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COMUNICADO Nº003/2019 – GABINETE – D.E. TUPÃ 
Assunto: PEF – PROFESSOR ARTICULADOR – ART. 12, 13 E 15 – RES. SE 
03/2019 
Data: 05/02/2019 
 
Tendo em vista  
 
RESOLUÇÃO SE 3 DE 2019 – PEF 
 
Artigo 12. - Respeitado o perfil profissional de que trata o artigo 11º, a atribuição de 
aulas para os Professores Articuladores da Escola da Família deverá contemplar o 
docente que possua vínculo com esta Secretaria da Educação, estando devidamente 
inscrito e classificado para o processo anual de atribuição de classes e aulas, 
observada a seguinte ordem de prioridade:  
I – docentes que atuavam como Vice-Diretor do Programa Escola da Família.  
II -titular de cargo na condição de adido;  
III – titular de cargo para atribuição de carga suplementar de trabalho;  
IV – titular de cargo readaptado;  
V – ocupante de função atividade que esteja cumprindo horas de permanência;  
VI – ocupante de função atividade para o aumento de carga horária;  
VII – ocupante de função atividade readaptado. 
 
Artigo 13. - Os docentes, devidamente inscritos e classificados para o processo anual 
de atribuição de classes e aulas, poderão ter atribuída a carga horária de 30 (trinta) 
aulas, correspondentes a 25 (vinte e cinco) horas semanais, a ser cumprida no papel 
Professor Articulador da Escola da Família, distribuída  
na seguinte conformidade:  
I – 20 (vinte) aulas, correspondentes a 16 (dezesseis) horas, sendo 8 (oito) horas para 
acompanhamento das atividades programadas para os sábados e 8 (oito) horas para 
os domingos;  
II - 4 (quatro) aulas semanais a serem cumpridas em reuniões de planejamento e 
avaliação, agendadas pela Coordenação Regional do Programa;  
III - 6 (seis) aulas semanais de trabalho pedagógico em local de livre escolha.  
Parágrafo único - As férias do Professor Articulador da Escola da Família deverão ser 
usufruídas junto com seus pares docentes, de acordo com o calendário escolar. 
 
Artigo 15. No caso das escolas participantes do programa Escola da Família que após 
o período de atribuição não tenha Professor Articulador, deverá ser aberto novo 
processo de atribuição, no prazo máximo de uma semana, abrindo a possibilidade para 
dois Professores Articuladores em uma mesma escola.  
I - Cada Professor Articulador ter atribuída a carga horária de 15 (quinze) aulas, 
correspondente a 13 (treze) horas semanais, a ser cumprida nas atividades do 
Programa, distribuída na  
seguinte conformidade:  
a) – 10 (dez) aulas semanais, correspondentes a 8 (oito) horas, para acompanhamento 
das atividades programadas aos sábados ou aos domingos;  
b) - 2 (duas) aulas semanais a serem cumpridas em reuniões de planejamento e 
avaliação, agendadas pela Coordenação Regional do Programa;  
c) - 3 (três) aulas semanais de trabalho pedagógico em local de livre escolha.  
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II - Cabe à Coordenação Local do PEF, em diálogo com os Professores Articuladores, 

definir quem irá acompanhar as atividades aos sábados e aos domingos, de forma que 

o programa tenha continuidade em todos os finais de semana. 

Comunicamos: 

Que a atribuição de aulas para PROFESSOR ARTICULADOR – PEF acontecerá na 

próxima quinta-feira – dia 07/02/2019, nesta Diretoria de Ensino – Região de Tupã, 

às 14:30h, no Salão onde ocorrem as sessões públicas de atribuição de aulas.  

 
Comissão de Atribuição de Classes e Aulas 
Diretoria de Ensino – Região de Tupã 
 

De acordo 

Lucimeire Rodrigues Adorno 
Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria de Ensino – Região de Tupã 
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