
Mobilização em todos os estados por:

· 100% dos royalties do 
petróleo para a educação

· Piso · Carreira · Jornada
· 10% do PIB · PNE Já 
· Convenção 151 da OIT 
· Profissionalização dos 

funcionários da educação 

14ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública
DE 22 a 26 DE abril

Apresentação

Ato com representação dos estados  
na Câmara dos Deputados, em Brasília

Atos estaduais e municipais nas  
Assembleias Legislativas, Câmaras  
de Vereadores e sedes de governo

Greve Nacional  
23, 24 e 25 de abril
24/04 » 

A Semana de Educação da CNTE, este ano, coincide em tema e data com a Semana de Ação Global, que 
no Brasil é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da qual a CNTE faz parte.

Seguindo a agenda mundial, a CNTE e seus sindicatos filiados debaterão com a categoria e a sociedade 
brasileira, entre os dias 22 e 26 de abril, a importância da valorização dos/as trabalhadores/as em educação 
para a realização do direito à educação com qualidade e equidade.

Queremos chamar a atenção dos governos, de todas as esferas administrativas, para a importância de se cumprir 
integralmente a Lei do Piso do Magistério e de se valorizar todos/as os/as trabalhadores/as em educação com 
salário digno, carreira atraente, jornada compatível com as demandas profissionais e condições adequadas de 
trabalho. Também destacamos a importância de o Congresso Nacional regulamentar a Convenção 151 da OIT, 
imprescindível para estabelecer a Negociação Coletiva no Serviços Público.

Muito se fala sobre os problemas na aprendizagem dos estudantes, mas pouco se tem feito para garantir 
a formação inicial e continuada de qualidade dos profissionais da educação (professores, especialistas e 
funcionários) e, sobretudo, para assegurar plenas condições de trabalho e qualidade de vida aos/às educadores/
as.

No Brasil, estima-se a falta de mais de 300 mil professores nas redes públicas estaduais e municipais, sem 
contar os milhares de profissionais que lecionam, sem habilitação, em áreas de conhecimento distintas de sua 
formação. Entre os funcionários da educação, menos de 10% possuem diploma profissional. 

Por outro lado, a juventude não se sente atraída pela profissão, que perdeu status social e foi duramente 
desvalorizada ao longo de décadas. Os profissionais que se mantêm nas escolas sofrem com doenças do 
trabalho – como burnout, alergias, varizes e calos vocais – e estão cada vez mais expostos à violência e às 
inúmeras e injustas cobranças, que desprezam suas condições de trabalho.

Hoje, 86% das matrículas escolares no Brasil concentram-se na escola pública, e sem que esta instituição seja 
devidamente valorizada, dificilmente atingiremos melhores índices de distribuição de renda, de emprego de 
qualidade e justiça social.

Neste sentido, reiteramos aos trabalhadores/as, gestores públicos, parlamentares, pais, mães e estudantes a 
necessidade de o Congresso aprovar, com urgência, o novo Plano Nacional de Educação e de destinar 100% dos 
recursos provenientes da exploração do petróleo para a educação pública. Pois, sem estratégias nacionais para 
se garantir a equidade no atendimento educacional de qualidade, a cidadania e as oportunidades continuarão 
sendo privilégios de poucos.

Essa luta é de toda sociedade, e não apenas dos/as trabalhadores/as em educação. 

Contamos com o apoio de todos/as!

 
Abril de 2013 
Diretoria Executiva da CNTE

Tabela de vencimentos, remunerações e jornadas de trabalho  
das carreiras de magistério público da educação básica  

(Redes Estaduais). Referência: março de 2013

UF
NÍVEL MÉDIO         LICENCIATURA PLENA          CARGA 

HORÁRIA
% HORA-

ATIVIDADE Cumprimento da Lei 11.738
Vencimento Remuneração Vencimento Remuneração

AC 1.567,00 - - 2.010,00 - - 30H 33% Cumpre na íntegra

AL 1.187,00 - - 2.172,10 - - 40H 25% Não cumpre

AM - - - - 940,57
1.881,14

1.345,01
2.690,02

20H
40H - - Sem referência de piso e jornada 

extraclasse

AP 1.172,34 2.344,68 1.470,11 2.940,22 40H 33% Não cumpre o valor como vencimento

BA 1.451,00 1.879,14 1.771,88 2.324,35 40H 30% Não cumpre

CE 1.567,00 1.901,10 1.613,56 2.444,92 40H 33% Cumpre na íntegra

DF 1.820,63 3.337,00 2.314,78 4.226,47 40H 37% Cumpre na íntegra

ES 510,05 963,13 775,72 1.023,32 25H 33% Cumpre apenas a jornada extraclasse

GO 1.460,00 2.197,47 - - 40H 33% Cumpre apenas a jornada extraclasse

MA 725,50 1.269,63 959,81 1.958,02 20H 20% Não cumpre

MG 1.178,10 1.386,00 24H 30% Não cumpre a jornada extraclasse e 
aplica a proporcionalidade ao valor

MS 1.810,00 2.172,06 2.715,00 3.258,09 40H 25% Cumpre somente o valor

MT 1.452,00 - - 2.179,43 - - 30H 33% Cumpre apenas a jornada extraclasse

PA 1.567,00 - - - - - - 40H 20% Cumpre somente o valor

PB 1.175,31 1.440,31 1.345,08 1.679,08 30h 33% Aplica a proporcionalidade ao valor

PE 1.567,00 - - - - - - 40H 33% Cumpre na íntegra

PI 1.451,00 - - 1.538,00 1.678,15 40H 30% Não cumpre

PR 731,46 - - 1.044,94 - - 20H 25% Não cumpre

RJ

RN 1.175,25 - - 1.638,21 - - 30H 20% Não cumpre a jornada extraclasse e 
aplica a proporcionalidade ao valor

RO 1.451,00 1.731,00 1.904,00 2.184,00 40H 33% Não cumpre o valor como vencimento

RR 1.524,65 2.194,27 2.031,16 2.762,46 25H 33% Cumpre a jornada extraclasse e aplica 
a proporcionalidade ao valor

RS 488,61 - - 903,74 - - 20H 20% Não cumpre

SC 1.567,00 1.955,00 1.581,52 2.217,00 40H 20% Cumpre somente o valor

SE 1.187,00 1.661,80 1.661.80 2.326,52 40H 37,5% Cumpre apenas a jornada extraclasse

SP 1.803,92 - - - - 2.088,27 40H 17% Cumpre somente o valor

TO 1.619,38 1.819,38 2.838,11 3.304,31 40H 33% Cumpre na íntegra

Fonte: Entidades Filiadas à CNTE.  
Notas: (1) Valores referentes ao mês de março de 2013, considerados no início das carreiras de magistério dos profissionais com formação de nível médio (Normal) e 
graduação em nível superior (Pedagogia e Licenciaturas). (2) O piso nacional do magistério incide no vencimento de carreira do/a professor/a com formação em curso 
Normal de nível médio. (3) A referência mínima para a jornada extraclasse, prevista na Lei 11.738, é de 33,33%



1. Piso salarial: vencimento de carreira

Com exceção de alguns Municípios e Estados, que pagam o piso na carreira e que cumprem a jornada mínima 
extraclasse do/a professor/a, a Lei nº 11.738, de 2008, até hoje não conseguiu vigorar plenamente na maior parte 
do país, e isso demonstra o quanto estamos longe de garantir a escola pública de qualidade para todos/as.

O Parecer CNE/CEB nº 8/10, que trata do Custo Aluno Qualidade, indica que a remuneração dos/as trabalhadores/
as em educação (professores, especialistas e funcionários) deve ser equivalente a cerca de 80% dos recursos 
vinculados à educação. Ou seja: não há escola pública de qualidade sem a priorização de seus profissionais. E a 
melhor forma de se valorizar os/as educadores/as é por meio de Planos de Carreira que incentivem a qualificação 
do trabalho, a dedicação exclusiva em uma só escola ou rede de ensino e que assegure aposentadoria digna. 

Já a diminuição da diferença entre as remunerações dos profissionais da educação em relação a outras categorias 
com mesmo nível de escolaridade, conforme prevê a meta 17 do projeto de PNE, assim como a adequação na 
relação professor-aluno por sala de aula, são políticas importantes para valorizar socialmente a profissão e para 
qualificar o trabalho pedagógico nas escolas.

Relação professor/aluno, por região, nas escolas públicas municipais (zona urbana)

Região Creche Pré-escola Anos iniciais (fundamental)
Norte 22,2 22,8 26,5

Nordeste 21 20,8 24,5
Centro-Oeste 19,9 20,9 24,8

Sudeste 16,4 21,9  
Sul 16,2 18,8 22,7

Indicação Conae 2010 6 a 8 (para 0 a 2 anos de idade) 
Até 15 (para 3 anos de idade) Até 15 Até 20

Fonte: Indicadores educacionais, MEC/INEP, 2010

Relação professor/aluno, por região, nas escolas públicas estaduais (zona urbana)

Região Anos finais (fundamental) Ensino médio
Norte 32,7 32,9

Nordeste 31,8 35,5
Centro-Oeste 30 31,3

Sudeste 32,9 34,7
Sul 29,2 28,7

Indicação Conae 2010 Até 25 Até 30

Fonte: Indicadores educacionais, MEC/INEP, 2010

2. Piso salarial: jornada de trabalho 

Importante destacar que o piso do magistério não trata só de salário. Apesar de esse ser um elemento fundamental, é 
preciso também levar em conta a jornada e as condições de trabalho dos/as  professores/as e demais trabalhadores/as da 
educação. Nesse sentido, a Lei 11.738 determina que pelo menos um terço da jornada de trabalho do/a professor/a 
seja destinada a atividades extraclasses, tais como preparação de aulas, correção de trabalhos e provas, reuniões 
pedagógicas e com familiares, formação continuada e outras. Dada a importância estratégica desse comando 
legal, a CNTE tem cobrado do MEC a imediata homologação do Parecer CNE/CEB nº 18/12, que visa orientar a 
implantação da “hora-atividade” em todas as redes públicas de nível básico do país.

A CNTE também não tem dúvidas de que a implantação da jornada extraclasse, tal como o pagamento do piso 
na carreira, depende de ajustes na maior parte das redes de ensino, especialmente no tocante aos desvios de 
finalidades das verbas educacionais usadas, recorrentemente, para o pagamento de pessoal de outras pastas da 
administração pública, ou mesmo aos da educação que se encontram em desvio de função.

Aplicação da jornada extraclasse nas redes estaduais de educação

UF % hora-atividade UF % hora-atividade
AC 33% AL 25%
AM -- AP 33%
BA 30% CE 33%
DF 37% ES 33%
GO 33% MA 20%
MG 30% MS 25%
MT 33% PA 20%
PB 33% PE 33%
PI 30% PR 25%
RO 33% RN 20%
RJ -- RR 33%
RS 20% SC 20%
SE 37,5% SP 17%
TO 33%

Fonte: Sindicatos filiados à CNTE, Março/2013

3. Formação e profissionalização dos trabalhadores em educação

O piso do magistério está vinculado à formação do professor em curso Normal de nível médio, e a luta da CNTE 
consiste em garantir, a todos/as os/as profissionais, a formação em nível superior e pós-graduação, nos termos 
das metas 15 e 16 do projeto de Plano Nacional de Educação. Em contrapartida ao esforço dos profissionais, os 
gestores públicos devem garantir a valorização nos planos de carreira, estabelecendo um mínimo de 50% entre os 
vencimentos do nível médio e superior, e dando amplo incentivo à pós-graduação.

No caso dos funcionários da educação, as redes públicas devem aderir ao Programa Profuncionário, do Ministério 
da Educação, ou prover cursos próprios de profissionalização, além de criarem coordenações encarregadas por 
formular as demandas por vagas e as formas de oferta desses cursos, nos moldes do art. 10 do Decreto nº 7.415, 
de 2010. 

O novo art. 62-A da LDB condiciona a profissionalização dos funcionários à formação técnico-pedagógica em nível 
médio ou superior, contribuindo para a qualidade da educação e para o reconhecimento social e profissional desses 
trabalhadores. E essa e outras políticas de valorização dos funcionários devem, preferencialmente, e enquanto 
o Congresso Nacional não aprova as diretrizes nacionais de carreira para os profissionais da educação básica, 
constar de planos de carreira preferencialmente unificados com o magistério, tendo como referência as Resoluções 
nº 2/09 e 05/10, ambas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.

Escolaridade dos professores no Brasil

Ensino médio: 450.874 21,5%

Ensino superior: 1.642.195 78,5%

Fonte: Censo MEC/INEP, 2012

Percentual de docentes do ensino  
médio com formação específica na área

Física 25%

Química 38%

Artes 38%

Língua Estrangeira 40%

Fonte: Censo da Educação Básica – INEP/MEC, 2007

4. Regulamentação da Convenção 151,  
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

A ausência de regulamentação da Convenção 151 da OIT e do art. 37, VII da Constituição Federal, que tratam, 
respectivamente, da Negociação Coletiva e do direito de greve no serviço público, continua gerando insegurança 
aos/às trabalhadores/as do setor público.

Infelizmente, ainda hoje, a maioria dos governos não respeita a Convenção 151 e impõe severas restrições às 
negociações com os servidores, causando tensões e motivando greves.

A CUT, a CNTE e seus sindicatos filiados lutam pela Negociação Coletiva ininterrupta no serviço público, como 
forma de avanço na conquista de direitos dos servidores públicos, sem precisar expor a sociedade a greves que, 
recorrentemente, são deflagradas em razão da truculência dos gestores em negociar e em atender as pautas 
reivindicatórias dos sindicatos.

Confira algumas lutas da CNTE, neste ano de 2013

»» Aprovação imediata do PNE com destinação de 10% do PIB para a educação.
»» Aprovação da MP nº 592, com a garantia da destinação de 100% dos recursos do petróleo para a educação 

pública.
»» Institucionalização do Sistema Nacional de Educação, com ampla gestão democrática e 

financiamento compatível para a implantação do Custo Aluno Qualidade.
»» Aprovação do Projeto de Lei nº 2.826/10, que estabelece os princípios e as diretrizes nacionais 

dos planos de carreira para os profissionais da educação.
»» Regulamentação do piso salarial profissional nacional para todos os profissionais da educação, à 

luz do art. 206, VIII da Constituição Federal.
»» Homologação do Parecer CNE/CEB nº 8/10, que orienta a implantação do Custo Aluno Qualidade 

Inicial (CAQi).
»» Instauração do debate nacional sobre o CAQ e sobre o aperfeiçoamento do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
»» Homologação do Parecer CNE/CEB nº 18/12, que versa sobre a aplicação mínima de 1/3 da 

jornada do magistério para hora-atividade.
»» Regulamentação da Convenção nº 151, da OIT, que trata da Negociação Coletiva no Serviço 

Público. 

Calendário de Atividades

22/04 » Coletiva à imprensa, organizada pelos sindicatos filiados à CNTE.

23/04 » Greve Nacional – dia de atividades públicas com panfletagens em praças, ruas, praias 
e demais locais de concentração urbana.

24/04 » Greve Nacional – ocupação dos espaços legislativos. Em Brasília a CNTE realizará ato 
no Congresso Nacional e, nos Estados e Municípios, as Assembleias Legislativas e Câmaras de 
Vereadores serão palco de debates sobre a educação e a valorização de seus profissionais.

25/04 » Greve Nacional – dia de mobilização com marchas, assembleias sindicais, aulas 
públicas e outras atividades organizadas pelos sindicatos em conjunto com entidades sociais.

26/04 » Avaliação da Semana, nos locais de trabalho.

Eixos de debates da Semana de Educação


