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Secretaria de Comunicação

Publicamos, ao lado, modelo elabora-
do para comunicação do(a) professor(a) 
à unidade escolar, informando que per-
manecerá diariamente nas atividades de 
planejamento escolar o tempo decorrente 
do que está previsto em sua jornada de 
trabalho para atividades com educandos 
e Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo, 
ou seja, excluindo a Aula de Trabalho Pe-
dagógico em Local de Livre Escola (ATPL).

Considerando essa premissa, os 
tempos a serem destinados por cada 
professor(a) às atividades de planeja-
mento são:
Jornada Integral – 40 horas semanais 
de trabalho

Tempo diário de aulas com educandos 
mais ATPC: 5h51 – tempo de permanência 
no planejamento escolar: 5h51.
Jornada Básica – 32 horas semanais 
de trabalho

Tempo diário de aulas com educandos 
mais ATPC: 4h21 – tempo de permanência 
no planejamento escolar: 4h21.
Jornada Inicial – 20 horas semanais 
de trabalho

Tempo diário de aulas com educandos 
mais ATPC: 3h30 – tempo de permanência 
no planejamento escolar: 3h30.
Jornada Reduzida – 12 horas sema-
nais de trabalho

Tempo diário de aulas com educandos 
mais ATPC: 1h50 – tempo de permanência 
no planejamento escolar: 1h50.

As cargas horárias intermediárias a 
estas são sempre proporcionais às apre-
sentadas.

O presente comunicado deve ser 
protocolado na Secretaria da Unidade 
Escolar, exigindo-se comprovante de seu 
recebimento, pois será imprescindível 
para eventual medida judicial.

MODELO PARA COMUNICAÇÃO À UNIDADE 
ESCOLAR SOBRE A PERMANÊNCIA DO(A) 

PROFESSOR(A) NO PLANEJAMENTO ESCOLAR
Modelo de requerimento
ILMO. SR. DIRETOR DA E. E. ____________________________________

Eu, ______________ (Nome Completo), portador do RG ___________ 
(nº) e do CPF: __________(nº), estado civil ________, Professor (Colo-
car se efetivo, “F” ou “O” e no cargo ou função, se PEB I ou PEB II), 
da escola dirigida por V. Sa., venho, com fundamento no artigo 5º, 
incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, artigos 10 e seguintes 
da LC 836/97, nos termos da Res. SE. 72/2019 modificada pela Res. 
SE 02/2020, expor e requerer o que se segue:

Entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020 estará acontecendo o pla-
nejamento nas escolas da rede pública e oficial do ensino de São Paulo.

Os professores são admitidos para trabalhar determinada carga 
horária semanal, e essa carga horária é dividida em aulas em que 
há trabalho com alunos, aulas que são cumpridas nos ATPCs e aulas 
que são prestadas em local de livre escolha do professor.

Evidentemente que as aulas que os professores cumprirão nas 
escolas durante o planejamento, são aquelas que ele presta nas 
escolas, ou seja, o professor deve permanecer nas escolas apenas a 
carga horária correspondente à soma das aulas ministradas para os 
alunos e das aulas correspondentes aos ATPCs.

Deste modo, através do presente, comunico que, durante o 
planejamento, permanecerei na escola o número de horas corres-
pondente às aulas que ministro para os alunos, somado ao número 
de horas correspondentes aos ATPCs relativo à minha carga horária.

Assim, requeiro:
a) que não sejam apontadas faltas dia ou faltas aula caso não 

compareça em algum dia ou período do planejamento, desde que 
isso se dê por conta de que esse dia ou período tenha ultrapassado 
minha carga horária diária;

b) seja-me pago serviço extraordinário por eventual período de 
tempo que permaneça a mais na escola, ainda que por mera libera-
lidade de minha parte, considerando-se esse tempo a maior, todo 
período que exceder minha carga horária diária de permanência 
na escola.

Nestes termos,
Peço deferimento

____________(Cidade), ______________ (data)
____________________ 

(Assinatura)


