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VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção
Coletiva de Trabalho no período de 1º de março de
2020 a 28 de fevereiro de 2021 e a data-base da
categoria em 1º de março.



REAJUSTE SALARIAL

O salário dos professores será reajustado em 1º de março de 2020
pelo percentual de 3,92% (três inteiros e noventa e dois centésimos
de inteiro por cento), incidente sobre o salário devido em março de
2019.



PISOS SALARIAIS
   
  
 
 

  
 Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano - R$ 17,47

  
 Ensino Fundamental –  6º ao 9º ano - R$ 18,62

  
 Cursos livres sem graduação - R$ 18,62

  
 Ensino Médio - R$ 24,80

 
Cursos livres c/ graduação e Educação de Jovens e Adultos - R$ 24,80

  
Educação Profissional - R$ 24,80



DO CÁLCULO E
PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

Fica assegurado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor
do 13º salário até o dia 06 de novembro de 2020, com base na
remuneração do mês de outubro/2020, independentemente de
solicitação do professor, devendo a parcela restante ser paga até o
dia 15 (quinze) de dezembro de 2020.



FÉRIAS ANUAIS
Em razão das sequelas da pandemia da Covid-19, as férias celetistas dos professores poderão ser parcialmente
concedidas ao longo do ano letivo de 2020 e não apenas no período compreendido entre janeiro e fevereiro de 2021,
devendo, contudo, ser concedido um período mínimo de 20 (vinte) dias, entre os dias 18 de janeiro a 06 de fevereiro de
2021.

Parágrafo Primeiro – As férias celetistas dos professores que atuam na Educação Infantil em turmas de 0 (zero) a 3 (três)
anos, bem como daqueles que atuam em turmas de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, que não realizaram atividades remotas
e/ou domiciliares durante o período de suspensão das aulas presenciais, poderão ser parcialmente concedidas ao longo
do ano letivo de 2020 e não apenas no período entre janeiro e fevereiro de 2021, devendo, contudo, ser concedido o
mínimo de 20 (vinte) dias consecutivos nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro ou
março.
 
Parágrafo Segundo – Excepcionalmente, nos períodos de férias dos professores que atuam na Educação Infantil, caso
haja a reunião de turmas, não incidirá a multa prevista no parágrafo oitavo da cláusula 46 da Convenção Coletiva de
trabalho, que trata do limite de alunos por turma.

Parágrafo Terceiro – A concessão do período de 20 (vinte) dias de férias corridos, referida no parágrafo primeiro, deverá
ser participada aos professores com 60 (sessenta) dias de antecedência.
Parágrafo Quarto – A concessão do restante do período de férias deverá ser participada aos professores com a
antecedência prevista em lei.
Parágrafo Quinto – Ficam validados os períodos de férias concedidos até a assinatura do presente instrumento sem a
observância dos critérios previstos no caput.



DIREITO E USO DA IMAGEM E VOZ DO
PROFESSOR

Diante do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº. 6, de 20 de março de 2020, e da necessidade de regular
questões oriundas do direito e uso da imagem e voz do professor(a), bem como dos direitos patrimoniais/autorais e os direitos que lhe são
conexos, sem prejuízo de subsequente regulação convencional de outros aspectos das relações de trabalho, estabelecem os convenientes
condições de trabalho temporárias e limitadas ao ano letivo de 2020, nos termos dispostos abaixo:
Parágrafo Primeiro - Em razão dos desdobramentos decorrentes do cenário relativo ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, os
estabelecimentos de ensino poderão cumprir as horas do ano letivo de 2020 com: 
a)               aulas síncronas, dentro da carga horária do professor, para seus alunos presentes na escola e alunos assistindo on-line, restrita e
exclusivamente na(s) turma(s) em que o professor seja titular no ano letivo; 
b)        gravação da aula dentro da jornada de trabalho do professor(a); ou,
c)         gravação da aula fora da jornada de
trabalho do professor(a).
I – As aulas referidas nas alíneas “a” e “b”, pela circunstância de estarem incluídas na carga horária do professor, já
se encontram remuneradas pelo salário por ele percebido, não gerando qualquer pagamento adicional, independentemente do
número de vezes que a gravação for reproduzida para os alunos da mesma turma.
II - As gravações de aulas referidas na alínea “c”, restrita e exclusivamente para a(s) turma(s) de que o professor seja titular, que não
ultrapassarem o limite de 50% (cinquenta por cento) da sua carga horária semanal, serão remuneradas pelo valor da hora-aula normal;
acima deste limite, serão remuneradas com
adicional de 50% (cinquenta por cento)
III – As gravações de aulas referidas na alínea “c”, para utilização em outras turmas de outros professores da escola serão remuneradas com
adicional de 100% (cem por cento), com autorização do professor.



DIREITO E USO DA IMAGEM E VOZ DO
PROFESSOR

Parágrafo Segundo - As partes reconhecem o direito a imagem e voz do professor(a), os direitos patrimoniais/autorais e os direitos que lhe
são conexos como invioláveis e de uso exclusivo deste, cabendo sua exposição e uso pela instituição de ensino somente mediante autorização
individual e expressa do professor(a). Os estabelecimentos de ensino terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
retorno das aulas presenciais, para formalizar, com o professor(a), a referida autorização.

Parágrafo Terceiro – A instituição de ensino, mediante autorização do professor(a), poderá editar, reeditar, tratar, recortar, agrupar ou de
qualquer modo complementar o conteúdo autorizado, de forma lícita, para exibição.

Parágrafo Quarto – O pagamento referido no parágrafo primeiro, inciso III, será devido, ao professor(a), uma única vez, independentemente do
número de vezes que a gravação for reproduzida.

Parágrafo Quinto – Os contratos ou termos aditivos de teletrabalho, firmados entre a instituição de ensino e docente, que tenham por objeto o
uso irrestrito e ilimitado, venda, cessão ou doação quanto à tiragem ou volume de distribuição, em qualquer espaço
territorial, em qualquer idioma, da voz, imagem e direitos que lhes são conexos, sem a autorização expressa e a devida contraprestação ao
professor(a), deverão ser ajustados de acordo com a presente cláusula, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do retorno das aulas
presenciais.

Parágrafo Sexto - Os termos constantes na presente cláusula visam a atender às circunstâncias excepcionais da presente pandemia da
Covid-19, não devendo, pois, em qualquer hipótese, serem interpretados como precedente suscetível de parametrizar qualquer ultratividade.



RECESSO LETIVO

Os estabelecimentos de ensino da Educação Básica, garantirão aos professores indisponibilidade para o
trabalho durante 2 (duas) semanas, ao longo do período faltante, para concluir o ano letivo de 2020.
Parágrafo Primeiro – O estabelecimento de ensino poderá conjugar ambas as semanas ou dividi-las em
dois períodos distintos de uma semana cada qual, podendo isso ser praticado em qualquer dos semestres
letivos.

Parágrafo Segundo – Quando optar por conceder uma ou as duas semanas de indisponibilidade no 2º
(segundo) semestre letivo, o estabelecimento de ensino deverá nela(s) abarcar o
período que vai de 12 de outubro a 17 de outubro de 2020.

Parágrafo Terceiro – Ficam desobrigadas do cumprimento da previsão contida no Parágrafo Segundo as
escolas de ensino técnico e/ou profissionalizante.

Parágrafo Quarto – Os estabelecimentos de um mesmo município envidarão esforços para que o(s)
período(s) de recesso sejam coincidentes.



RECESSO LETIVO

Parágrafo Quinto – Este ajuste visa a atender às circunstâncias excepcionais da presente pandemia da Covid-19, não
devendo, pois, em qualquer hipótese, ser interpretado como precedente suscetível de parametrizar qualquer
ultratividade.

Parágrafo Sexto - Em razão das sequelas da pandemia da Covid-19, os professores que atuam na Educação Infantil em
turmas de 0 (zero) a 3 (três) anos, bem como aqueles que atuam em turmas de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, que não
realizaram atividades remotas e/ou domiciliares, não farão jus à concessão do recesso escolar previsto para os
professores que realizaram atividades remotas/domiciliares no período de suspensão das aulas presenciais, a fim de
garantir o cumprimento das obrigações legais e contratuais relativas ao ano letivo de 2020.

Parágrafo Sétimo – Para fins de rescisão contratual, o cômputo do recesso ou de férias escolares terá como termo final o
retorno das atividades docentes, que não poderá anteceder a 7 (sete) dias do retorno dos estudantes.

Parágrafo Oitavo – Quando o retorno dos docentes se der em prazo inferior ao previsto no parágrafo anterior, este será
considerado como termo final do recesso letivo para fins rescisórios.



COMPENSAÇÃO DAS AULAS

Os professores, em cuja carga horária esteja ou não previsto trabalho aos sábados, poderão ser convocados a ministrar
aulas e/ou participar de atividades letivas em até 8 (oito) sábados necessários para garantir o cumprimento do mínimo
legal de dias e/ou horas pertinentes ao ano letivo de 2020 ou para recuperar e/ou reforçar conteúdos insuficientemente
desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Parágrafo Primeiro – Os estabelecimentos de ensino poderão optar entre compensar até seis (6) sábados por até seis (6)
dias corridos de indisponibilidade de trabalho, sem nenhum pagamento adicional, observada a proporção de um (1) dia
de indisponibilidade por sábado trabalhado, ou realizar o pagamento das horas trabalhadas nesses sábados pelo valor
da hora-aula normal, sem qualquer adicional.

Parágrafo Segundo – O trabalho realizado no 7º (sétimo) e no 8º (oitavo) sábados será remunerado com o adicional de
horas extraordinárias no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo Terceiro – Ao convocar o professor para o trabalho aos sábados, o estabelecimento de ensino observará a
seguinte proporção relativamente à carga horária:



COMPENSAÇÃO DAS AULAS

– até 6 (seis) períodos semanais = 2 (dois) sábados;
– de 7 (sete) a 10 (dez) períodos semanais = 4 (quatro) sábados;
– de 11 (onze) a 19 (dezenove) períodos semanais = 6 (seis) sábados;
– a partir de 20 (vinte) períodos semanais = 8 (oito) sábados.
 
Parágrafo Quarto - Os professores que ministram aulas na Educação Infantil e não realizaram atividades
remotas/domiciliares durante o período de suspensão das aulas presenciais, e em cuja carga horária esteja ou não
previsto trabalho aos sábados, poderão ser convocados para o trabalho em até 8 (oito) sábados. Nessa hipótese, não
será devida qualquer remuneração, tendo em vista que os sábados se destinam a compensar o período de suspensão
das aulas presenciais sem a realização de atividades remotas/domiciliares.

Parágrafo Quinto – Os estabelecimentos de ensino que necessitarem recuperar e/ou reforçar conteúdos
insuficientemente desenvolvidos ao longo do ano letivo, bem como garantir o cumprimento das obrigações legais e
contratuais relativas ao calendário escolar de 2020, poderão convocar os professores nos termos previstos no caput.

Parágrafo Sexto – O trabalho realizado aos sábados será limitado a 1 (um) turno (manhã, tarde ou noite), que será
definido pelo estabelecimento de ensino, podendo ser diverso daquele em que o professor ministra aulas ordinariamente.



COMPENSAÇÃO DAS AULAS

Parágrafo Sétimo – Para os estabelecimentos de ensino de confissão religiosa que preconizam o resguardo do dia de
sábado, a convocação prevista no caput poderá ser transferida para o dia de domingo, com igual aplicação dos critérios
remuneratórios e de proporcionalidade previstos nos parágrafos acima. 

Parágrafo Oitavo – Os sábados já incluídos na carga horária semanal do professor serão remunerados pelo valor da
hora-aula normal, sem qualquer adicional.

Parágrafo Nono – Em caso de rescisão contratual, sem que tenha havido a compensação ou a remuneração prevista no
parágrafo primeiro, eventuais sábados trabalhados pelo professor deverão ser remunerados pelo valor da hora-aula
normal, sem qualquer adicional.



ATIVIDADES DE REFORÇO OU
RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDO

Após o retorno às aulas presenciais, caso os estabelecimentos de ensino, em decorrência de avaliação de aprendizagem,
entendam necessária a oferta de aulas ou atividades de reforço, ou, ainda, aulas para recuperação de conteúdo, poderão
convocar os professores para tanto.

Parágrafo Primeiro – As horas-aulas adicionais destinadas a essas atividades de reforço ou recuperação, que não
ultrapassarem o limite de 50% (cinquenta por cento) da carga horária mensal do professor, serão remuneradas pelo valor
da hora-aula normal, sem qualquer adicional.

Parágrafo Segundo – As horas-aulas adicionais que ultrapassarem o referido limite de 50% (cinquenta por cento) serão
remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento).



EXTENSÃO DO ANO LETIVO

Face às peculiaridades decorrentes das restrições sanitárias impostas em função da pandemia da COVID-
19, os estabelecimentos de ensino poderão estender o ano letivo de 2020 pelo tempo necessário ao
atendimento das exigências legais e contratuais, relativas ao número de dias letivos e de horas de ensino
ou de recuperação e/ou reforço de conteúdo, respeitado o período de férias previsto na Cláusula Dez.

Parágrafo Único – As aulas que se estenderem até o final de dezembro de 2020, como também aquelas
que venham a ser ministradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, em virtude da alteração do
calendário escolar resultante da pandemia da COVID-19, serão remuneradas com base no valor hora-aula
normal, sem qualquer adicional.



 ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO QUE NÃO PRATICARAM ATIVIDADES

REMOTAS/DOMICILIARES

Os estabelecimentos de ensino, que não praticaram quaisquer atividades remotas e/ou domiciliares em
nenhum dos níveis de ensino, no período de suspensão das aulas presenciais, poderão ajustar as formas
de compensação relativas ao número de dias letivos e de horas de ensino ou de recuperação e/ou reforço
de conteúdos através de acordo coletivo a ser firmado com o sindicato profissional.



BASE DE CÁLCULO PARA COTAS DE PCDs

Fica estabelecido que, para fins do atendimento do art. 93 de Lei 8.213/91, o número de
contratos de trabalho de professores será computado através da soma total das suas
cargas horárias, dividido por 40 horas.

Parágrafo único – No cálculo da percentagem de que trata o caput deste artigo, somente
as frações de unidade superior a 0,50 é que darão lugar à admissão de uma pessoa
portadora de deficiência.



ESTABILIDADE DO APOSENTANDO

Mesma cláusula da Educação Superior



DIA DO PROFESSOR

O Dia do Professor será comemorado em 13 de outubro de 2020, data
em que não haverá atividade docente, nem compensação das
respectivas horas não trabalhadas.



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

O recolhimento da contribuição assistencial, no valor
correspondente a 2% (dois por cento) do salário do mês de
agosto de 2020, será efetuado em consonância com a
legislação vigente na data do desconto, devendo ser
operacionalizado com base nos parágrafos a seguir
ajustados.


