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Atribuição de Aulas -2019 

  

Conforme cronograma abaixo, a Comissão de Atribuição de Aulas e o CRH-OSC divulgam as datas das 

sessões de atribuições que ocorrerão durante o ano no 1º semestre: 

 

Local: Diretoria de Ensino Região Osasco- Auditório 1 

Endereço: Rua Geraldo Moran, 271, Jardim Umuarama, Osasco, SP. 

 

CALENDÁRIO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DURANTE O ANO DE 2019- 1º Semestre  

  

Todas as Quartas-Feiras em atendimento ao Artigo 29, da Resolução S.E. 71/2018  

Horários das Sessões de Atribuições 

  9 h: Atribuição de aulas das disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Educação Física e 

Educação   Especial  

  10h: Atribuição de aulas das disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Ensino e 

Religioso 

  14h: Atribuição de aulas das disciplinas de Matemática, Ciências, Biologia, Física e Química e Arte 

 

   

 

DIAS DA ATRIBUIÇÃO 

FEVEREIRO  MARÇO  ABRIL  MAIO  JUNHO  

20 06 03  *02  05 

27  13  10  08                 12 

  20  17 15   

  27  24 22  

      29   

*Devido ao  Dia do Trabalho, a atribuição será realizada pós feriado. 

  
  

 

Ainda, sobre as atribuições durante o ano solicitam atenção aos seguintes pontos: 

 

 Durante todo o ano, os docentes não-efetivos, que estejam cumprindo horas permanência ou que ainda 

que não atingiram a carga horária de opção, e os docentes contratados, que estejam em interrupção de 
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exercício ou com atribuição de aulas em quantidade inferior à Jornada Inicial de Trabalho (19 aulas) 

deverão participar obrigatoriamente do processo de atribuição para descaracterização dessas situações.  

 

 Todos os docentes participantes deverão apresentar declaração oficial e atualizada de seu horário de 

trabalho, da(s) unidade(s) escolar(es) de exercício, inclusive com as Aulas de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (ATPC), sendo que ao docente efetivo e não efetivo será solicitado  o modelo CGRH, contendo 

a distribuição das aulas pelos turnos diários;  

 

 

 Não poderão, desde que no mesmo vínculo, concorrer à atribuição de classes e/ou aulas durante o ano 

os docentes que se encontrarem em situação de licença ou afastamento, a qualquer título, excetuados: 

docentes em licença-gestante/auxílio maternidade e de licença paternidade, titular de cargo 

exclusivamente para constituição obrigatória de jornada, titular de cargo afastado junto ao convênio da 

municipalização, apenas para atribuição de carga suplementar de trabalho, se for para ser efetivamente 

exercida na escola estadual; 

 

 O saldo de aulas estará disponível no link “Saldo de Aulas” 2019 em www.deosc@educacao.sp.gov.br  

 

Atenciosamente, 

 

Maria de Fátima Francisco 

Maria José dos Santos Oliveira 

Ivanilda Marcia Medines 

Pela Comissão Regional de Atribuição de Aulas -  2019 
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