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Solicitado por: CAA- DER Capivari 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 62/2022 

Data: 01/02/2022 

Assunto: Atribuição de Classes e Aulas – 2022 
 

RETRANSMITINDO:  Comunicado CGRH, de 31/01/2022 

 

Assunto: Atribuição de Classes e Aulas – 2022  

 

Prezado(a) Senhor(a)  tendo em vista o saldo de aulas em aberto para o início do ano letivo de 

2022, orientamos o que segue. 

 

 

1. Atribuição de Classes e Aulas 

 

 

Neste momento, o sistema on-line não estará disponível para manifestação de interesse, dessa 

forma as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares poderão, a partir do dia 01/02/2022, 
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entrar em contato  com  os docentes  já  com aulas atribuídas e  ofertar  o  saldo  de  classes  

e  aulas disponíveis.   

A  associação deverá ser realizada a partir de 01/02/2022. 

 

 

As associações das aulas atribuídas à candidatos à contratação, somente serão possíveis após 

o lançamento em sistema dos dados referentes à abertura do contrato. 

 

 

A partir do dia 02/02/2022 o sistema estará disponível para atribuição de projetos da Pasta; 

 

 

A partir de 03/02/2022 será aberta a atribuição durante o ano no menu ATRIBUIÇÃO ON 

LINE, atendendo ao seguinte cronograma: 

 

a.   13h às 15h Conferência Saldo 

b.   16h às 23h59 Manifestação de Interesse 

c.   07h00 às 12h Atribuição de Classes e Aulas 

 

 

Destacamos que ajustes no sistema e nos processos serão feitos ainda nas primeiras semanas 

de fevereiro em conformidade com o diálogo com as Diretorias de Ensino e suas respectivas 

Comissões de Atribuição de Aula. Assim, 

 

 

1.1 Atribuição de Aulas remotas 

 

 

Encerrado o processo inicial de atribuição de aulas e classes, fica autorizado a atribuição ao 

docente, independente da situação funcional e da jornada de trabalho, poderão ser atribuídas, no 

máximo, 10 (dez) aulas dos componentes curriculares da expansão da carga horária do 

Ensino Médio, quando  a  opção  da  unidade  escolar  for  pela  transmissão,  remota  (não 
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presencial), das aulas pelo aplicativo digital do Centro de Mídias da Educação de São Paulo 

CMSP. 

 

 

1.2 Atribuição de Classes e Aulas - Instruções SED 

 

 

Tendo em vista o saldo de aulas em aberto para o início do ano letivo de 2022, informamos que 

as Diretorias de Ensino e Unidades Escolares deverão realizar a atribuição das classes e aulas 

que estejam livres ou disponíveis para substituição, visando iniciar o ano letivo com o maior 

número de professores  em  sala  de  aula  a  fim  de  garantir  o  atendimento  dos  alunos  e  

não prejudicar o processo de ensino aprendizagem. 

 

 

Assim, para que possamos realizar a atribuição de classes e aulas disponíveis, as Diretorias de 

Ensino e Unidades Escolares deverão  consultar  o  saldo  disponível  na  SED  e  oferecer  aos 

docentes titulares,  estáveis,  contratados e  candidatos à  contratação  classificados para  o  ano 

letivo de 2022. 

 

 

O saldo poderá  ser  verificado  na  Secretaria  Escolar  Digital  no  menu: 

> Atribuição  Inicial  > Administrativo > Saldo de Aulas 2022: 
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Note: Além de cada componente curricular presente no saldo de aulas na tabela de resultado da 

pesquisa,  nas  três  últimas  colunas  será  apresentada  a  quantidade  de  aulas  livres,  aulas  

em expansão e quantidade de manifestações de interesse naquele componente. 

 

 

A classificação poderá ser visualizada no menu  

Atribuição Inicial > Administrativo > Classificação. 
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Nos termos da Resolução 72/2020, as aulas deverão ser ofertadas a docentes habilitados, e na 

completa ausência, a docentes qualificados na seguinte ordem de prioridade: 

1.   docentes titulares; 

2.   docentes estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988; 3.  docentes 

celetistas; 

4.   docentes ocupantes de função-atividade; 

5.   docentes contratados e candidatos à contratação. 

 

 

As classes e aulas deverão ser atribuídas aos docentes diretamente na Aba 2 - Associação. 
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Responsável: 

CAA- DER Capivari 

 
De acordo: 

Edivilson Rafaetta  

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


