
Resumo dos Critérios de escolhas de 
turmas 



CRITÉRIO ATUAL: 1.2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 
(TURMAS DE 4 e 5 ANOS)
• Tempo de Serviço e formação para atuar em Educação Infantil. Caso 

não exista professor com formação na escola, qualquer professor com 
concurso de Área I poderá escolher a Educação Infantil, desde que se 
comprometa a participar da formação oferecida pela Secretaria em 
2018.



RESUMO APRESENTADO PELA SMED 

Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS
47 Tempo de Serviço

22 Formação Hierarquizada

18 Área de Concurso (AI)

18 Prof. de AI

17 Prof. Que se comprometa com a formação

12 Formação

8 Formação da SMED e Outras

5 Titulação mínima exigida

4 Sem curso específico



CRITÉRIO ATUAL :1.2.2 TURMAS DE 1º ANO

• 1.2.2 TURMAS DE 1º ANO Tempo de Serviço e formação em 
Alfabetização. Caso não exista professor com formação na escola, 
qualquer professor com concurso de Área I poderá escolher o 1º ano, 
desde que se comprometa a participar da formação oferecida pela 
Secretaria em 2018.



RESUMO APRESENTADO PELA SMED 

Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS
43 Tempo de Serviço

21 Formação Hierarquizada

16 Área de Concurso (AI)

11 Prof. Que se comprometa com a formação

7 Formação

6 Formação da SMED e Outras

6 Sem curso específico

4 Titulação mínima exigida



CRITÉRIO ATUAL : 1.2.3 COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

• Conforme definição conjunta com a Rede Municipal de Ensino
estabelecida na votação para a alteração da Lei 4.515/96, o
coordenador pedagógico será indicado anualmente pela Equipe
Diretiva, na reunião de Escolha de Turmas e submetido à apreciação
do grupo de professores (Lei 7.320/2011, Artigo 28). Ressaltamos que
a indicação deverá observar os requisitos abaixo relacionados:

• A) Pertencer ao Quadro de Pessoal da Escola, e

• B) Ter concluído estágio probatório, e

• C) Ter curso de capacitação oferecido pela SMED, e



1.2.3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

• D) Apresentar projeto em consonância com a Proposta Pedagógica da
Escola, e

• E) Respeitar a área de concurso: * Turno com anos iniciais - AI – Magistério
ou Pedagogia * Turno com anos finais - AII – Licenciatura * Turno com anos
iniciais e finais (Misto) - AI com Licenciatura ou AII com Magistério

• F) No que se refere ao item E, caso não exista professor com a habilitação
descrita, poderá assumir a vaga outro professor da escola, desde que
observados os itens de A a D da presente norma

• . G) Caso não tenha nenhum professor com o Curso de Coordenação
Pedagógica, a equipe diretiva poderá indicar um professor, desde que este
se comprometa a fazer o curso na 1ª edição do ano seguinte.



RESUMO APRESENTADO PELA SMED
Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS

28 Indicação (Lei 7320/2011)
24 B)Conclusão do Estágio Probatório

22 A)Pertencer ao QPE (Lei 7320/2011)

19 G)Caso não atenda “C” outro prof. que se comprometa com a formação

17 C) Formação da SMED

17 D) Apresentar projeto

16
E)Respeitar a área de Concurso
I) turno com anos iniciais: prof de AI;
II) turno com anos finais: prof de AII;
III) turno misto: prof AI com Licenciatura ou AII com Magistério

13 F)Caso não atenda “E”outro prof. que atenda de “A” a “D”

10 Turno Misto: formação em AI ou AII e não necessariamente nos dois

9 Formação da SMED e outras

5 Turno com AI = Pedag, mag e/ou experiência com AI, ou seja prof de AI

4 Tempo de serviço.

4 Turno de AII – não ser obrigatório magist

3 Não apresentar Projeto

2 Formação Hierarquizada

2 Sem necessidade de ter curso específico

2 Prof de Ed. Física e Arte, independente das turmas atendidas.

2 Formação de Especialização(pós-graduação)

1 Turno Misto: AI c/ licenciatura ou AII c/ magistério

1 Turno de AI – AII c/ magis

1 Submetido à votação secreta do grupo de professores

1 Qdo não há interessado na escola, a vaga vai para rede

1 Turno de AII – Lic de AII c/ magist ou ped.

1 Turno de AI – também profe de AII

1 Formação acadêmica em coordenação

1 Turno Misto = Pedag, mag e/ou experiência com AI, ou seja formação em AI

1 Ter curso de capacitação específico

1 Comprometer-se com o projeto de gestão da equipe diretiva

0 Titulação mínima exigida



CRITÉRIO ATUAL:1.2.4 BIBLIOTECA ESCOLAR 
Tempo de Serviço e Formação para atuar em 
Biblioteca Escolar.
RESUMO APRESENTADO PELA SMED

Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS

34 Tempo de Serviço
19 Carga horária  do professor definida pela escola

18 Formação

15 Formação da SMED e outras

14 Tecnomídias

10 O professor (tanto AI ou  AII) se compromete a fazer a formação

6 Formação Hierarquizada

5 Apresentar projeto

5 Carga horária  do professor de acordo com os turnos

3 Curso com carga horária mínima de curso ou  maior que 40 horas

2 Titulação mínima exigida

2 Carga horária  do professor:4h

1 Hora do Conto

1 Hora do Conto e/ou Tecnomídias (opção da escola)

1
Respeitar a área de Concurso
I) turno com anos iniciais: prof de AI;
II) turno com anos finais: prof de AII;
III) turno misto: prof AI com Licenciatura ou AII com Magistério

1 Professor de Área 1 para Turno de Área 1

0 Formação da SMED

0 Prof de AI que se comprometa com a formação



CRITÉRIO ATUAL:1.2.6 ENSINO RELIGIOSO

• Ser professor de AII, em qualquer área do currículo, para 
complementar a carga horária do seu componente curricular e 
comprometer-se a participar da formação continuada oferecida pela 
SMED.



RESUMO APRESENTADO PELA SMED

Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS

21 Professor de AII / área de concurso.
18 Complementar carga horária

18 Prof que se comprometa com a formação da SMED

5 Sem Formação

2 Tempo de serviço

1 Convite

1 Formação pós-graduação

1 Hierarquizar formação

1 sócio histórico

1 Formação



CRITÉRIO ATUAL:1.2.7 SUBSTITUIÇÃO/APOIO 
PEDAGÓGICO
• 1.2.7.1 Turno com TODAS as turmas de AI: Tempo de Serviço e ser 

concursado em AI.  1.2.7.2 Turno com TODAS as turmas de AII: Tempo 
de Serviço e ser concursado em AII. 1.2.7.3 Demais casos (turmas de 
AI e AII no mesmo turno): Tempo de Serviço.



RESUMO APRESENTADO PELA SMED
Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS

26 Tempo de Serviço
25 Carga horária  do professor definida pela escola

11
Respeitar a área de Concurso
I) turno com anos iniciais: prof de AI;
II) turno com anos finais: prof de AII;
III) turno misto: tempo de serviço

6 Turno AI: incluir prof AII (Arte e EF)

5 Carga horária  do professor de acordo com os turnos

5 Turno AI: prof de AI ou AII com magistério

4 Turno Misto: tempo de serviço

3 Turno AII: prof AII

2 Turno Misto: Prof AI c/ licenciatura ou prof de AII com magistério

2 Turno AI: incluir prof AII (Arte e EF)

1 Carga horária  do professor:4h

1 Turno Misto: preferencialmente com magistério

1 Turno AII: prof AII (Arte e EF) com magistério

1 Professor de área I ou área II



CRITÉRIO ATUAL: 1.2.8 LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA Tempo de Serviço e formação.
RESUMO APRSENTADO PELA SMED

Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS

31 Tempo de Serviço
17 Formação

15 Formação Hierarquizada

12 Formação da SMED e outras

12 Carga horária  do professor definida pela escola

8 Prof que se comprometa com a formação

6 Carga horária  do professor de acordo com os turnos

5 Titulação mínima exigida

5 Profes tanto de Área I quanto Área II

2 Área de Concurso

1 Carga horária  do professor:4h

1 Projeto

0 Formação da SMED



CRITÉRIO ATUAL:1.2.9 TECNOMÍDIAS

• 1.2.9.1   Turno   com  TODAS as   turmas   de  AI:   Tempo   de   Serviço,   
formação   e   ser concursado   em  AI.   Caso   não   exista   professor   
com   formação   na   escola,   qualquer professor   com   concurso   de   
Área   I,   poderá   escolher   Tecnomídias,   desde   que   se 
comprometa a participar da formação oferecida pela Secretaria em 
2018._____1.2.9.2 Turno com turmas de AI e AII (turno misto): 
Tempo de Serviço e formação. Caso não exista professor com 
formação na escola, qualquer professor de AI ou Área II, poderá 
escolher Tecnomídias, desde que se comprometa a participar da 
formação oferecida pela Secretaria em 2018.



RESUMO APRESENTADO PELA SMED
Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS

36 Tempo de Serviço
17 Formação

15 Carga horária  do professor definida pela escola

14 Formação Hierarquizada

13 Tecnomídias

11 Prof AI

11 Professores de Área I ou II

10 Prof de AI ou AII que se comprometa com a formação da SMED

9 Prof de AI que se comprometa com a formação da SMED

9 Formação da SMED e outras

8 Respeitar a área de Concurso
Turno misto: prof AI com Licenciatura ou AII com Magistério

7 Professores de Arte e Educação Física podem escolher

5 Titulação mínima exigida

2 Carga horária  do professor de acordo com os turnos

2 Hora do Conto

1 Carga horária  do professor:4h

1 Hora do Conto e/ou Tecnomídias (opção da escola)

1 Professor de Área I ou de Área II com Magistério

1 Turno Misto – Professor de Área I

0 Formação da SMED



CRITÉRIO ATUAL1.2.11 ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (SALA DE 
RECURSOS)

• Convocamos os professores que possuem Gratificação de Classe Especial 
Incorporada para participarem do Processo de Escolha de Turmas nas 
escolas onde estão lotados ou participarem do Processo de Alteração de 
Designação, no período de dezembro de 2017, a fim de atuar em AEE para 
o ano de 2018:
1 - Os professores com Gratificação de Classe Especial Incorporada que 
atuarão em AEE no ano de 2018 deverão enviar Declaração preenchida 
para a Diretoria Administrativa (conforme modelo).
2 - Os professores com Gratificação de Classe Especial Incorporada que não 
atuarão em AEE no ano de 2018 deverão protocolar processo de 
afastamento no Departamento Pessoal. Para escolha de AEE:



1.2.11 ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (SALA DE RECURSOS)
• 1.2.11.1 Incorporação da Gratificação de Classe Especial (LC 3.673/91 

- Art.132 eArt.133)

• 1.2.11.2 Tempo de Serviço no Magistério Público Municipal. 
Lembramos que todos os professores que desejam atuar em AEE 
deverão estar habilitados, conforme legislação.

• 1.2.11.3 Habilitação específica e/ou curso de especialização para o 
ensino especial, com mais de 300 (trezentas) horas/aula, ministrado 
por instituição pública ou privada oficial, comprovado com uma cópia 
do certificado de conclusão do mesmo.



1.2.11 ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO (SALA DE RECURSOS)
• 1.2.11.4 Avaliação Psicológica considerada apta para atuar em AEE, 

realizada pela SMRHL. Conforme Resolução CME nº 35/2017, Artigo 22:

• 1.2.11.5 Formação em curso de licenciatura plena em educação especial ou 
em uma de suas áreas; 

• 1.2.11.6 Pós-graduação em áreas específicas da educação especial, 
posterior à licenciatura plena nas diferentes áreas do conhecimento; ou

• 1.2.11.7 Complementação de estudos em áreas específicas da educação 
especial, posterior à licenciatura plena nas diferentes áreas do 
conhecimento.



RESUMO APRESENTADO PELA SMED
Nº CRITÉRIOS APONTADOS PELAS ESCOLAS

20
Formação específica ou espec c/ mais de 300 horas (LC 
3673/91) e (LC 540/2017)

19 Incorporação de Gratificação de CE (LC 3673/91) e (LC 540/2017)

19 Tempo de Serviço (Estatuto)

18 Formação em Curso de Lic. em Ed. Esp ou em uma de suas áreas, Pós graduação ou Complementação de estudos (LC 3673/91) e (LC 540/2017)

16 Avaliação Psicológica Anual ((LC 3673/91) e (LC 540/2017)

13 Concurso de AI e Especialização (LC 3673/91) e (LC 540/2017)

13 Carga horária  do professor definida pela escola

12 Regência de classe de 3 anos em curso regular (LC 3673/91) e (LC 540/2017)

6 Concurso de AII com Magistério ou Pedagogia e Especialização (LC 540/2017)

6 Preferência para quem tem 2 anos de regência em AEE (LC 540/2017)

4 Excluir a preferência de 2 anos de regência em AEE para escolha da vaga

3 Os professores que trabalham com alunos especiais também deveriam receber gratificação, mesmo que seja menor que 50%

2 Carga horária  do professor de acordo com os turnos

2 Necessário formação em Magistério ou Pedagogia.

2 Professores em Licença que possam fazer a avaliação psicológica

1 Hierarquização da formação

1 Considerado o início do ano letivo para computar dois anos de experiência em AEE

1 Gratificação de Classe Especial enquanto estiver atuando no AEE.

1 Avaliação continuada  de desempenho do professor que atua em AEE.

1 Realizada na SMED

1 Prof de AI ou de AII, sem preferência

1 Deveria passar por avaliação da direção

0 Carga horária  do professor:4h



2- Respostas da Smed ao ofício do Sindicato de 
08/04/2018.

• - Redução da carga horária dos professores de setores na substituição de 
aposentadorias e licenças (A smed respondeu citando artigo do estatuto
dizendo que os professores tem direito a licenças, mas não falou sobre o 
porque não está substituindo com o tempo integral. Na discussão da 
reunião houveram duas posições: uma que diz que os diretores das escolas
precisam pressionar e reinvindicar os professores na integra e outra que
diz que os demais professores também estão sendo prejudicados pela falta
dos professores de foma integral. Após a discussão se tirou a orientação de 
fazer registros nas escolas para o fato dos professores que estão faltando e 
o que está acarretando de prejuízo)
• - Questão relativa ao AEE:falta profissionais ( não há profissionais que atendam
• aos requisitos para substituição) terceirização do serviço .



3 – Critérios para escolha de turma 2018.

A smed na reunião do dia 15/06 com o Sindicato explicou a dinâmica da discussão dos 
critérios para escolha de turma. Nesta reUnião foram passados os passos para a 
discussão e aprovação:

• 1º – envio dos critérios para as escolas comO é a atual forma de discussão
e a possibilidade de sugerir, modifificar etc, em discussão coletiva nas
esocolas.

• 2º As escolas enviam o que foi decidido para a comissão de sistematização
( Representantes da smed, 01 do sindicato, 01 do representante dos 
diretores e 02 professores da Rede eleitos no Conselho do Magistério ( 
Paulo Santos e Xeila). A comissão recebe as propostas, verifica a 
legaligalidade e aplicabilidade e devolve para a votação final.

• 3º Votação dos professores , votação é individual por professor, sobre as 
propostas que passaram na comissão de sistematização.



Critérios para escolha de turma 2018

Após a explicação feita pelo sindicato foi realizada uma discussão no Conselho
do Magsitério sobre pontos a serem observados na discussão coletivas da
escola e retiradas as seguintes orientações:

• 1ª – Prever um calendário de discussão onde todos os professores se
apropriem do material e propostas antes de qualquer discussão.

• 2º - Que as discussões sejam feitas com todo o grupo de professores (
turnos juntos)

• 3ª – Que o primeiro aspecto a ser levado em conta é o pedagógico e
não questões pessoais.


