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CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – 2021, para o mês de Janeiro/2021 

Fundamentos legais: 
 Resolução SE 72/2020 
 Portaria CGRH-09, de 13-11-2020 
 Portaria CGRH – 12, de 19-11-2020 
 Portaria CGRH – 15, de 30-11-2020 

Teams (https://bit.ly/37byTe5) para apoio às escolas 

I - 18-01-2021 - Fase 1 - Unidade Escolar - atribuição de classes e aulas aos docentes 
titulares de cargo não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de 
classificação;  

das 07h às 9h 

II - 18-01-2021 - Fase 2 - Diretoria de Ensino - atribuição de classes e aulas aos 
docentes titulares de cargo não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem 
de classificação. Microsoft Teams: https://bit.ly/38OZO1i 

das 10h às 12h 

III - 18-01-2021 - Fase 3 - Unidade Escolar - atribuição de classes e aulas aos 
docentes não efetivos, não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de 
classificação; 

das 13h às 15h 

IV - 18-01-2021 - Fase 4 - Diretoria de Ensino - atribuição de classes e aulas aos 
docentes não efetivos não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de 
classificação. Microsoft Teams: https://bit.ly/38OZO1i 

das 16h às 18h 

V - 19-01-2021 - para associação das classes e aulas atribuídas aos docentes titulares 
de cargo e ocupantes de função - atividade para fins de envio e conferência do saldo 
restante na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED. 
 

Até às 14h00 

I - 20-01-2021 - Manifestação de interesse nas aulas, no sistema de atribuição 
online, exceto para docentes do campo Educação Especial 

das 8h às 22h 

II - 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, conforme cronograma definido pela respectiva 
Diretoria de Ensino, de acordo com sua especificidade, devendo ser amplamente 
divulgado e obedecendo a ordem de faixas de classificação da Resolução SE 72/2020 
 
Procedimentos de escalonamento para atribuição na SED:  
 

 Preferência principal: 
• 50 min, esperar 20min,  

• Demais preferências: 
• 30 min, esperar 20min, e dar continuidade a próxima preferência 

 

21/01/2021 a 
25/01/2021  

III - 20-01-2021 - Docentes campo Educação Especial: atribuição via Teams, nível 
DE pelo endereço: https://bit.ly/3bGksSW 

09h00 

V-21-01-2021 - Projetos da Pasta: Professor Articulador (PEF) : atribuição via 
Teams, nível DE pelo endereço: https://bit.ly/3p03e7b 

10h00 

VI - 21-01-2021 - Projetos da Pasta: PAC, nível unidade escolar - manual 15h00 
VII - 21-01-2021 - Projetos da Pasta: CEL – Centro de Estudo de Línguas e Libras: 
atribuição via Teams, nível DE pelo endereço: https://bit.ly/3nPVm6y 

14h00 
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