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ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS ONLINE 2021– FASE INICIAL

Pontos de atenção:

• Toda fase de unidade escolar será manual.

• Fase de Diretoria de Ensino será em sistema, com previa

manifestação de interesse do docente.

• O docente deverá realizar a manifestação de interesse na

Secretaria Escolar Digital, considerando as fases de atribuição.

• Docente adido ou parcialmente constituído será atendido em

nível de diretoria de ensino de forma manual, conforme

cronograma.
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ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS ONLINE 2021– FASE INICIAL

Cronograma

de 01 a 03-12-2020 - 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, independentemente do motivo;
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ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS ONLINE 2021– FASE INICIAL

Cronograma

04/12/2020 - Unidade Escolar - Atribuição manual aos

titulares de cargo (constituição, composição, ampliação e

carga suplementar)

MANUAL NÃO SIGNIFICA NECESSARIAMENTE PRESENCIAL.
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ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS ONLINE 2021– FASE INICIAL

Docentes adidos e parcialmente atendidos

04 a 07/12/2020 - A escola irá inserir a situação dos docentes adidos

no sistema PAEF, afim de viabilizar a transferência de sede.



ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS ONLINE 2021– FASE INICIAL

Cronograma

09/12/2020 (manhã) – Diretoria de Ensino – Constituição de jornada

e composição de carga-horária manual, aos docentes titulares de

cargo, não atendidos, parcial ou integralmente na jornada de trabalho,

em nível de Unidade Escolar;



ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS ONLINE 2021– FASE INICIAL

Cronograma

10-12-2020 - Manifestação de interesse do docente na SED para

carga suplementar

11/12/2020 – Diretoria de Ensino - Atribuição na Secretaria Escolar

Digital aos titulares de cargo (carga suplementar)

15/12/2020 (tarde) – Diretoria de Ensino – Artigo 22 manual



ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS ONLINE 2021– FASE INICIAL

Cronograma

17/12/2020 – Unidade Escolar - Atribuição manual aos docentes não efetivos.

22/12/2020 (tarde) – Manifestação de interesse dos docentes não efetivos

23/12/2020 – Diretoria de Ensino - Atribuição na SED aos docentes não

efetivos.



Orientações Gerais – Processo Inicial

Desistência de Aula:

• excepcionalmente, o docente incluído em jornada integral, com aulas

atribuídas dos componentes do curriculares Projeto de Vida, Eletivas e

Tecnologia e Inovação, poderá ter redução para a Jornada Básica, a fim de

ministrar aulas e fazer ATPC em um único turno da escola, desde que

permaneça com 28 (vinte e oito) aulas atribuídas com alunos.

ATRIBUIÇÃO ON LINE – FASE: INICIAL



ATRIBUIÇÃO ON LINE – FASE: INICIAL - RESCALDO

18-01-2021 - das 07h às 9h - Fase 1 - Unidade Escolar - docentes titulares de cargo não atendidos ou

parcialmente atendidos, por ordem de classificação;

18-01-2021 - das 10h às 12h - Fase 2 - Diretoria de Ensino - docentes titulares de cargo não atendidos ou

parcialmente atendidos, por ordem de classificação;

18-01-2021 - das 13h às 15h - Fase 3 - Unidade Escolar - docentes não efetivos, não atendidos ou

parcialmente atendidos, por ordem de classificação;

18-01-2021 - das 16h às 18h - Fase 4 - Diretoria de Ensino - aos docentes não efetivos não atendidos ou

parcialmente atendidos, por ordem de classificação;



ATRIBUIÇÃO ON LINE – FASE: INICIAL

A partir de 20-01-2021 dar-se-á início à atribuição de classes e aulas, na plataforma

Secretaria Escolar Digital – SED, aos docentes contratados e candidatos à contratação,

inscritos e com processo seletivo vigente, bem como aos docentes qualificados e aos

Projetos da Pasta, obedecendo ao seguinte cronograma:

I – 20-01-2021 – das 8h às 13hh – Manifestação de interesse nas aulas, no sistema de

atribuição online;

II – A partir das 14h do dia 20-01-2021 – Atribuição e associação de classes e aulas na

plataforma Secretaria Escolar Digital – SED aos docentes contratados e candidatos à

contratação, docentes qualificados e manual aos Projetos da Pasta.

•26-01-2021 dar-se-á início ao Processo de Atribuição de classes e aulas durante o ano -

ETAPAS I e II, de acordo com o cronograma semanal na plataforma Secretaria Escolar Digital

– SED



O docente pode acessar SED via Web ou Aplicativo no celular e com seu

login e senha e deverá realizar manifestação de interesse para a

atribuição em nível de DE, indicando em quantas unidades escolares deseja

ter aula atribuída, e sua ordem de preferência especificando os critérios

abaixo:

1. Campo de atuação (classes, aulas ou educação especial);

2. Unidades escolares;

3. Turno de funcionamento (manhã, tarde, vespertino e noite);

4. Tipo de ensino (fundamental e médio);

5. Quantidade de classes e aulas desejadas.

ATRIBUIÇÃO ON LINE – FASE: INICIAL – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE



MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

• Docente não poderá ultrapassar limite de 65 horas semanais (52 aulas

com alunos) em acumulação ou 40 horas em um único vinculo (32 aulas

com alunos).

• Docente consegue participar da atribuição em mais de uma Escola;

• Docente consegue colocar ordem de preferência na verificação das

manifestações 1º, 2º, 3º a ser verificado e assim por diante;

• A atribuição online observa as indicações respeitadas as faixas de

atribuição e a ordem de classificação.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - DOCENTE

ATRIBUIÇÃO ON LINE – FASE: INICIAL



O docente 

seleciona a 

escola que irá 

manifestar 

interesse na 

turma/turno.

ATRIBUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO DAS TURMAS - DOCENTE



O docente seleciona o tipo de ensino  que irá manifestar interesse na turma/turno.

ATRIBUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO DAS TURMAS - DOCENTE



O docente 

seleciona 

disciplina  que irá 

manifestar 

interesse na 

turma/turno.

ATRIBUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO DAS TURMAS - DOCENTE


