
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

     SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

    DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO  

EQUIPE SUPERVISÃO DE ENSINO 

    
  

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – São Paulo – CEP: 06030-060  

Fone: 2284.8100 – e-mail: deosc@educacao.sp.gov.br  

 
 

  Cronograma do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2021  

 

1- de 02-12-2020 - sessão de atribuição de vagas de unidades escolares para docentes 

classificados em escolas que aderiram ou integram o Programa Ensino Integral e que não 

permanecerão atuando no referido Programa, no ano letivo de 2021 

2 - 03-12-2020 –   Informação às Unidades Escolares de Destino dos docentes transferidos, 

para classificação entre os pares; 

Recondução aos Projetos e Programas da Pasta, bem como os do Professores Coordenadores 

das unidades escolares, cuja avaliação foi favorável, para todas as faixas funcionais;  

3- 03-12-2020 – As unidades escolares e as Diretorias de Ensino terão acesso a prévia do 

resultado do Suporte Pedagógico, sendo assim somente participarão os docentes designados 

em unidades em que os titulares de cargo de Diretor de Escola ou Supervisor de Ensino, 

onde houve remoção; 

3 - de   07 a 23-12-2020 - Credenciamento de novos docentes para atuar nos Projetos e 

Programas da Pasta, durante o ano letivo de 2021 (FUNDAÇÃO CASA, CEL, SALA DE 

LEITURA, PROFESSOR ARTICULADOR, CEEJA); 

4 - de 10 a 23-12-2020 - Credenciamento de novos docentes para atuar nas unidades 

escolares do Programa Ensino Integral, durante o ano letivo de 2021, conforme calendário 

constante de edital específico.  

 

 04-12-2020 - Unidade Escolar - Atribuição manual aos titulares de cargo, para:  

a) Constituição de Jornada;  

b) Composição de Jornada;  

c) Ampliação de jornada;  

d) Carga suplementar;  

 

Nota: Finalizada a atribuição do dia 04/12, o Diretor de Escola deverá informar à Comissão 

de Atribuição, via ofício, ao NAP, os docentes que foram parcialmente atendidos ou que 

ficaram adidos nesse dia. 

 

04-12-202 a 07-12-2020- A escola deverá informa a situação dos docentes adidos, em 

funcionalidade, no sistema SED, para o prosseguimento das demais fases da atribuição. 
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04 a 08-12-2020 - Unidade Escolar - associação das classes e aulas atribuídas aos 

docentes titulares de cargo para fins de envio e conferência do saldo restante na plataforma 

Secretaria Escolar Digital – SED.  

 

08-12-2020- Informar no “Saldo de Aulas” da Diretoria de Ensino, as aulas remanescentes 

do dia 04/12/2020 e enviar para o Centro de Recursos Humanos (CRH), as planilhas de 

atribuição, acompanhadas pelo modelo CGRH dos docentes parcialmente atendidos e dos 

adidos. Todas as planilhas por disciplinas, devidamente preenchidas, acompanhadas dos 

Modelos CGRH dos docentes parcialmente atendidos e dos adidos, devem ser enviadas ao 

CRH, em uma única pasta, identificada com o nome da Escola e o número da caixinha. 

,  

09/12/2020 –período da manhã - Diretoria de Ensino – Atribuição Manual 

Constituição/Composição de jornada de docentes efetivos (parcialmente atendidos e dos 

adidos. 

 

 

09/12/2020 – período da tarde –associação das aulas atribuídas aos docentes titulares 

de cargo, pelas escolas; 

 

10-12-2020 - manifestação de interesse nas aulas existentes na plataforma Secretaria 

Escolar Digital - SED aos docentes titulares de cargo para carga suplementar; 

 

11/12/2020 – Unidade Escolar – Atribuição de Carga Suplementar na Secretaria Escolar 

Digital – SED aos docentes titulares de cargo (efetivos); 

 

14/12/2020 para associação das classes e aulas atribuídas (carga suplementar) aos 

docentes titulares de cargos, pelas escolas; 

 

15/12/2020 – período da manhã- para associação das classes e aulas atribuídas (carga 

suplementar) aos docentes titulares de cargos, pelas escolas;  

período da tarde - Diretoria de Ensino – Atribuição Manual para afastamento de titulares 

de cargo, nos termos do Artigo 22 da Lei Complementar 444/1985; 

 

16-12-2020 - Lançamento da atribuição de classes e aulas do artigo 22, na plataforma 

Secretaria Escolar Digital - SED e conferência de saldo; 
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16-12-2020- Retirada das planilhas na Diretoria de Ensino para continuidade do processo 

de atribuição na escola; 

 

17-12-2020 - CATEGORIA F – OCUPANTES DE FUNÇÃO ATIVIDADE - Unidade 

Escolar -Atribuição manual de aulas para composição da carga horária aos docentes 

ocupantes de função-atividade; 

 

18-12-2020 e 21-12-2020 - Unidade Escolar - para associação das classes e aulas dos 

docentes ocupantes de função-atividade atribuídas para fins de envio e conferência do 

saldo restante na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED;  

 

22-12-2020 - Manifestação de interesse aulas existentes da atribuição online na plataforma 

Secretaria Escolar Digital - SED, aos docentes ocupantes de função-atividade;  

 

23-12-2020 – Unidade Escolar - Atribuição de aulas na plataforma Secretaria Escolar 

Digital - SED aos docentes não efetivos, para composição de carga horária. 

 

Observação: Considerando que a atribuição aos docentes não efetivos, do dia 23/12/2020, 

será realizada pelas escolas, sendo que os docentes (OFA) manifestarão interesse, até o dia 

22/12/2020, as pastas não retornarão à Diretoria de Ensino, após 17/12/2020. 

 

 

ATENÇÃO: 

 
A atribuição para os CONTRATADOS e CANDIDATOS À 

CONTRATAÇÃO, enquadrados nos incisos I e II do art. 1º da Portaria 

CGRH 10/2020, ocorrerá na segunda quinzena de janeiro/2021. O 

cronograma será divulgado no início de janeiro de 2021. 

 

                                                                                        Da Comissão. 


