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Dificuldades para
readaptação devem ser 
informadas à APEOESP 

A APEOESP tem recebido informa-
ções, por meio de sua Presidenta, 
sobre dificuldades de professores 
doentes para conseguirem rea-

daptação. Para que possamos aferir os 
casos existentes e encaminhá-los à SE-
DUC e demais órgãos competentes do 
governo, visando a defesa dos direitos 

dos professores, solicitamos aos inte-
ressados o envio de informações para 
o e-mail da Presidência da APEOESP: 
presiden@apeoesp.org.br. É necessário 
informar nome completo, RG, escola, 
Diretoria de Ensino e um breve relato 
sobre a ocorrência. Se necessário, anexar 
documentos.

Rescaldo de aulas e dos
novos componentes do INOVA

As Coordenadorias de Gestão de Re-
cursos Humanos e Pedagógica (CGRH/

COPED) encaminharam nesta terça-feira, 
28, às Diretorias de Ensino e unidades 
escolares comunicado orientando sobre 
a continuidade do processo de atribui-
ção de aulas. 

Neste comunicado, informam que 
as escolas e DEs devem oferecer aos 
docentes o rescaldo de aulas e também 
permitir que os novos componentes do 

INOVA possam ultrapassar o limite de 
40% da carga por docente, inclusive 
titulares e categoria “F”.

O comunicado informa ainda que a 
Secretaria da Fazenda autorizou, excep-
cionalmente, a possibilidade de atribui-
ção de aulas dos novos componentes do 
INOVA aos docentes contratados e não 
efetivos, independentemente do Campo 
de Atuação.

Leia a íntegra do comunicado:



“COMUNICADO CONJUNTO CGRH/CO-
PED – 28/01/2020
Assunto: Atribuição de Aulas
Prezado(a) Senhor(a) Dirigente Regional 
de Ensino,

“As Coordenadorias de Gestão de 
Recursos Humanos e Pedagógica, por 
intermédio de seus Coordenadores, no 
uso de suas atribuições e de acordo com 
o Artigo 4º da Resolução SE 72/2019, ex-
pedem as seguintes orientações comple-
mentares sobre o processo de atribuição 
de Classes/Aulas:

“1. As Escolas e Diretorias de Ensino 
devem oferecer o rescaldo de aulas a 
seus docentes, permitindo adequações 
na atribuição e, quando se tratar das au-
las dos novos componentes do INOVA, 
poderão ultrapassar o limite de 40% da 
carga por docente, inclusive para titular 
e categoria F.

“2. As aulas de eletivas podem ser 
atribuídas para um mesmo docente até 
no máximo a metade da quantidade de 
turmas de eletivas que a escola possui no 
mesmo turno, desde que seja garantida 
a possibilidade de escolha por parte dos 
alunos em turmas de mesmo ano/série 
ou ano/série próximo (podem ser reen-
turmados: 6º com 7º; 8º com 9º; 1ª com 
2ª com 3ª séries). Por exemplo, se uma 
escola possui 20 classes de eletivas, um 
mesmo professor poderá pegar até 10 
classes. Nesse caso, o horário da escola 
deve garantir que haja sempre duas tur-
mas sendo ministradas ao mesmo tempo 
e, portanto, outro(s) docente(s) deverá 
ter atribuídas as 10 classes restantes.

“3. Excepcionalmente, em acordo 
com a Secretaria da Fazenda, foi aberta 

a possibilidade de atribuição das aulas 
dos novos componentes do INOVA aos 
docentes contratados e não efetivos, 
independentemente do Campo de Atu-
ação.

“4. As Diretorias de Ensino já poderão 
abrir as inscrições para Cadastramento 
em outra Diretoria, de acordo com suas 
necessidades, a fim de possibilitar a 
atribuição aos cadastrados a partir do 
término da repescagem.
Cordialmente,
Departamento de Administração de 

Pessoal
Departamento de Planejamento e 

Normatização de Recursos Humanos
Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos
Departamento de Desenvolvimento 

Curricular e de Gestão Pedagógica
Coordenadoria Pedagógica”

Secretaria de Comunicação



Em primeiro lugar, quero cumprimentar cada professor e professora, dese-
jando-lhes uma ótima volta ao trabalho, apesar dos percalços no processo de 
atribuição de aulas.

Passei por escolas fechadas e ver uma escola fechada é como olhar para o 
céu em noite de lua nova. A gente sabe que a lua está lá, mas não a vemos. 
Não há brilho no céu. Mas, quando as escolas voltam, a vida ali se instala.

Há muitos problemas e o ano não começou bem. Mas eles não são causa-
dos por nós, professores, nem pela APEOESP. Vamos continuar na luta para 
alterar essa situação e conseguir de volta a nossa autonomia pedagógica e 
administrativa na educação, nossa ferramenta de trabalho. Como diz Paulo 
Freire, “se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem 
ela a sociedade muda”.

A APEOESP, sua Presidenta e toda a Diretoria estão inteiramente à disposição 
de cada associada e associado para defender seus direitos e corrigir injustiças.

Por falar em injustiças, hoje convivemos no Brasil com injustiças políticas, 
econômicas, sociais, ambientais, educacionais. Vejam como vem atuando, por 
exemplo, o Ministério da Educação. Vejam também o que ocorre em Minas 
Gerais, com rompimento de barragens, causando centenas de mortes, amea-
ças de novos rompimentos e as atuais enchentes, que já causaram dezenas de 
vítimas fatais até o momento.

A vida é dura e as conquistas sempre foram difíceis para nós. Mas não há 
dificuldade que, com a luta, a gente não resolva. Estamos, por exemplo, lutan-
do para alterar a inflexibilidade do secretário da Educação na organização dos 
horários das Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC). Como diz Milton 
Santos, “tudo o que é inflexível tende a se quebrar”. Tentem dobrar uma ca-
neta do tipo Bic e ela se quebrará. Coloquem essa metáfora em suas mentes 
e vamos à luta.

E não se esqueçam: no dia 4 de fevereiro, às 14 horas, na frente da Assem-
bleia Legislativa, teremos nossa primeira assembleia estadual do ano. Fechem 
suas escolas e vamos todos nos encontrar lá.

VOLTA ÀS AULAS

Um forte abraço, bom trabalho 
e fiquem de olho no processo.

Professora Bebel
Presidenta da APEOESP

Deputada Estadual


