
O prefeito Olizandro anunciou, a 13 de maio, que irá imple-
mentar 1/3 de hora-atividade na jornada de trabalho dos profes-
sores de Araucária. Uma importante conquista do Magistério em 
todo país que se consolidou a partir da aprovação da lei do Piso.

No que se refere à jornada de trabalho, a lei nacional 
11.738/08 estabelece a seguinte redação, em seu parágrafo 2º:

§4º  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o 
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o de-
sempenho das atividades de interação com os educandos.

A lei municipal 1835/08, do PCCV do Magistério, estabeleceu 
a jornada de trabalho nos seguintes termos:

CAPÍTULO IX
DO REGIME DE TRABALHO
Artigo 46 - A jornada de trabalho do integrante do Quadro 

Próprio do Magistério Público Municipal é de 20 horas semanais.
Parágrafo Único - O percentual de hora‐atividade em docên-

cia é de 20% da jornada de trabalho.
Artigo 47 - Da 5ª à 8ª série e do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-

damental as aulas serão de 50 minutos cada.
Artigo 48 - Quando a jornada de trabalho não puder ser cum-

prida em apenas uma unidade de ensino, deve ser complementa-
da em outra unidade, conforme os seguintes critérios:

I - No mesmo turno;
II - Hora‐atividade concentrada e cumprida alternadamente 

nos respectivos estabelecimentos.
Parágrafo Único - Na impossibilidade de efetivar‐se o pro-

cedimento indicado no caput deste artigo, a direção da unidade 
escolar destinará ao profissional do Magistério atividade com-
plementar extraclasse de natureza pedagógica a ser exercida na 
unidade escolar.

Para se assegurar a implantação imediada de pelo menos 
33,3% para a hora atividade e regulamentar a jornada de tra-
balho, é necessário mudar a legislação municipal até 2 de julho. 
Após esta data, a legislação impede a readaptação de vantagens 
aos servidores públicos.

A lei também precisa observar as especificidades da atuação 
em multidocência (Docência I) ou unidocência (Docência II). Nes-
te sentido, propomos a seguinte redação ao PCCV:

CAPÍTULO IX
DO REGIME DE TRABALHO
Artigo 46 - A jornada de trabalho do integrante do Quadro 

Próprio do Magistério Público Municipal é de 20 horas semanais.
Parágrafo 1º - O percentual de hora‐atividade em docência é 

de pelo menos 33,3% da jornada de trabalho.
Parágrafo 2º - A jornada de trabalho do integrante do Quadro 

Próprio do Magistério Público Municipal, Docência II, em regência 
de classe é de 20 horas‐aula semanais de até 50 minutos, cada.

PROPOSTA DE SUPRESSÃO: Artigo 47 - Da 5ª a 8ª Séries 
e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental as aulas serão de 50 
minutos cada.  

DOCÊNCIA I
Para que se implante integralmente aos professores dos anos 

iniciais, Docência I, além de mudar a lei, é necessário contratar 
novos professores. De acordo com relatório elaborado pela co-
missão instituída pelo então secretário de Educação Ronaldo 

Martins, em 2013 seria preciso contratar 168 professores para 
adotar a medida. Porém, devido ao aumento do número de alu-
nos e turmas, devem ser levantados novos dados.

A validade do último concurso para professores dos anos ini-
ciais encerrará no dia 19 de junho deste ano, segundo informa-
ções da Smed. É possível nomear estes profissionais de forma 
imediata. Novos professores estão sendo convocados para aten-
dem inicialmente a demanda da Educação Infantil, de forma a 
cumprir o termo que o Ministério Público impôs ao Município.

Após debate realizado no interior das escolas e dos cmeis, 
diante das possibilidades pedagógicas elencadas, naquele mo-
mento, a administração firmou consenso de desenvolver ativida-
des envolvendo a prática da leitura, descrita no ofício 1860/2013/
SMED, 28.06.2013, intitulado “Proposta de Implantação de 33% 
de Hora-Atividade Para o Professor em Araucária – Perspectiva 
Pedagógica”, conforme descrição abaixo:

Não deu em nada. O prefeito alegou dificuldades financeiras 
e não ampliou o tempo de hora-atividade naquele ano. Em 2014,  
a promessa de implantar a medida se renovou, com a extinção 
da corregência, pela secretária Janete Schionteck, mas também 
não ocorreu.

Como se pode observar a administração municipal vem crian-
do expectativas de aplicar o direito consolidado por diversos es-
tados e municípios, e vem descumprindo compromissos assumi-
dos com a categoria. Esperamos que agora, quando o prefeito 
Olizandro Ferreira assumiu publicamente a implantação integral 
da lei nacional 11.738/08, seja aplicada a lei a todos os profissio-
nais do Magistério, com isonomia.

Nas redes sociais oficiais da Prefeitura, a administração afir-
ma por vídeo que “o município também já estuda maneiras para 
estender esta medida de forma isonômica aos professores de 1º 
ao 5º ano e Educação Infantil”. Porém, até a presente data não 
houve o anúncio de tais medidas.

Por isto, a campanha da Hora-atividade Pra Valer precisa ser 
fortalecida, como mecanismo de luta em defesa da aplicação do 
percentual legal de hora-atividade, conforme a Lei do Piso Sala-
rial Profissional Nacional do Magistério (PSPN), com mudança no 
PCCV e da sua correta aplicação.

CONJUNTO DAS 
DISCIPLINAS

RMD ARTE E 
EDUCAÇÃO FÍSICA

RMD LITERATURA E 
OUTRAS LEITURAS

13 HORAS 4 HORAS 3 HORAS

Implantação da hora-atividade 
para 33% da jornada 25 de maio de 2016



DOCÊNCIA II
A Secretaria da Educação vem adotando entendimento con-

troverso e causando uma série de remoções involuntárias, pre-
judicando estudantes e professores. Após a redistribuição de até 
20 aulas por professor, foi obrigada a recuar em razão da sobra de 
profissionais. Demonstrou claro despreparo e desrespeito para 
lidar com o impasse gerado pela recomendação do Ministério Pú-
blico, para que se cumpram 20 horas semanais e não 20 horas-au-
la semanais, como vinha sendo praticado desde 1992.

Após o anúncio da implantação imediata de 1/3 de hora-ati-
vidade, a SMED vem realizando nova redistribuição de aulas. Está 
considerando 17 aulas de 45’ como limite de aulas por professor, 
assim procedendo:

Observações: A proposta não garante isonomia nem mesmo 
entre os professores da Docência II. Ora trata o recreio como par-
te da hora-atividade, ora trata como interação com os educan-
dos. Distribui 15 a 17 aulas por professor e trata de forma distinta 
a complementação da jornada de trabalho.

Recreio Dirigido*: Segundo a Smed, apenas os professores 
das disciplinas de Inglês, Arte e Educação Física estariam obri-
gados a acompanhar o recreio dos estudantes, para completar 
a jornada de trabalho. Ou seja, estes profissionais terão que mi-
nistrar 16 aulas e desenvolver 3 dias de recreio dirigido de 15’, 
completando assim 17 “aulas”.

Suporte Pedagógico: A SMED orientou aos professores que, 
para completar carga horária em até 17 aulas, atendam a ativi-
dade de Suporte Pedagógico em aulas de 45’, para alunos que 
frequentem a escola em contraturno. Entende-se que tais pro-
fissionais estariam desobrigados a participar do Recreio Dirigido

Ressalvamos que o PCCV estabelece as seguintes atribuições 
aos cargos pertencentes ao QPMA: Pedagogos, Docência I e II, 
como descreve o PCCV, em seu artigo 5º:

I ‐ Quadro Próprio do Magistério Municipal ‐ QPMA: quadro 
próprio composto por cargos de provimento efetivo de Profissio-
nal do Magistério ‐ Docência I, Profissional do Magistério ‐ Do-
cência II e Profissional do Magistério ‐ Pedagogo, reunidos em 
Classes, escalonados em Níveis e Referências;

II ‐ Cargo: centro unitário e indivisível de competência e atri-
buições, criado por lei, com denominação própria e em número 
certo, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional 
do serviço público;

[...]
XI ‐ Docência I: conjunto de atividades pedagógicas e didáti-

cas de atendimento direto aos alunos da educação básica, com-
preendendo a Educação Infantil e da 1ª a 5ª série do Ensino Fun-
damental (séries iniciais do Ensino Fundamental);

XII ‐ Docência II: conjunto de atividades pedagógicas e didáti-
cas de atendimento direto aos alunos da educação básica, com-

preendendo da 6ª à 9ª Série do Ensino Fundamental (séries finais 
do Ensino Fundamental);

XIII ‐ Suporte Pedagógico: conjunto de atividades exercidas 
por profissional habilitado nos termos da Lei, destinadas à coor-
denação, supervisão, orientação, organização e gestão do pro-
cesso pedagógico;

Ao levar em consideração o texto legal, o Suporte Pedagógico 
se confunde com a atividade desempenhada pela/o pedagoga/o 
na rede municipal. E impõe desvio de função ao exigir a atuação 
com estudantes de anos iniciais, por professores dos anos finais 
ou vice-versa. A prática é vedada pela lei 1703/06 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, conforme artigo 33:

SEÇÃO XII
DO DESVIO DE FUNÇÃO
Art. 33. Nenhum servidor pode desempenhar funções diver-

sas ao cargo a que pertence, salvo se tratando de função grati-
ficada, ou de cargo em comissão, sendo vedada qualquer outra 
finalidade.

Art. 34. Apurado o desvio de função, o órgão de administra-
ção de pessoal organizará processo próprio e proporá as medidas 
e sanções cabíveis, inclusive à autoridade que houver permitido.

Total= 13 horas de interação com educandos. Sendo 16 au-
las de 45’ e 1hora de recreio dirigido e 7 horas atividade.

Observações: A proposta atende a Docência I e II com isono-
mia, porém desconsidera o artigo 47 do PCCV do Magistério, que 
garante 50’ de aula aos estudantes. 

O recreio dirigido, neste caso, pode ser computado como in-
teração com os educandos. Porém não é obrigatório, uma vez 
que 2/3 é o tempo máximo definido pela lei.

Observação: A proposta amplia a jornada diária do profes-
sor de Docência II, porém reduz o número de turmas e garante 
menor sobrecarga de trabalho.

Total = 13 horas de interação com os educandos, consideran-
do o recreio dirigido em dois dias, mais 7 horas atividades. Máxi-
mo de 15 aulas de 50’, cada, por professor.

Horários Seg Ter Qua Qui Sex
7h30 / 13h 45’ 45’ 45’ 45’ HA

45’ 45’ 45’ 45’ HA
45’ 45’ 45’ HA HA

15’* 15’* 15’* 15’* HA
45’ 45’ 45’ HA HA

11h30/17h 45’ 45’ 45’ HA HA

4h diárias IE= 4h IE=4h IE=4h

IE=1h30’ para 
17 aulas. Sendo 

2 sup. pedagógico 
HA=2h30’ 

Ou IE = 45’*+ 15’*

4=horas Horários Seg Ter Qua Qui Sex
7h30 / 13h 45’ 45’ 45’ 45’ HA

45’ 45’ 45’ HA HA
45’ 45’ 45’ HA HA

15’rd 15’rd 15’rd 15’rd HA
45’ 45’ 45’ HA HA

11h30/17h 45’ 45’ 45’ HA HA

4h diárias IE= 4h IE=4h IE=4h IE=1h 
HA=3h 4=h

Horários Seg Ter Qua Qui Sex
7h15/13h 50’ 50’ 50’ HA HA

50’ 50’ 50’ HA HA
50’ 50’ 50’ HA HA 40’

15’ rd 15’ rd 15’ HA ---
50’ 50’ 50’ HA ---

11h40/17h25 50’ 50’ 50’ HA ---
4h25min diários 
+ 2h20min em 
H-A num dia da 

semana

IE = 
4h25

IE = 
4h25

IE = 
4h10

HA = 
4h25

HA = 
2h20

Proposta I (Smed): 17 aulas de 45’

Proposta II = 4 horas relógio diárias e 16 aulas de 45’  
+ Recreio Dirigido

Docência II Aulas 50’

IE ‐ Interação com educando; HA ‐ Hora‐atividade


