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PORTARIA N° 03/2019/SMECET/MT. 

De 30 de outubro de 2019. 

 

Dispõe sobre as horas atividades dos professores em 

efetivo exercício nas unidades escolares da Rede 

Pública Municipal de Nova Monte Verde, e dá outras 

providencias.  

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei em conformidade com o 

disposto no artigo 100, da Lei Orgânica do Município de Nova Monte Verde e com base nos 

princípios da Gestão Democrática emanados da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998 e com fulcro na Lei Municipal N.º 627/2013; 

 

CONSIDERANDO o artigo 67, V, da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), que preceitua: "Os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-Ihes, inclusive nos termos dos 

estatutos, planejamento e avaliação, incluídos na carga de trabalho”; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.738/2008 artigo 2º, § 4º que dispõe: "Na 

composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da 

carga horária para desempenho das atividades de interação com os educandos"; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 627/2013, no artigo 39, fica assegurado a 

todos os professores o correspondente a 1/3 (um terço) de sua jornada semanal para atividades 

relacionadas ao processo didático pedagógico.  

 

 CONSIDERANDO que a hora-atividade é um período da carga horária dos 

professores dedicado a atividades fora da sala de aula, que incluem planejamento, estudo e 

discussões voltadas para a constante melhoria da prática pedagógica. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Normatizar o cumprimento das horas atividades, no âmbito das unidades 

escolares da Rede Municipal a partir do ano letivo de 2020.  

 

Art. 2º Caberá à unidade escolar gerenciar o exercício da hora-atividade, bem como 

elaborar o cronograma com a escala de hora-atividade dos professores, respeitado a 

necessidade da unidade educacional. 
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Art. 3º A hora-atividade é o período de tempo destinado à preparação e avaliação do 

trabalho pedagógico, 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 da escola. 

 

Art. 4 ºA hora-atividade deverá ser cumprida no próprio local de trabalho 

respeitando as orientações do diretor e/ou coordenador pedagógico de cada unidade de ensino.  

 

Parágrafo Único. Apenas será considerado como registro de hora-atividade o 

período de execução de no mínimo 55 minutos ininterruptos que o professor realizar na 

unidade escolar.   

 

Art. 5º O acompanhamento da hora atividade do professor deverá ser registrado em 

livro específico e/ou ponto eletrônico de acordo com normas da Secretaria de Educação. 

 

Art. 6º É função do Coordenador Pedagógico de coordenar e acompanhar as 

atividades dos professores nos horários de hora-atividade na unidade escolar. 

 

Art. 7º É de responsabilidade do diretor e/ou coordenador pedagógico de cada 

unidade de ensino assegurar o cumprimento da hora-atividade de acordo com o calendário 

escolar, sendo responsabilizados administrativamente pela omissão. 

 

Art. 8º Não será permitida qualquer forma de organização ou acordo que leve ao 

descumprimento desta portaria. 

 

Art. 9º Não terá direito a hora-atividade o servidor que não estiver em efetivo 

exercício no cargo. 

 

Art. 10 Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

 

Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 2019. 

 

 

Elcio Leandro Aparecido 

Secretario Mun. De Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

Decreto nº 044/2019 
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