
Diretoria de Ensino Região São Roque 

Comunicado Urgente: Atribuição de aulas online - Início: 09/04/2020 

Considerando a existência da epidemia do COVID-19 no país (Coronavírus) e a 

fim de evitar aglomerações dos docentes/candidatos e dar prosseguimento com as 

sessões de atribuição de aulas, seguem abaixo instruções para atribuição de aulas que 

será realizada à distância no dia 09/04/2010, próxima quinta-feira. 

 

• PREENCHA CORRETAMENTE o formulário abaixo e ENVIE dentro dos prazos 

exigidos.  

Horário de recebimento dos formulários: até as 12:00 horas do dia 08/04/2020 

impreterivelmente. 

 

PARA PREENCHER O FOMULÁRIO O DOCENTE DEVERÁ: 

1) CONSULTAR AS AULAS DISPONÍVEIS NO SITE DA D.E. 

2) Ao clicar em ENVIAR o docente declara que: 

(A) está regularmente inscrito para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas 

do corrente ano letivo; 

(B) estar ciente dos termos da Resolução 71/2018 e alterações, que dispõe 

sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas, assim como das demais 

normas que regulamentam o processo; 

(C) que o horário da(s) turma(s) solicitado é compatível com carga horária já 

atribuída assim como com outras atividades públicas ou privadas que 

porventura exerça; 

(D) saber que não é possível desistir das aulas/classe atribuída e, caso não 

compareça, terá a classe ou as aulas efetivamente consideradas em sua carga 

horária, cabendo-lhe a consignação de faltas, nos termos da legislação 

pertinente. 

ATENÇÃO: os formulários preenchidos em desacordo com as instruções serão 

invalidados. 

• LINK DO FORMULÁRIO: https://docs.google.com/forms/d/15dZ3iKzu-

YThlgZKprGMUND3baRmYLXsEqr_W_MvEmo/edit?usp=sharing 

 

O candidato será comunicado do resultado da atribuição por e-mail até as 10 horas do 

dia posterior à atribuição e após recebimento do resultado deverá entrar em contato 

com a escola para obter outras informações. 

Esclarecemos ainda que, em virtude da antecipação do Recesso Escolar e Férias 

Escolares, os docentes não irão assumir as aulas de imediato, devendo aguardar o 

contato da Unidade Escolar. 

Comissão de atribuição de aulas - 2020 

https://docs.google.com/forms/d/15dZ3iKzu-YThlgZKprGMUND3baRmYLXsEqr_W_MvEmo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/15dZ3iKzu-YThlgZKprGMUND3baRmYLXsEqr_W_MvEmo/edit?usp=sharing

