 4ª feira de cada mês, do 

HTPC sob responsabilidade da Supervisão de Ensino, às 18h em local a ser definido.  

 

Art. 7º - As aulas das Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos serão atribuídas ao docente titular 

de cargo a título de Carga Suplementar e ao docente admitido em cráter temporário a título de Carga 

Horária. 

I - O docente titular de cargo interessado em atuar nas referidas oficinas deverá ter efetuado 

sua inscrição para Carga Suplementar. 

II - Caso não exista docente titular de cargo interessado em atuar nas oficinas, as aulas serão 

oferecidas ao docente aprovado no Processo Seletivo para PEB I e II, em vigor. 

III - O docente que tiver aulas atribuídas nas Oficinas de Inclusão, a título de Carga 

Suplementar, deverá apresentar Plano de Trabalho nos termos da Resolução nº 007/17, 

contendo Identificação, Área Temática, Justificativa, Público - Alvo, Objetivos, Conteúdos, 

Habilidades a serem desenvolvidas, Metodologia/Ações e Avaliação, embasando-se nos 

princípios de educação inclusiva e nas atribuições contidas na referida Resolução, para análise 

e apreciação da Direção da Escola e da Equipe de Supervisão no prazo máximo de 15 dias 

úteis após o início das aulas. 

IV - O Plano de Trabalho, após aprovação, será desenvolvido durante o ano letivo. 

Art. 8º - As oficinas serão oferecidas a título de Carga Suplementar ou Carga Horária, em 15 

(quinze) horas semanais, sendo esta distribuída de acordo com a LC 1.488/16, da seguinte forma: 

 12 (doze) horas/aulas de atividades com alunos. 

 06 (seis) horas/aulas em atividades de estudos, planejamento e avaliação, das quais 3 

(três) serão Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, 02 (duas) serão Horário de 

Trabalho Pedagógico Dirigido, a serem cumpridos na Unidade Escolar e 01 (uma) será 
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Horário de Trabalho Pedagógico Livre, a ser cumprido em local de livre escolha feita 

pelo docente. 

 O Horário de Trabalho Pedagógico Dirigido deverá ser definido após a atribuição inicial. 

Parágrafo único: Caso ao docente tenha sido atribuída Carga Suplementar ou Carga Horária 

diferente da prevista, o cálculo das horas de trabalho pedagógico será feito de acordo com a Instrução 

nº. 201/17. 

Art. 9º - A jornada de trabalho do docente que atuar nas Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos 

será composta conforme a necessidade da Unidade Escolar para o atendimento da demanda, 

respeitando-se o limite máximo de 40 horas semanais de trabalho permitidas, conforme disposto no 

Decreto nº 11.242/17 e na Instrução n° 201/17.  

Art. 10 - Caberá ao Diretor do Núcleo de Apoio Integrado ao Atendimento Educacional 

Especializado “Profª. Elizabeth Guedes Chinali” distribuir a Carga Suplementar ou Carga Horária do 

docente de acordo com o horário de funcionamento da Unidade Escolar em que estiverem alocadas as 

Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos. 

Art. 11 - As aulas da Educação em Tempo Integral serão atribuídas ao docente titular de cargo a 

título de Carga Suplementar e ao docente admitido em cráter temporário a título de Carga Horária. 

I - O docente titular de cargo interessado em atuar nas referidas oficinas deverá ter efetuado 

sua inscrição para Carga Suplementar. 

II - Caso não exista docente titular de cargo interessado em atuar na Educação em Tempo 

Integral, as aulas serão oferecidas ao docente aprovado no Processo Seletivo para PEB I e II 

em vigor. 

III - O docente deverá apresentar Plano de Trabalho nos termos da legislação em vigor, 

contendo Identificação, Área Temática, Justificativa, Público-Alvo, Objetivos, Conteúdos, 

Habilidades a serem desenvolvidas, Metodologia/Ações e Avaliação, embasando-se no 

Referencial Curricular da Educação Infantil e Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes 

Curriculares: Anos Iniciais do Ensino Fundamental – SME e Parâmetros Curriculares 

Nacionais e nas atribuições contidas na resolução nº 007/17, para análise e apreciação da 

Direção da Escola e da Equipe de Supervisão no prazo máximo de 10 dias úteis após a 

atribuição. 

            IV - O Plano de Trabalho, após aprovação, será desenvolvido durante o ano letivo. 

Parágrafo único- A Carga Suplementar ou Carga Horária do docente que atuar no referido projeto 

poderá ser de até 20 (vinte) horas semanais, conforme a necessidade da Unidade Escolar para o 

atendimento da demanda e aprovação da SME, respeitando-se o limite máximo de 40 horas semanais 

de trabalho permitidas, conforme disposto  na legislação em vigor. 

Art. 12 - O atendimento ao aluno da Educação em Tempo Integral será: 
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Educação Infantil – modalidade pré-escola: de segundas às sextas-feiras das 7h10min às 

16h; 

Ensino Fundamental: de segundas às sextas feiras das 7h10min às 17h. 

Art. 13- Caberá ao Diretor de Escola distribuir a jornada de trabalho do docente de acordo com o 

horário de funcionamento da Unidade Escolar, ao longo da semana, parcial e integral, bem como o 

cumprimento das formalidades inerentes às matrículas. 

Art. 14 – A atuação do docente em período integral deverá abranger as Áreas Temáticas definidas 

pela SME, nos termos da Resolução nº 007/17, desenvolvendo o respectivo Plano de Trabalho a ser 

apresentado conforme orientações específicas: 

I- O docente deverá apresentar Plano de Trabalho contendo Identificação, Área Temática, 

Justificativa, Público-Alvo, Objetivos, Conteúdos, Habilidades a serem desenvolvidas, 

Metodologia/Ações e Avaliação, embasando-se no Referencial Curricular da Educação Infantil 

e Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes Curriculares: Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental – SME e Parâmetros Curriculares Nacionais e nas atribuições contidas na 

Resolução nº. 007/17, para análise e apreciação da Direção da Escola e da Equipe de 

Supervisão no prazo máximo de 10 dias úteis após a atribuição. 

  II - O Plano de Trabalho, após aprovação, será desenvolvido durante o ano letivo. 

Art. 15 - Aos candidatos à admissão em caráter temporário que concorrerem às aulas do Projeto Mais 

Saber poderão ser atribuídas Cargas Horárias na mesma sessão ou em sessões posteriores, em 

primeira chamada de classificação, desde que haja compatibilidade de horários, e não ultrapasse o 

limite previsto em lei. 

Art. 16 - O docente com Carga Suplementar ou Carga Horária atribuídas deverá ter respeitado o 

limite máximo de 08 (oito) horas diárias de trabalho, incluídas as Horas de Trabalho Pedagógico. 

Art. 17 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua divulgação, revogando-se as disposições em 

contrário, em especial a Instrução nº 179/16. 

 

Lins,  24 de novembro de 2017. 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Profª Denise Jorge Magnoler. 

Secretária Municipal de Educação 


