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1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade da elaboração de uma “proposta para aplicação da Lei 11.738 na 

Rede Municipal de Educação de Caraguatatuba, SP”, vem do não cumprimento da 

referida Lei desde 2008, quando esta foi aprovada no Congresso Nacional (há 4 anos). 

A chamada Lei do Piso Nacional (Lei 11.738, em Anexo) tem por objetivo 

primeiro, a valorização do profissional do magistério. Para tanto, esta regulamenta o 

piso salarial e a jornada de trabalho. 

O grupo de professores, por meio de reuniões previamente agendas e 

divulgadas na rede (com amplo debate democrático, procurando abarcar TODOS 

professores do município), elaborou e votou a proposta que segue em Assembleia dos 

professores. 

 

2. OBJETIVO 

 O fundamento básico desta proposta é que a lei seja, de fato, cumprida, 

destacando o parágrafo 4º do Artigo 2º da lei 11.738/08, o qual não tem sido cumprido 

na rede municipal de Caraguatatuba:  

§ 4
o
  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo 

de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos. 
 
 

3. SOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Além disso, é do saber de todos que nossa atual administração, como ela 

própria o afirma, investe 25% do orçamento em Educação - que é o percentual mínimo 

constitucional. Portanto, caso o município não consiga fazer cumprir a lei, mesmo com 

seus R$109.257.000,00 destinados à Secretaria da Educação (Expressão Caiçara), 

deverá recorrer ao Artigo 4º da lei 11.738/08: 

Art. 4o  A União deverá complementar, na forma e no limite 
do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de 
que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a 
partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados 
à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o 
valor fixado. 
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 Dessa forma, cabe à administração do município comprovar para a União, em 

forma de documentos, o repasse de 25% que faz à Educação, que a União deverá 

complementar. 

 

4. HORAS DE TRABALHO: 

 

4.1. HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO (HTPC) 

 A importância da HTPC uma vez por semana nas escolas é consensual entre os 

professores municipais, e deverá ser cumprida dentro da jornada extra-classe. 

Propomos que sejam mantidas as atuais três horas semanais de HTPC para as 

jornadas existentes. 

 

 4.2. HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO LIVRE (HTPL) 

 Se o parágrafo 4º do Artigo 2º prevê que a jornada do professor deverá ser 

cumprida no máximo 2/3 com os educandos, não há outro parágrafo determinando, 

especificamente, onde e como o docente desenvolverá 1/3 de sua jornada extra-

classe. Porém, a Lei n.º 9.394/96 (LDBEN) determina, em seu Artigo 67 sobre a 

formação do magistério, dentre outros, os direitos: 

II. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para este fim; 
III. Piso salarial profissional.; 
V. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 

carga de trabalho; (grifo nosso) 
 

 Deste 1/3 de jornada, já concordamos em fazer 3 horas de HTPC. No entanto, 

as demais horas deverão ser livres. 

O trabalho do professor é inegavelmente um trabalho intelectual e deve ser 

tratado como tal. O professor necessita estar sempre estudando, pesquisando, 

buscando atualizar-se em conhecimentos que aperfeiçoem sua cognição e, por 

consequência, sua atuação. 

 Este 1/3 de jornada a ser cumprida fora da sala de aula destina-se, justamente, 

para que o professor estude, planeje e avalie seu trabalho e suas ações. Sendo estas 

(estudar, planejar e avaliar) atividades intelectuais, desenvolvidas por intelectuais, 

caberá a cada profissional, com total liberdade – fundamento básico para o 

desenvolvimento do intelecto-, determinar onde, quando e como desenvolvê-las. Em 

outras palavras, o professor cumprirá sua jornada extra-classe (1/3 da jornada total) 

em local, horário e da maneira que julgar melhor, podendo ele ir à escola sempre que 
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lhe for necessário, mas nunca permanecer nela obrigatoriamente em função de 

cumprimento de jornada. 

Conclusão, 2/3 da jornada do professor deverão ser de interação com 

educando, portanto 1/3 não será. Este 1/3 será composto de HTPC e HTPL.  

 

 4.3. HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA (HTPE) 

 A HTPE, refletindo acerca do significado de sua nomenclatura, nada mais é que 

todo e qualquer trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor dentro da escola, 

seja ele individual ou coletivo, interagindo com alunos, professores, funcionários e/ou 

comunidade. Dessa forma, é incabível e incoerente que se crie uma “HTPE” para ser 

imposta à jornada extra-classe do professor, como propôs a Secretaria Municipal de 

Educação (SME) no Teatro Mário Covas nos dias 4 e 5 de julho (dias em que a SME 

apresentou sua proposta para aplicação da Lei do Piso). 

 Independente da classificação ou interpretação da HTPE, ela não poderá afetar 

de forma alguma o 1/3 de jornada extra-classe garantida ao professor para estudo, 

planejamento e avaliação e que será em forma de HTPC e HTPL. 

 Somos, portanto, contrários a esta invenção da SME que tem por finalidade 

manter o professor individualmente preso na escola. Que o professor decida onde se 

dedicar ao estudo, planejamento e avaliação.  

  

 

5. DAS JORNADAS 

 Atualmente existem jornadas diferentes entre os professores municipais, no 

entanto, a aplicação da lei deve ser igual para todos e nenhum professor deverá ser 

obrigado ou pressionado a alterar a jornada para a qual prestou o concurso e está 

prevista em seu edital. Dessa forma, o professor somente ampliará sua carga horária 

(de 30 para 40 horas, por exemplo) se for de seu interesse e se assim for ofertada pela 

SME, caso contrário, permanecerá com sua jornada original. 

Além disso, o Parecer CNE/CEB 09-2012 e o documento “Estudo Sobre a Lei do 

Piso Salarial” dizem que para o cumprimento do disposto no parágrafo 4 do artigo 2 da 

Lei do Piso não se pode fazer uma grande operação matemática para multiplicar as 

jornadas por minutos e depois distribuí-los por aulas, aumentando as aulas das 

jornadas de trabalho, mas apenas e tão somente destacar das jornadas previstas nas 

leis dos entes federados, um terço de cada carga horária. 
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5.1 PEB I 

 

 

Opção de ampliação de carga SEM Dedicação Exclusiva 

Hora-aula HTPC HTPL Total 

26 3 11 40 

 

Opção de ampliação de carga COM Dedicação Exclusiva (DE) 

Hora-aula HTPC HTPL DE (100%) Total 

26 3 11 40 80 

  

5.2. PEB II 

Atualmente   Com a aplicação correta da Lei do Piso (nossa proposta) 

Hora-aula HTPC HTPL   Hora-aula HTPC HTPL Total 

25 3 2   20 3 7 30 

 

Opção de ampliação de carga SEM Dedicação Exclusiva 

Hora-aula HTPC HTPL Total 

26 3 11 40 

 

Opção de ampliação de carga COM Dedicação Exclusiva (DE) 

Hora-aula HTPC HTPL DE (100%) Total 

26 3 11 40 80 

  

 

 

 

Atualmente   Com a aplicação correta da Lei do Piso (nossa proposta) 

Hora-aula HTPC HTPL   Hora-aula HTPC HTPL Total 

20 3 2   16 3 6 25 

25 3 2   20 3 7 30 



Proposta de Aplicação da Lei 11.738/08 na Rede Municipal de Caraguatatuba - SP 

 

 
Co mi ss ão  D e T ra ba l ho  Do s  Pro f es so r e s  D e Car ag ua ta tu ba  

6 

5.3. ADJ I 

Por ter caráter de substituição, o professor adjunto costuma assumir diversas 

cargas complementares. No entanto, sua jornada original de 10 horas deve ser 

respeitada e deve vir como atribuição inicial, a qual determinará sua sede, não 

podendo o professor ser obrigado ou pressionado a assumir cargas complementares. 

Além disso, para cada 2 aulas que o professor assumir ou eventualmente der 

aos alunos (num caso emergencial de falta de professor, por exemplo), ele terá direito 

a 1 HTPL, ou seja, cada 2 aulas que o professor entrar em sala de aula, deverá ser 

remunerado por 3 horas, fazendo-se cumprir a lei do piso. 

 

 

Com a aplicação correta da Lei do Piso (nossa proposta) 

Hora-aula HTPC HTPL Total 

6 2 2 10 
 

 

Opção de ampliação de carga SEM Dedicação Exclusiva 

Hora-aula HTPC HTPL Total 

13 3 4 20 

20 3 7 30 

23 3 9 35 

26 3 11 40 
 

 

Opção de ampliação de carga COM Dedicação Exclusiva (DE) 

Hora-aula HTPC HTPL DE (100%) Total 

26 3 11 40 80 
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5.4.ADJ II 

 Sua jornada original de 20 horas deve ser respeitada e deve vir como 

atribuição inicial, a qual determinará sua sede, não podendo o professor ser obrigado 

ou pressionado a assumir cargas complementares. 

 

Com a aplicação correta da Lei do Piso (nossa proposta) 

Hora-aula HTPC HTPL Total 

13 3 4 20 
 

 

Opção de ampliação de carga SEM Dedicação Exclusiva 

Hora-aula HTPC HTPL Total 

20 3 7 30 

23 3 9 35 

26 3 11 40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opção de ampliação de carga COM Dedicação Exclusiva (DE) 

Hora-aula HTPC HTPL DE (100%) Total 

26 3 11 40 80 
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6. DA CARGA COMPLEMENTAR 

 A Lei do Piso deve ser aplicada em toda e qualquer aula em que o professor – 

PEB I, PEB II, ADJ I, ADJ II - tiver interação com o educando, mesmo as cargas 

complementares ou eventuais substituições, como segue na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. AMPLIAÇÃO DA JORNADA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

Não somos contrários à ampliação da jornada, porém, o professor somente ampliará 

sua carga horária (de 30 para 40 horas, por exemplo, ou qualquer outra ampliação possível) se 

for de seu interesse e se assim for ofertada pela SME, caso contrário, permanecerá com sua 

jornada original. 

Ter ou não dedicação exclusiva será uma opção feita pelo professor, pois se ele optar 

por uma carga de 40horas e quiser dar aulas em outra rede (pública ou particular), não poderá 

receber gratificação por dedicação exclusiva. Mas se ele optar por uma carga de 40horas com 

dedicação exclusiva (gratificação de 100%), não poderá lecionar em outras instituições. 

Hora-aula HTPL Total 

2 1 3 

3 2 5 

4 2 6 

5 3 8 

6 3 9 

7 4 11 

8 4 12 

9 5 14 

10 5 15 

11 6 17 

12 6 18 

13 7 20 

14 7 21 

15 8 23 

16 8 24 

17 9 26 

18 9 28 

19 10 29 

20 10 30 
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Propomos, inclusive, que a gratificação por dedicação exclusiva seja computada nos 

cálculos do décimo terceiro salário, do acréscimo de um terço de férias e dos proventos da 

aposentadoria, como consta no parágrafo 1º do Artigo 11 da Lei complementar nº 1.164 de 04 

de janeiro de 2012 do Estado de São Paulo. 

 

8. JUSTIFICATIVAS 

 Como já citado nesta proposta, o primeiro objetivo da Lei do Piso Nacional é a 

valorização do profissional do magistério, conforme prevê a própria LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Porém, a correta aplicação da Lei do Piso 

Nacional gera uma série de reflexões. 

 

8.1. O SENTIDO PEDAGÓGICO DA LEI DO PISO 

 

Todo professor sabe que o seu trabalho não se limita a ministrar aulas. 

Também precisamos de tempo para estudos, planejamento e avaliação, tal como 

prevista no inciso V do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

Atualmente, os professores de Caraguatatuba têm reservado em sua jornada 

de trabalho, 5 horas de Atividade Pedagógica, sendo 3 coletivas (HTPC) e 2 de livre 

escolha (HTPL). No entanto, estas horas são insuficientes para tal finalidade.  

A Lei do Piso veio com o intuito de atenuar a injustiça histórica que o professor 

sofre de ter de trabalhar em casa e não ser remunerado por isto. Neste sentido, prevê 

o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 

atividades de interação com os educandos. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, quando 

do julgamento da Constitucionalidade desta lei, afirma: 

“Eu entendo que a fixação de um limite máximo de 2/3 para atividades de 

interação com os estudantes, ou, na verdade, para a atividade didática, direta, em sala 

de aula, mostra-se perfeitamente razoável, porque sobrará apenas 1/3 para as 

atividades extra-classe. 

Quem é professor sabe muito bem que essas atividades extra-classe são muito 

importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários dedicados à 

preparação de aulas, encontro com pais, com colegas, com estudantes, reuniões 

pedagógicas, didáticas: portanto, a meu ver, o mínimo faz-se necessário para a 

melhoria da qualidade do ensino e também para a redução das desigualdades 

regionais” (p.16 do Parecer CNE/CEB 09-2012). 

 

O Parecer CNE/CEB 09-2012, nas páginas 22 e 23, esclarece o que deve ser 

entendido como atividade extra-classe: 
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“Estudo: investir na formação contínua, graduação para quem tem nível médio, 

pós-graduação para quem é graduado, mestrado e doutorado. Sem falar nos cursos de 

curta duração que permitirão a carreira horizontal. Sem formação contínua o servidor 

estagnará no tempo quanto à qualidade do seu trabalho, o que comprometerá a 

qualidade da Educação, que é direito social e humano fundamental. 

Planejamento: Planejar as aulas, da melhor forma possível, o que é 

fundamental para efetividade do ensino. 

Avaliação: correção de provas, redações, etc. Não sendo justo nem correto que 

o professor trabalhe em casa, fora da jornada sem ser remunerado, corrigindo 

centenas de provas, redações e outros trabalhos.” 

 

Para quem está em sala de aula - e não em cargos de comissão e afastados do 

chão da sala - isto não é novidade alguma, é simplesmente o que já é feito em horário 

extra-jornada oficial. Por isto é importante a defesa da verdadeira concepção da Lei do 

Piso, e não propostas mirabolantes que mudam tudo justamente para que as coisas 

permaneçam exatamente como estão. 

Por fim, cabe lembrar que a Lei fala em no máximo 2/3 de atividade com 

educandos, e que nada impede que as redes de ensino implantem jornadas com mais 

de 1/3 de atividades extra-classe, o que com certeza melhoraria a qualidade do ensino. 

 

8.2. O SENTIDO JURÍDICO DA LEI DO PISO 
 

 A Lei 11.738, conhecida como Lei do Piso, não foi criada do nada. Ela foi fruto 

de lutas históricas dos trabalhadores do ensino. Este movimento já havia garantido 

anteriormente alguns avanços na legislação vigente. Garantiu, por exemplo, que na 

Constituição de 1988 constasse como princípios do ensino: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 

(...) 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

(...) 
VIII - piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 
federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 

  
 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) também foi 
garantido, no artigo 67, entre outras coisas: 
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III - piso salarial profissional 
(...) 
V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
 

 Tais princípios e diretrizes também são previstas em outras leis, como o Plano 

Nacional de Educação 2001-2011 (PNE - Lei 10.172/01), Plano Municipal de Educação 

(PME), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), etc... 

Percebe-se, portanto, que em todas estas leis já se encontra a necessidade da 

valorização do magistério (entendida no sentido amplo, incluindo melhorias no plano 

de carreira, jornada de trabalho, salário, condições de trabalho, etc.) para a melhoria 

do processo educacional.  A Lei do Piso nada mais fez do que regulamentar o piso 

salarial e a jornada de trabalho.  

 A jornada da lei do piso, que prevê o limite máximo de 2/3 (dois terços) da 

carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, nada 

mais faz do que atenuar a injustiça histórica que o professor sofre de ter de trabalhar 

em casa e não ser remunerado por isto. 

 Neste sentido qualquer alteração da jornada de trabalho para se adequar a Lei 

do Piso deve levar em consideração, fundamentalmente, a valorização do magistério. 

Logo, a correta aplicação da jornada de trabalho é a por nós defendida. Qualquer outra 

que fuja desta é uma manobra que “está mais calcada nas análises financeiras do 

resultado de sua aplicação do que propriamente da análise do texto jurídico 

normativo” (p.18 do Parecer CNE/CEB 09-2012). 

 

09. CONCLUSÃO 

 

 Diante do exposto nesta proposta, os professores do município de 

Caraguatatuba, exigem a correta aplicação da Lei do Piso Nacional (Lei 11.738), sem 

manobras e sem demora. As justificativas aqui apresentadas são simples e diretas. A 

educação do município só tem a ganhar com a correta aplicação da Lei. Portanto, 

exigimos da Prefeitura e da SME uma resposta favorável à nossa proposta, com a 

aplicação imediata da Lei 11.738, em vigor desde 2008. 
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11. ANEXO – LEI DO PISO NA ÍNTEGRA 

Presidência da República  
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 2o  O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação 
em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

§ 1o  O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do 
magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas 
semanais. 

§ 2o  Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que 
desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, 
direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas 
diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal 
de diretrizes e bases da educação nacional.  

§ 3o  Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, 
proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 

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

§ 5o  As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas 
as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica 
alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela 
Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005. 

Art. 3o  O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 
2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da 
educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma 
progressiva e proporcional, observado o seguinte: 

I – (VETADO); 

II – a partir de 1o de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o 
valor referido no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e o vencimento 
inicial da Carreira vigente; 
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III – a integralização do valor de que trata o art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o 
desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença 
remanescente. 

§ 1o  A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer 
tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

§ 2o  Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional 
compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do 
disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2o desta Lei, sendo 
resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei. 

Art. 4o  A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do 
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a 
integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da 
consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha 
disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.  

§ 1o  O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao 
Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos 
comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo. 

§ 2o  A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não 
conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e 
aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos. 

Art. 5o  O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será 
atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 

Parágrafo único.  A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-
se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos 
iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 
20 de junho de 2007. 

Art. 6o  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou 
adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, 
tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da 
Constituição Federal. 

Art. 7o  (VETADO) 

Art. 8o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  16  de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Tarso Genro 
Nelson Machado 
Fernando Haddad 
Paulo Bernardo Silva 
José Múcio Monteiro Filho 
José Antonio Dias Toffoli  
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