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Introdução

Estamos iniciando um novo processo de reorganização dos tempos e espaços escolares com foco 
na qualificação do processo educativo. Esta reorganização passa pelas novas possibilidades de 
disposição dos tempos para desenvolver os componentes curriculares e também pela 
reestruturação das  horas-atividade1 prevista  na  carga-horária  dos  professores  destinadas  ao 
planejamento, formação contínua e preparação de materiais didático-pedagógicos, na escola.

Para esclarecer professores e gestores escolares sobre a utilização do tempo referente a horas-
atividade, na iminência da ampliação para 1/3 de acordo com a Lei nº 11.738, elaboramos estas 
orientações para dirimir dúvidas ainda existentes quanto a gestão deste tempo e sobre 
alternativas possíveis para melhor aproveitá-lo, de modo que os profissionais do magistério 
possam qualificar suas práticas por meio de atividades individuais e coletivas, com a orientação da 
equipe escolar de suporte à sala de aula, de acordo com as definições estabelecidas no Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e por meio das orientações do Núcleo Gestor de cada Unidade Escolar.

Estas orientações estão organizadas a partir de dois questionamentos: O que está expresso na 
normatização da educação pública a respeito das horas-atividade dos professores? Como a 
escola pode utilizar este tempo dos professores para apoiá-los no processo de qualificação 
da prática pedagógica?

1

Usaremos neste documento o termo hora-atividade para se referir ao tempo da carga-horária dos professores 
destinado a atividades extraclasse.
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O que está expresso na normatização da educação pública a respeito das horas-atividade 
dos professores?

A legislação educacional brasileira, expressa em leis federais e estaduais, bem como em 
resoluções e pareceres do conselho nacional e estadual de educação, estabelece normas e 
orientações para os sistemas e professores a respeito das horas-atividade que devem ser 
garantidas aos docentes no desenvolvimento de suas funções profissionais. A seguir 
analisaremos as principais normatizações e orientações oficiais que fazem referência a 
organização da jornada de trabalho dos professores.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/1996) estabelece no Artigo 26, 
inciso V, que aos professores será disponibilizado “período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, incluído na carga de trabalho”. Este tempo poderá ser utilizado para o desenvolvimento 
de estudos, individuais e coletivos, planejamento de suas atividades pedagógicas, preparação de 
materiais didáticos e  para  permitir  a formação contínua na própria escola ou em  momentos 
formativos oferecidos pela Secretaria da Educação por meio das Coordenadorias Regionais de 
Desenvolvimento  da  Educação  (CREDE)  ou  da  Superintendência  das  Escolas  Estaduais  de 
Fortaleza (SEFOR).

O Estatuto do Magistério Oficial do Estado do Ceará, no Art. 33, determina o seguinte: “Da carga 
horária semanal para docente, 1/5 (um quinto) será utilizado em atividades extraclasse, na 
escola.”

A Lei Estadual nº 12.066, que aprova a estrutura do Grupo Ocupacional Magistério de 1º e 2º 
Graus – MAG, estabelece o seguinte:

Art. 12 - A carga horária de trabalho do Profissional do Magistério de 1º e 
2º Graus será de 20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 1º - Da Carga horária semanal do docente, 1/5 (um quinto) será utilizado 
em atividades extra-classe na escola, exceto os docentes que atuam nas 
séries iniciais  do 1º  Grau (do Pré-Escolar  à 4ª Série)  e no Sistema de 
Telensino.
(...)
Art. 14 - É Vedado ao professor utilizar as horas de atividades extra-classe 
em serviços estranhos às suas funções.

A Resolução CNE/CEB Nº 2, de 28 de maio de 2009, que fixa as Diretrizes Nacionais para os 
Planos de  Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, 
em conformidade com o artigo 6º da Lei nº 11.738, confirma o que já está disposto na LDB no que 
concerne a organização do tempo do professor na escola. O  Art. 4º, inciso VI, indica que o 
professor deve ter a “composição da jornada com parte dedicada à função específica e parte às 
tarefas de gestão, educação e formação, segundo o projeto político-pedagógico da escola”. Mais 
adiante, no Art. 5º, inciso XI, alínea d, esta Resolução estabelece que se garantirá “aos 
educadores já em exercício, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, a ser 
realizado durante a jornada de trabalho do profissional da educação”.

Na Resolução CNE/CEB nº 3/97, revogada pela Resolução CNE/CEB Nº 2/2009, acima citada, 
está descrita com mais detalhes  uma indicação de como deve ser usado este tempo de hora-
atividade pelo professor, com o acompanhamento do suporte pedagógico da escola. O Art. 6º, 
inciso IV, esclarece que são “consideradas como horas de atividades aquelas destinadas à 
preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às 
reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de 
acordo com a proposta pedagógica de cada escola.”

É importante destacar, ainda nesta contextualização, o que a LDB estabelece sobre as 
incumbências dos docentes no desenvolvimento das atividades profissionais na escola.
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Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de:
I –  participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do  estabelecimento de ensino;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV –  estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 
e a comunidade.

O que fica bastante claro em todos estes instrumentos normativos é que as horas-atividade dos 
professores devem ser utilizadas para melhorar a prática docente, ampliando as condições 
pedagógicas para garantir o direito à aprendizagem dos estudantes. Nesta perspectiva, este 
tempo deve ser considerado estratégico pelos professores e gestores escolares, que devem 
propiciar, na escola, e somente fora dela quando a estratégia da equipe gestora ou das 
coordenadorias regionais da educação assim demandarem, as condições necessárias para que 
os professores possam se envolver em práticas de estudos e aprendizagem cooperativa com seus 
pares.
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Como a escola pode utilizar  este tempo dos professores para apoiá-los no processo de 
qualificação da prática pedagógica?

As denominadas horas-atividade dos professores devem ser desenvolvidas na escola e servir 
para a realização de  planejamento, para o desenvolvimento de itinerários formativos na própria 
escola,  para elaboração de atividades  didáticas, sempre de acordo com as necessidades 
definidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) ou de acordo com as orientações do núcleo gestor 
da escola, visando sempre o aperfeiçoamento da prática pedagógica do professor.

Estas horas-atividade podem ser momentos individuais ou acompanhadas pelos profissionais que 
atuam no suporte pedagógico à sala de aula, como coordenadores escolares, professores 
coordenadores de área (PCA), professores coordenadores dos laboratórios de informática e de 
ciências, regente do centro de multimeios, diretor de turma. Afinal  de contas,  este suporte foi 
constituído na rede estadual para apoiar os docentes no melhoramento das condições didáticas 
para o melhor aproveitamento das atividades escolares.

Impreterivelmente, o suporte pedagógico à sala de aula deve assumir o desafio  de qualificar o 
trabalho  docente,  potencializando o uso pedagógico dos recursos disponíveis na escola para 
enriquecer o planejamento, a preparação de atividades suplementares ao livro didático, bem como 
os instrumentos avaliativos, além de promover a tão almejada integração curricular.

Espera-se que as horas-atividade dos professores sejam bem aproveitadas para termos, enfim, 
uma condição plena para desenvolver a formação contínua do professor, no exercício da função, 
na própria escola. Sem dúvida, pesquisadores dos processos de formação de professores indicam 
a escola como principal  locus da formação em exercício. As razões para isto são relativamente 
claras a medida que no ambiente de trabalho, o contexto é partida, inevitável, das reflexões e 
estudo de teorias. De todo modo, é importante também levar em consideração as ponderações de 
Fusari, quando faz a seguinte reflexão:

Se exageros houve nas propostas de formação contínua fora da escola, 
precisamos agora tomar o cuidado de não correr o risco contrário, pois, 
dependendo dos objetivos, o ideal é que a formação contínua ocorra num 
processo articulado fora e dentro da escola. Por outro lado, a prática da 
formação contínua no cotidiano da escola apresenta muitos pontos 
positivos, mas, por outro, a saída dos educadores para outros locais 
formadores também pode ser bastante enriquecedora. (FUSARI, 2007, p. 
19)

Este tempo extraclasse do professor, pode ser usado para permitir a saída do professor da escola, 
sem prejuízo ao aluno, com o objetivo de participar de encontros formativos em locais indicados 
pelas  coordenadorias  regionais.  Como  medida  administrativa  orientamos,  que  as  escolas 
concentrem  os  tempos  dos  professores  destinados  a  horas-atividade  por  área  para  que  os 
professores possam, primeiro se encontrar na própria escola com tempo para estudarem juntos 
com seus  pares  que  lecionam  disciplinas  afins;  e  segundo,  para  permitir  a  organização  das 
formações externas sem provocar prejuízo a rotina de aulas programadas pela escola.

Como exemplo do que sugerimos anteriormente,  podemos citar  o  seguinte:  na  terça-feira,  os 
professores da área de linguagens e códigos ficam com o tempo extraclasse convergidos;  na 
quarta-feira, a convergência deste tempo pode ocorrer para os docentes da área de ciências da 
natureza e assim por diante. Para efeitos de organização regional, é prudente que cada CREDE e 
SEFOR estabeleça esta convergência  com o objetivo de viabilizar  a realização de formações 
envolvendo  professores  de  diferentes  escolas,  de  acordo  com  a  plano  de  formação  de 
professores.
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Suporte Pedagógico aos Professores

REGENTE DO CENTRO DE MULTIMEIOS

Atribuições  Ações e Atividades

Dar  suporte  aos  Professores  no 
Planejamento das ações curriculares

• Proporcionar aos professores o conhecimento dos 
recursos disponíveis no Multimeios.
• Elaborar um plano de trabalho com os professores 
das quatro áreas do conhecimento de utilização dos 
recursos  disponíveis  no  Multimeios,  especificando 
cronograma, atividade e objetivo.
• Apoiar  os  professores  no  desenvolvimento  de 
atividades extraclasse no que diz respeito à pesquisa, 
prática da leitura e escrita.

Promover a leitura e a escrita

• Criar  Clubes  de  Leitura  e  Escrita,  buscando 
envolver  os  estudantes  em  atividades  criativas, 
superando os limites da sala de aula. 
• Desenvolver, com os professores das quatro áreas 
do conhecimento, projetos interdisciplinares com foco 
no desenvolvimento da leitura e escrita.
• Selecionar e organizar o acervo da Biblioteca para 
apoiar as atividades da sala de aula.
• Incentivar  e  publicizar,  em  colaboração  com  os 
professores,  as  produções literárias  e  artísticas  dos 
alunos, favorecendo o seu desenvolvimento cultural.
• Publicizar a síntese da estatística de empréstimos, 
bem como as obras e gêneros mais acessados pelos 
estudantes e professores.

Gerenciar  o  material  de  ensino  e 
aprendizagem  existentes  no  Centro 
de Multimeios

• Selecionar e classificar o acervo da Biblioteca.
• Prever  o  atendimento  a  todos  os  turnos  de 
funcionamento  da  escola  e  à  comunidade  para 
consulta, empréstimo e informações diversas.
• Utilizar  todos  os  espaços  disponíveis  para 
desenvolver  as  atividades  extraclasse,  quais  sejam: 
festival de desenho e pintura, hora do conto, teatro de 
fantoches, atividades recreativas, etc.
• Organizar o registro das atividades do Centro e de 
relatórios para avaliação do trabalho.
• Monitorar,  na  escola,  os  desdobramentos  dos 
Programas do Livro, estaduais e federais.
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APOIO DO CENTRO DE MULTIMEIOS

Atribuições  Ações e Atividades

Apoiar  as  ações  desenvolvidas  no 
centro de multimeios/biblioteca.

• Auxiliar  o  Regente  de  Multimeios  no 
desenvolvimento  dos  projetos  vinculados  a  este 
ambiente de aprendizagem.

Colaborar com os professores da sua 
área de formação no desenvolvimento 
de atividades extraclasse.

• Envolver-se na elaboração e execução de projetos 
interdisciplinares.
• Aproveitar  suas  habilidades  acadêmicas  para 
reforçar  atividades  curriculares,  respeitando  suas 
limitações  indicadas  no  laudo  médico,  como,  por 
exemplo:

Professores (as) de língua portuguesa podem se envolver 
no apoio aos estudantes no que se refere à produção e 
correção de redações (Laboratório de Produção Textual) 
além de apoiar os professores na elaboração de itens de 
acordo  com  a  matriz  do  SPAECE  e  do  ENEM,  entre 
outras atividades de cunho pedagógico.
Professores (as) das Áreas de Matemática, Ciências da 
Natureza  e  de  Humanas,  podem  se  envolver  no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, orientação de 
estudos e etc.
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PROFESSOR COORDENADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PCLEI)

Atribuições  Ações e Atividades

Dar  suporte  aos  Professores  no 
planejamento e execução das ações 
curriculares.

• Articular  com os professores o uso das TICs na 
sua disciplina.

• Desenvolver projetos interdisciplinares utilizando a 
tecnologia, visando à integração dos saberes.

Coordenar  o  processo  de  formação 
dos  educadores  para  o  uso  das 
tecnologias,  em  articulação  com  os 
Professores  Coordenadores  de  Área 
(PCA).

• Introduzir  nos  encontros  de  planejamento  pauta 
referente  a  utilização  das  TICs  como 
potencializadora das atividades pedagógicas.

• Disponibilizar  tempo  para  encontrar-se 
individualmente  ou  por  área  para  discutir  a 
inclusão de recursos tecnológicos nos planos de 
aula.

Orientar os estudantes a utilizarem as 
tecnologias educacionais.

• Desenvolver  projetos  de  inclusão  digital 
direcionado  a  alunos,  professores,  gestores  e 
comunidade escolar.

• Planejar,  apoiar  e  motivar  os  trabalhos 
desenvolvidos.
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PROFESSOR COORDENADOR DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS (PCLEC)

Atribuições  Ações e Atividades

Gerenciar  o  espaço  e  os 
equipamentos  existentes  no 
laboratório de ciências.

• Fazer um levantamento de todos os equipamentos 
existentes no laboratório.

• Monitorar  o  uso  adequado  dos  materiais  e 
equipamentos do laboratório quando da realização 
das atividades práticas.

• zelar  pela  organização,  manutenção  e 
acomodação correta dos equipamentos.

• Manter sempre atualizado o diário de classe com 
os  agendamentos  da  utilização  do  espaço  do 
laboratório.

• Procurar  manter  o  laboratório  sempre  limpo  e 
arejado.

• Realizar  visitas  guiadas  ao  laboratório,  como 
forma de despertar a curiosidade dos alunos pelos 
equipamentos existentes.

• Zelar  pela  manutenção  dos  equipamentos  de 
proteção e segurança do laboratório.

Dar  suporte  aos  professores  no 
planejamento  e  execução  das 
atividades que necessitem do espaço 
do laboratório de ciências.

• Juntamente com o professor Coordenador de Área 
(PCA)  elaborar  um  plano  de  trabalho  que 
sistematize a utilização do espaço do laboratório.

• Dar apoio pedagógico aos professores da ciência 
da natureza e demais áreas do conhecimento.

• Apoiar  e  fortalecer  os  professores  de  ensino  e 
aprendizagem através da realização de atividades 
práticas laboratoriais que envolvam professores e 
alunos.

• Articular e planejar atividades experimentais e de 
pesquisa  em  parceria  com  os  professores  das 
outras áreas do conhecimento.

• Subsidiar, orientar e sugerir práticas pedagógicas 
alternativas aos professores.

• Desenvolver  projetos  interdisciplinares 
fomentando no aluno o gosto pela pesquisa e pela 
aprendizagem.

• Fomentar  a  realização  de  atividades  práticas 
laboratoriais que envolvam professores e alunos.

Participar das atividades pedagógicas 
promovidas ou sugeridas pela escola.

• Participar  das  reuniões  de  planejamento 
pedagógico

• Apoiar  os  professores  e  estudantes  quando  da 
realização de feiras científicas e demais atividades 
do gênero.

• Participar  das  atividades  de  formação  de 
professores.

• Promover  a  utilização  do  espaço  do  laboratório 
como ferramenta lúdica de aprendizagem.

• Participar  ativamente  de  gincanas,  olimpíadas  e 
demais  atividades  de  avaliações  externas  que 
acontecerem na escola.
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PROFESSOR COORDENADOR DE ÁREA (PCA)

Atribuições  Ações e Atividades

Coordenar  o  Planejamento  dos 
professores  da  sua  Área  do 
Conhecimento,  sob  orientação  do 
Coordenador Escolar.

• Articular  com  os  professores  de  sua  área 
estratégias  que  favoreçam  a  aprendizagem,  o 
diálogo entre seus pares e auxiliem nos momentos 
de formação.

• Acompanhar a execução dos planos de aula dos 
professores  de  sua  área  do  conhecimento  e  os 
resultados de aprendizagens.

• Subsidiar, orientar e sugerir práticas pedagógicas 
alternativas aos professores.

Apoiar  no  processo  de  formação 
contínua dos professores de sua Área 
do Conhecimento.

• Participar das formações ofertadas pelas CREDE 
e SEFOR, quando solicitado.

• Subsidiar  os  professores  de  sua  Área  do 
Conhecimento  de  práticas  pedagógicas 
inovadoras e integradas.

Acompanhar a execução dos Planos 
de Aula dos professores de sua Área 
do Conhecimento e os resultados de 
aprendizagem.

• Fomentar estudo e pesquisas relacionada a área 
entre seus pares.

• Auxiliar  aos  professores  na  elaboração  e 
execução  de  projetos  interdisciplinares  em  sua 
área de atuação.

• Socializar os encontros formativos.
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