
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


