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JUSTIFICATIVA - PL 0470/2015 
O presente Projeto de Lei de autoria do vereador Claudio Fonseca, considerando 

disposições da Lei Federal nº 11.738 que destina porcentagem do total da jornada docente 
para hora/aula - atividade, tempo reconhecido como necessário para trabalho coletivo com a 
equipe escolar, inclusive o de formação permanente e reuniões pedagógicas; preparação de 
aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico, correção de avaliações; atividades com a 
comunidade, exceto as de reforço, recuperação de alunos e reposição de aulas, tem por 
objetivo recompor as atuais Jornadas dos profissionais docentes integrantes do Quadro do 
Magistério Municipal da Prefeitura de S. Paulo. 

Também, visa superar tratamento distinto quanto à composição da Jornada de 
Trabalho entre Professores de Educação Infantil em exercício e lotados nos Centros de 
Educação Infantil e demais docentes em exercício e lotados nas Unidades de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental. Quer, portanto, corrigir injustiça existente, e reconhecer aos 
professores de educação infantil os mesmos direitos dos integrantes do Quadro de carreira do 
Magistério Municipal. 

Os Centros de Educação Infantil da rede direta são espaços públicos onde atuam 
profissionais de educação, docentes, gestores e quadro de apoio, todos voltados ao processo 
educativo aos quais não se pode tratar com distinção de direitos e nem exclusões quanto a 
todas as politicas de formação e valorização profissional. 

Ainda trata o Projeto de Lei, de permitir que os atuais professores de educação infantil 
e fundamental - I e professores de ensino fundamental II e médio, integrantes do Quadro e 
carreira do magistério municipal, possam optar em caráter definitivo pela Jornada Básica 
Docente de 30 horas semanais, como Jornada do seu cargo ou a permanência na Jornada 
Básica Docente, nos termos contidos na Lei nº 14.660/07, com opção anual pela Jornada 
Especial Integral de Formação, também prevista na Lei 14.660/07. 

Com a aprovação da presente propositura teremos de fato um quadro e carreira de 
profissionais docentes, com direitos iguais, permitindo-lhes inclusive a movimentação em todas 
as Unidades da rede direta do ensino municipal, inclusive para atender necessidade cada vez 
maior de otimização e movimentação de pessoal, face às alterações no quadro de demanda 
provocado pelo acesso à educação infantil, como direito de todos. 

Ao propor a presente Lei, foram consideradas não somente a Lei Federal nº 11.738/08, 
mas também Metas e Estratégias contidas na Lei que dispõe sobre o Plano Municipal de 
Educação, aprovada recentemente pelos Srs. Vereadores desta Câmara Municipal. 

Atualmente, dois terços dos professores da rede municipal de ensino já exercem a 
Jornada Especial Integral de Formação, de modo que as opções pela Jornada Docente de 30 
horas, proposta aqui, como Jornada do Cargo Docente dos Professores de Educação Infantil, 
Professor de Educação Infantil e fundamental - I e Professor de Ensino Fundamental- II e 
Médio, não acrescentará despesas incompatíveis com as Receitas do Tesouro destinadas à 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 

A alteração proposta na composição das categorias da Classe II da carreira do 
Magistério se faz necessária por se aproximar o tempo estabelecido para que o ingresso na 
carreira do magistério seja restrito aos habilitados com formação em nível superior. 

Certo de que a presente propositura repara injustiças, expressa a necessidade de 
atualizações nos diplomas legais e cria condições para melhorar as condições de trabalho que 



revertam em melhor qualidade de educação para a população, contamos com o apoio e votos 
favoráveis dos Srs. Vereadores e sanção do Excelentíssimo Sr. Prefeito. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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