
VOLUME LXXV
(Julho/Dezembro/13)

2013

VOLUME LXXVI

LXXVI

(J
u

lh
o

/D
ez

em
b

ro
/1

3)
13120 capa.pdf   1   13/11/14   12:33



Um núcleo de pessoas
integrando o desenvolvimento
de um sistema
Capa de:
Conrado Troyano Neto

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador: Geraldo Alckmin

Secretário: Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Chefe de Gabinete: Fernando Padula Novaes 

13120 capa.pdf   2   13/11/14   12:33



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CHEFIA DE GABINETE

 GOVERNADOR: GERALDO ALCKMIN
 SECRETÁRIO: Herman Jacobus Cornelis Voorwald
 CHEFE DE GABINETE: Fernando Padula Novaes

LEGISLAÇÃO DE ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

 

ESTADUAL

VOLUME LXXVI
(JULHO A DEZEMBRO DE 2013)

SÃO PAULO
2013





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CHEFIA DE GABINETE

LEGISLAÇÃO DE ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO

ESTADUAL

VOLUME LXXVI
(JULHO A DEZEMBRO DE 2013)

  

Organização:

Leslie Maria José da Silva Rama

Nadine de Assis Camargo

Revisão:

Aparecida Manharelo Gimenez

Stella Marques Nunes

SÃO PAULO



o

– Grupo de Legislação Educacional - Legislação de Ensino 

Fundamental e Médio.  Estadual.  Compilação e Organiza-

ção de Leslie Maria José da Silva Rama  et alii.

São Paulo, SE/CG, 2013. v. LXXVI

Educação – Legislação. 2. Ensino Fundamental e Médio –  I Título

CG  001/v. LXXVI                                                                                                CDU 37:34

S241L

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SÃO PAULO
CHEFIA DE GABINETE – CG
GRUPO DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL – GLED
Praça da República, 53
CEP 01045-903 – São Paulo – SP



SUMÁRIO

I. Apresentação . ..............................................................................................  7

II. Ementário Geral.................................................................................................. 9

 ................................................................................  23

IV. Leis Complementares ......................................................................................... 27

V. Leis................................................................................................................  53

VI. Decretos  ......................................................................................................  73

VII. Resoluções SE  ..............................................................................................  155

VIII. Deliberação CEE  ...........................................................................................  379

IX.  Pareceres CEE  ..............................................................................................  383

X. Indicação CEE  ...............................................................................................  403

XI. Marginália  ....................................................................................................  407

 * GABINETE DO GOVERNADOR – GG ...........................................................  409

 * SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE / OUTRAS SECRETARIAS .........................  414

 .......  509

 ..................................................  513

 
das Coletâneas de Legislação Federal e Estadual de Ensino Fundamental  
e Médio – CENP/SE .......................................................................................  529





- I - 
APRESENTAÇÃO

-

-

como nas escolas públicas estaduais.

-

-

agradecimentos.

LESLIE MARIA JOSÉ DA SILVA RAMA





- II - 
EMENTÁRIO GERAL





11

EMENTÁRIO GERAL DO VOLUME LXXVI – 2º SEMESTRE DE 2013

EMENDA CONSTITUCIONAL

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

de São Paulo ........................................................................................................ 25

LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.204, DE 1º DE JULHO DE 2013

Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, 
e dá providências correlatas ................................................................................ 29

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.207, DE 5 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre os Concursos Públicos Regionalizados para os integrantes do 
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas 46

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.212, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes 
 ....................................................... 49

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.215, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013
Altera a Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre 

 .......................................................................................... 50

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.218, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
Altera a Lei Complementar nº 1.015, de 15 de outubro de 2007, que dispõe 
sobre a conversão em pecúnia de parcela de licença-prêmio, para os integran-
tes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da 
Educação. ............................................................................................................ 51

LEIS

LEI Nº 15.082, DE 10 DE JULHO DE 2013
(Projeto de lei nº 727/11, da Deputada Leci Brandão do PC do B)
Altera a Lei nº 10.948, de 5 de novembro de 2001, que dispõe sobre as pena-

sexual, e dá outras providências ......................................................................... 55

LEI Nº 15.097, DE 23 DE JULHO DE 2013
(Projeto de lei nº 161/10, do Deputado Gilmaci Santos - PRB)

-
gurem como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos .................................................................................................... 55



12

LEI Nº 15.109, DE 29 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 ................... 56

LEI Nº 15.187, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013
(Projeto de lei nº 471/13, do Deputado Campos Machado - PTB)

-
blicos de passageiros às pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, na forma que 

 ............................................................................................................ 71

DECRETOS

DECRETO Nº 59.354, DE 15 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre o Programa Ensino Integral de que trata a Lei Complementar nº 
1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 
de dezembro de 2012 .......................................................................................... 75

DECRETO Nº 59.385, DE 26 DE JULHO DE 2013
-

SAN-SP e dá providências correlatas. .................................................................. 78

DECRETO Nº 59.391, DE 29 DE JULHO DE 2013
-
-

plementares nº 1.157, de 2 de dezembro de 2011, e nº 1.193, de 2 de janeiro 
de 2013, e dá providências correlatas ................................................................. 81

DECRETO Nº 59.420, DE 13 DE AGOSTO DE 2013

2007, que dispõe sobre a transferência da Comissão de Centralização das Infor-

da Defesa da Cidadania para a Secretaria de Gestão Pública e dá providências 
correlatas ............................................................................................................. 85

DECRETO Nº 59.447, DE 19 DE AGOSTO DE 2013

sobre a regionalização dos concursos públicos para provimento de cargos do 

-
cias correlatas ...................................................................................................... 86

DECRETO Nº 59.448, DE 19 DE AGOSTO DE 2013

2009, que dispõe sobre as jornadas de trabalho do pessoal docente do Quadro 
do Magistério e dá providências correlatas......................................................... 88



13

DECRETO Nº 59.504, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013
Dispõe sobre o prêmio de intercâmbio internacional previsto no âmbito do Pro-

-
do pela Lei nº 14.923, de 28 de dezembro de 2012  ........................................... 90

DECRETO Nº 59.511, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013
-

toriza a Secretaria da Educação a representar o Estado na celebração de convê-
-

102

DECRETO Nº 59.566, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas ....................................................................................... 105

DECRETO Nº 59.589, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013
-

põe sobre a regulamentação da progressão e da promoção de que tratam os 

providências correlatas ....................................................................................... 105

DECRETO Nº 59.591, DE 14 DE OUTUBRO DE 2013

de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 8 de 
novembro de 2002, e dá providências correlatas
(Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.449/14)  ............................ 107

DECRETO Nº 59.618, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013
-
-

pacional para a função de Gerente de Organização Escolar e dá providências 
correlatas Palácio dos Bandeirantes .................................................................... 110

DECRETO Nº 59.650, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013
-

nanceira das Administrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Ba-
lanço Geral do Estado do exercício de 2013, e dá providências correlatas ......... 113

DECRETO Nº 59.664, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013
-

sistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE e dá providências cor-
relatas .................................................................................................................. 116

DECRETO Nº 59.669, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas ....................................................................................... 117



14

DECRETO Nº 59.693, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a criação de unidade escolar na Secretaria da Educação e dá pro-
vidências correlatas ............................................................................................. 118

DECRETO Nº 59.699, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a criação de unidade escolar na Secretaria da Educação e dá pro-
vidências correlatas ............................................................................................. 119

DECRETO Nº 59.732, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a criação de unidade escolar indígena na Secretaria da Educação 
e dá providências correlatas ................................................................................ 120

DECRETO Nº 59.765, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre criação de unidade escolar na Secretaria da Educação e dá provi-
dências correlatas ................................................................................................ 120

DECRETO Nº 59.796, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013

2 de dezembro de 2011, aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei 
Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 ....................................... 121

DECRETO Nº 59.850, DE  28 DE NOVEMBRO DE 2013
-

gulamenta a Evolução Funcional, pela via não acadêmica, dos integrantes do 
Quadro do Magistério ......................................................................................... 122

DECRETO Nº 59.859, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a doação de bens móveis pertencentes à Secretaria da Educação, 

Educacional Estado-Município ............................................................................ 138

DECRETO Nº 59.862, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas .......................................................................................  138

DECRETO Nº 59.863, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

-
to de ações educacionais nas escolas das redes públicas municipais, autorizan-
do a Secretaria da Educação a representar o Estado de São Paulo na celebração 
de convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e 
municípios paulistas, tendo por objeto a implementação do aludido programa 139

DECRETO Nº 59.868, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013
 .....................................  146



15

DECRETO Nº 59.900, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013
-

dos e indígenas em concursos públicos e dá providências correlatas ................. 147

DECRETO Nº 59.954, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Estado, e dá providências correlatas 
(Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.239/14) .............................  149

DECRETO Nº 59.957, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Disponíveis da Administração Direta e Autárquica do Estado, de que trata o 
Decreto nº 40.039, de 6 de abril de 1995, e dá providências correlatas ............. 150

RESOLUÇÕES SE 

RESOLUÇÃO SE Nº 45, DE 10 DE JULHO DE 2013
-

liação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP/2013 ..............  157

RESOLUÇÃO SE Nº 46, DE 16 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre delegação de competência para autorizar o pagamento de trans-
porte a coordenadores e dirigentes regionais de ensino ....................................  164

RESOLUÇÃO SE Nº 47, DE 17 DE JULHO DE 2013

de 30-8-2011 ....................................................................................................... 165

RESOLUÇÃO SE Nº 48, DE 17 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quando da formalização de 
contratos, nos órgãos centrais da Secretaria da Educação, e dá providências 
correlatas .............................................................................................................  165

RESOLUÇÃO SE Nº 49, DE 19 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre a organização e o funcionamento das escolas estaduais do Pro-
grama Ensino Integral, de que trata a Lei Complementar nº 1.164, de 4 de ja-
neiro de 2012, e dá providências correlatas........................................................  167

RESOLUÇÃO SE Nº 50, DE 31 DE JULHO DE 2013
-

mada Escolar/Ano 2014, para cadastramento de alunos e atendimento à de-
manda do ensino fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São 
Paulo ....................................................................................................................  173

RESOLUÇÃO SE Nº 51, DE 13 DE AGOSTO DE 2013
Dispõe sobre a criação do Conselho de Educação Escolar Quilombola e dá pro-
vidências correlatas .............................................................................................  181



16

RESOLUÇÃO SE Nº 52, DE 14 DE AGOSTO DE 2013
-

legislação, que fundamentam e orientam a organização de exames, concursos 
 ............................................  183

RESOLUÇÃO SE Nº 53, DE 19 DE AGOSTO DE 2013
-

grama Rede São Paulo de Formação de Docente – REDEFOR e dá providências 
correlatas .............................................................................................................  280

RESOLUÇÃO SE Nº 54, DE 22 DE AGOSTO DE 2013
-

cício das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário do Sistema 
de Proteção Escolar, e dá outras providências ....................................................  283

RESOLUÇÃO SE Nº 55, DE 22 DE AGOSTO DE 2013

Orientações Técnicas realizadas pelos órgãos centrais e regionais, de que trata 
 .....................................................  283

RESOLUÇÃO SE Nº 56, DE 27 DE AGOSTO DE 2013

 .................  284

RESOLUÇÃO SE Nº  57, DE 29 DE AGOSTO DE 2013
-

jeto Bolsa Mestrado/Doutorado .........................................................................  285

RESOLUÇÃO SE Nº 58, DE 29 DE AGOSTO DE 2013
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento de Centro de Estudos de 
Línguas-CEL, e dá providencias correlatas ........................................................... 285

RESOLUÇÃO SE Nº 59, DE 29 DE AGOSTO DE 2013

Congresso ............................................................................................................  286

RESOLUÇÃO SE Nº 60, DE 30 DE AGOSTO DE 2013
Dispõe sobre a atuação de professor em Sala/Ambiente de Leitura, nas escolas 
estaduais do Programa Ensino Integral, e dá providências correlatas ................ 287

RESOLUÇÃO SE Nº 61, DE 30 DE AGOSTO DE 2013
Dispõe sobre a oferta de estudos de reforço, recuperação e aprofundamento 
curricular a alunos das escolas estaduais, aos sábados, e dá providências corre-
latas .....................................................................................................................  287

RESOLUÇÃO SE Nº 62, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013

de Inspeções Médicas, no âmbito da Secretaria da Educação, e dá providências 
correlatas .............................................................................................................  291



17

RESOLUÇÃO SE Nº 63, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a autorização de professores da rede estadual de ensino para 

 ................................................ 292

RESOLUÇÃO SE Nº 64, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013
Cria Grupo de Trabalho para tratar do tema “Lei de Responsabilidade Educacio-
nal” ......................................................................................................................  293

RESOLUÇÃO SE Nº 65, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013
-

ação nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, e dá providências cor-
relatas ..................................................................................................................  294

RESOLUÇÃO SE Nº 66, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013
-

nal ........................................................................................................................ 299

RESOLUÇÃO SE Nº 67, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013
-

dências correlatas ................................................................................................  300

RESOLUÇÃO SE Nº 68, DE 27 DE SETEMBRO 2013
-

rede pública estadual, e dá providências correlatas ...........................................  302

RESOLUÇÃO SE Nº 69 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013
Dispõe sobre o atendimento à demanda escolar do ensino médio, para o ano 

 .......  305

RESOLUÇÃO SE Nº 70, DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

sobre a composição do Grupo Técnico de Acompanhamento e da Comissão de 
Coordenação do Programa SP Educação com Saúde ..........................................  314

RESOLUÇÃO SE Nº 71, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013
Considera autorizado o afastamento de servidores públicos da Secretaria da 

 ......................................... 315

RESOLUÇÃO SE Nº 72, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013
Cria Grupo de Trabalho para tratar do Estatuto Padrão das Associações de Pais 
e Mestres .............................................................................................................  316

RESOLUÇÃO SE  Nº 73, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013
-
-

constantes do Sistema de Cadastro de Escolas da Secretaria da Educação ...........  317



18

RESOLUÇÃO SE Nº 74, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progres-

correlatas .............................................................................................................  318

RESOLUÇÃO SE Nº 75, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal do-
cente do Quadro do Magistério ..........................................................................  321

RESOLUÇÃO SE Nº 76, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento de Centro de Estudos de 
Línguas – CEL, e dá providências correlatas ........................................................  339

RESOLUÇÃO SE Nº 77, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento de Centro de Estudos de 
Línguas – CEL, e dá providências correlatas ........................................................  340

RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013
 ..... 341

RESOLUÇÃO SE Nº 79, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013

dispõe sobre a designação dos membros do Grupo de Trabalho de Material 
Excedente e dá providências correlatas ..............................................................  343

RESOLUÇÃO SE Nº 80, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre transferência de escolas e classes estaduais, objeto da Parceria 
Educacional Estado/Município, no 1º semestre/2013 ........................................  344

RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

dispõe sobre o Grupo de Trabalho de Material Excedente – GTMEX, e dá provi-
dências correlatas ................................................................................................  345

RESOLUÇÃO SE Nº 82, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
-

te Pedagógico do Quadro do Magistério 
(Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 42/14) ............................ 346

RESOLUÇÃO SE Nº 83, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013
-

dos irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, no âmbito da Secretaria da 
Educação, e dá outras providências ....................................................................   353

RESOLUÇÃO SE Nº 84, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a avaliação do desempenho de servidores do Quadro do Magisté-
rio no Programa Ensino Integral .......................................................................... 359



19

RESOLUÇÃO SE Nº 85, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a reorganização curricular do ensino fundamental, na Escola de 
Tempo Integral – ETI, e dá providências correlatas ............................................. 363

RESOLUÇÃO SE Nº 86, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento de Centros de Estudos 
de Línguas – CELs, e dá providências correlatas ..................................................  374

RESOLUÇÃO SE Nº 87, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
-

 .............................................................................  375

RESOLUÇÃO SE Nº 88, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
-

Lei Complementar nº 1.078, de 17-12-2008, para o exercício de 2013 ................... 376

RESOLUÇÃO SE Nº 89, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe sobre prorrogação de afastamento de servidores da Pasta, e dá provi-
dências correlatas ................................................................................................  376

DELIBERAÇÃO CEE

DELIBERAÇÃO CEE Nº 122, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013
Homologada pela Resolução SE de 1º.11.2013
Dispõe sobre regularização de vida escolar e convalidação de estudos nos Siste-
ma de Ensino do Estado de São Paulo (Em anexo a Indicação CEE nº 123/13) ...... 381

PARECERES CEE

PARECER CEE Nº 255/13 – CES – Aprovado em 31.7.2013
Consulta sobre ministrar aula de Língua Espanhola ............................................  385

PARECER CEE Nº 259/2013 – CEB – Aprovado em 31.7.2013
 .......  387

PARECER CEE Nº 310/13 – CLN – Aprovado em 4.9.2013
 .............................................................. 390

PARECER CEE Nº 311/13 – CEB – Aprovado em 4.9.2013
 .............................................................................  394

PARECER CEE Nº 402/13 – CEB – Aprovado em 30.10.2013
Consulta sobre minuta de Decreto para regulamentar a Lei federal nº 
11.769/2008, que introduz o conteúdo obrigatório de Música na disciplina de 
Arte ......................................................................................................................  397

PARECER CEE Nº 478/2013 – CEB – Aprovado em 18.12.2013
Consulta sobre a Deliberação CEE Nº 120/2013 ................................................. 400



20

INDICAÇÕES CEE

INDICAÇÃO CEE Nº 123/13 – Aprovada em 23/10/2013
Regularização de vida escolar e convalidação de estudos (Anexada à Delibera-
ção CEE nº 122/13) .............................................................................................. 381

INDICAÇÃO CEE Nº 124/13 – Aprovada em 30.10.2013
 ........................ 405

MARGINÁLIA

GABINETE DO GOVERNADOR – GG

MENSAGEM DO GOVERNADOR A-Nº 111,  DE 10 DE JULHO DE 2013
Veto total ao Projeto de lei nº 514, de 2012, que dispõe sobre a exigência de 

-
blicos, de diversão, condomínios, hotéis, clubes e similares, no âmbito do Esta-

 ........................................................... 409

MENSAGEM DO GOVERNADOR A-Nº 115,  DE 15 DE JULHO DE 2013
Veto total ao Projeto de lei nº 85, de 2013, que propôe medida para autorizar o 

-
410

MENSAGEM DO GOVERNADOR A-Nº 120,  DE 22 DE JULHO DE 2013

-
-

dro de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino ... 412

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE / OUTRAS SECRETARIAS

RESOLUÇÕES CONJUNTAS 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/SGP Nº 2, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
Regulamenta a Lei Complementar nº 1.192, de 28 de dezembro de 2012, que 

 ....  414

RESOLUÇÃO CONJUNTA SF/SE Nº 1, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013

-

(Com as alterações introduzidas pela Res. Conj. SF/SE nº1/14) ..........................  418

GABINETE DO SECRETARIO – GS E CHEFIA DE GABINETE – CG

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2013



21

Realização da II Conferência Nacional de Educação – Etapa do Estado de São 
Paulo – II CONAE-SP, de 27 a 29.9.2013 .............................................................. 419

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 5 DE OUTUBRO DE 2013
 ....... 428

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 8 DE AGOSTO DE 2013
 ............................................  445

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 14 DE DEZEMBRO DE 2013
Premiação dos alunos do SARESP........................................................................ 459

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013
 ........................................... 459

INSTRUÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO SE 73, DE 
22-10-2013

-
 .......................  466

-
CACIONAL - CIMA

COMUNICADO CIMA, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013
-

ção e Comunicação para atuar em conjunto com o Diretor Técnico do Núcleo 
de Informação Educacional e Tecnologia (NIT) ....................................................  468

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

PORTARIA CGRH Nº 3, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013

dos Servidores do Quadro de Apoio Escolar da Rede Pública Estadual de Ensino 

470

PORTARIA CGRH Nº 5, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013
-

cesso inicial de atribuição de classes e aulas de 2014 .........................................  477

PORTARIA CGRH Nº 6, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

cronograma e diretrizes para o processo de atribuição de classes e aulas do ano 
 ...................................  478

PORTARIA CGRH Nº 11, DE 5 DE AGOSTO DE 2013
Dispõe sobre as inscrições para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas e a 

 ... 481



22

INSTRUÇÃO CGRH Nº 4, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

 ....  485

COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CGEB

INSTRUÇÃO CGEB DE 12 DE JULHO DE 2013
Dispõe sobre a avaliação do desempenho escolar dos alunos em componentes 

de Tempo Integral/2013, de que trata a Res. SE nº 2/2013 ................................  488

INSTRUÇÃO CGEB DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

Convocação para a Realização da Prova .............................................................. 489

ATOS CONJUNTOS  

PORTARIA CONJUNTA SEE/SME Nº 1, DE 31 DE JULHO DE 2013

Chamada Escolar/Ano 2014, para o ensino fundamental, na cidade de São Pau-
lo e dá outras providências .................................................................................  491

INSTRUÇÃO CONJUNTA UCRH/SPPREV Nº 2, DE 27 DE AGOSTO DE 2013
Prêmio de Desempenho Individual – PDI ............................................................  501

COMUNICADO  CONJUNTO CGRH/DETF Nº 1, DE 27 DE AGOSTO DE 2013
Docentes readaptados com funções no DETRAN ................................................ 504

COMUNICADO CONJUNTO EFAP/CGEB/CGRH, DE 23 DE AGOSTO DE 2013
Programa Sala de Leitura .....................................................................................  504

INSTRUÇÃO CONJUNTA CGEB/COFI  DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013
Procedimentos necessários à formalização do convênio SEE/Municípios Paulis-
tas (Programa Ler e Escrever e/ou Programa São Paulo Faz Escola) ................... 505

COMUNICADO CONJUNTO CGEB/CGRH, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013
Processo anual de atribuição de classes e aulas .................................................  507

 



- III - 
EMENDA CONSTITUCIONAL





25

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

do Estado de São Paulo passa a vigorar com a seguinte redação:
“Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem, do Idoso e dos Porta-

(NR)

Paulo passa a vigorar com a seguinte redação:

-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e agressão.” (NR)

publicação.

2013.

a) SAMUEL MOREIRA – Presidente
a) ENIO TATTO - 1º Secretário
a) EDMIR CHEDID - 2º Secretário
____
NOTA: 
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-
cias correlatas

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
-

te lei complementar:

-

Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e al-
terações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011, 

I - Anexo I, 1º julho de 2013;
II - Anexo II, 1º de julho de 2014.

 Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alte-
rações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011, 

I - R$ 6.506,79 (seis mil quinhentos e seis reais e setenta e nove centa-

II - R$ 7.157,46 (sete mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis 

2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

I - para o Supervisor de Ensino, a 25% (vinte e cinco por cento) do Nível 
I, Faixa I, da Estrutura II, da Escala de Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico;

II - para o Diretor de Escola, 15% (quinze por cento) do Nível I, Faixa I, da 
Estrutura I, da Escala de Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico.” (NR)

de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
-

tante da aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento 

de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de 

-
-
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I - Anexo III, 1º de julho de 2013;
II - Anexo IV, de 1º de julho de 2014.

couber, aos aposentados e aos pensionistas.

 As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar 
-
-

4.320, de 17 de março de 1964.

-

Palácio dos Bandeirantes, em 1º de julho de 2013.

GERALDO ALCKMIN

ANEXO I

VIGÊNCIA 1º/7/2013

ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO

ESTRUTURA I
DIRETOR DE ESCOLA

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.654,21 2.786,92 2.926,26 3.072,57 3.226,20 3.387,51 3.556,89 3.734,73

2 2.932,90 3.079,54 3.233,52 3.395,19 3.564,95 3.743,20 3.930,36 4.126,88

3 3.240,85 3.402,89 3.573,04 3.751,69 3.939,27 4.136,24 4.343,05 4.560,20

4 3.581,14 3.760,20 3.948,21 4.145,62 4.352,90 4.570,54 4.799,07 5.039,02

5 3.957,16 4.155,02 4.362,77 4.580,91 4.809,95 5.050,45 5.302,97 5.568,12

6 4.372,66 4.591,30 4.820,86 5.061,90 5.315,00 5.580,75 5.859,79 6.152,77

7 4.831,79 5.073,38 5.327,05 5.593,40 5.873,07 6.166,73 6.475,06 6.798,82

8 5.339,13 5.606,09 5.886,39 6.180,71 6.489,75 6.814,23 7.154,94 7.512,69



31

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.990,65 2.090,19 2.194,70 2.304,43 2.419,65 2.540,64 2.667,67 2.801,05

2 2.199,67 2.309,66 2.425,14 2.546,40 2.673,72 2.807,40 2.947,77 3.095,16

3 2.430,64 2.552,17 2.679,78 2.813,77 2.954,46 3.102,18 3.257,29 3.420,15

4 2.685,86 2.820,15 2.961,16 3.109,21 3.264,67 3.427,91 3.599,30 3.779,27

5 2.967,87 3.116,26 3.272,08 3.435,68 3.607,46 3.787,84 3.977,23 4.176,09

6 3.279,50 3.443,47 3.615,65 3.796,43 3.986,25 4.185,56 4.394,84 4.614,58

7 3.623,84 3.805,04 3.995,29 4.195,05 4.404,80 4.625,04 4.856,30 5.099,11

8 4.004,35 4.204,56 4.414,79 4.635,53 4.867,31 5.110,67 5.366,21 5.634,52
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ESTRUTURA II
SUPERVISOR DE ENSINO

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 3.030,92 3.182,46 3.341,59 3.508,67 3.684,10 3.868,30 4.061,72 4.264,80

2 3.349,16 3.516,62 3.692,45 3.877,08 4.070,93 4.274,48 4.488,20 4.712,61

3 3.700,83 3.885,87 4.080,16 4.284,17 4.498,38 4.723,30 4.959,46 5.207,43

4 4.089,41 4.293,88 4.508,58 4.734,01 4.970,71 5.219,24 5.480,20 5.754,21

5 4.518,80 4.744,74 4.981,98 5.231,08 5.492,63 5.767,26 6.055,62 6.358,41

6 4.993,27 5.242,94 5.505,09 5.780,34 6.069,36 6.372,82 6.691,47 7.026,04

7 5.517,57 5.793,45 6.083,12 6.387,28 6.706,64 7.041,97 7.394,07 7.763,77

8 6.096,91 6.401,76 6.721,85 7.057,94 7.410,84 7.781,38 8.170,45 8.578,97

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.273,19 2.386,85 2.506,19 2.631,50 2.763,07 2.901,23 3.046,29 3.198,60

2 2.511,87 2.637,47 2.769,34 2.907,81 3.053,20 3.205,86 3.366,15 3.534,46

3 2.775,62 2.914,40 3.060,12 3.213,13 3.373,78 3.542,47 3.719,60 3.905,57

4 3.067,06 3.220,41 3.381,43 3.550,50 3.728,03 3.914,43 4.110,15 4.315,66

5 3.389,10 3.558,56 3.736,48 3.923,31 4.119,47 4.325,45 4.541,72 4.768,80

6 3.744,96 3.932,20 4.128,81 4.335,25 4.552,02 4.779,62 5.018,60 5.269,53

7 4.138,18 4.345,09 4.562,34 4.790,46 5.029,98 5.281,48 5.545,55 5.822,83

8 4.572,68 4.801,32 5.041,39 5.293,45 5.558,13 5.836,03 6.127,84 6.434,23

ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO EM EXTINÇÃO

ESTRUTURA I

EDUCACIONAL

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.191,58 2.301,16 2.416,22 2.537,03 2.663,88 2.797,08 2.936,93 3.083,78
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2 2.421,70 2.542,78 2.669,92 2.803,42 2.943,59 3.090,77 3.245,31 3.407,57

3 2.675,98 2.809,77 2.950,26 3.097,78 3.252,67 3.415,30 3.586,06 3.765,37

4 2.956,95 3.104,80 3.260,04 3.423,04 3.594,20 3.773,91 3.962,60 4.160,73

5 3.267,43 3.430,81 3.602,35 3.782,46 3.971,59 4.170,17 4.378,67 4.597,61

6 3.610,51 3.791,04 3.980,59 4.179,62 4.388,60 4.608,03 4.838,43 5.080,36

7 3.989,62 4.189,10 4.398,55 4.618,48 4.849,41 5.091,88 5.346,47 5.613,79

8 4.408,53 4.628,95 4.860,40 5.103,42 5.358,59 5.626,52 5.907,85 6.203,24

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.643,69 1.725,87 1.812,16 1.902,77 1.997,91 2.097,81 2.202,70 2.312,83

2 1.816,27 1.907,09 2.002,44 2.102,56 2.207,69 2.318,08 2.433,98 2.555,68

3 2.006,98 2.107,33 2.212,70 2.323,33 2.439,50 2.561,47 2.689,55 2.824,03

4 2.217,72 2.328,60 2.445,03 2.567,28 2.695,65 2.830,43 2.971,95 3.120,55

5 2.450,58 2.573,10 2.701,76 2.836,85 2.978,69 3.127,62 3.284,01 3.448,21

6 2.707,89 2.843,28 2.985,44 3.134,72 3.291,45 3.456,02 3.628,83 3.810,27

7 2.992,21 3.141,82 3.298,92 3.463,86 3.637,05 3.818,91 4.009,85 4.210,34

8 3.306,40 3.471,72 3.645,30 3.827,57 4.018,94 4.219,89 4.430,89 4.652,43

ESTRUTURA II
DELEGADO DE ENSINO

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V

1 3.766,83 3.955,17 4.152,92 4.360,57 4.578,60

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V

1 2.825,12 2.966,37 3.114,69 3.270,43 3.433,95



34

ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES DOCENTES

ESTRUTURA I
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.950,40 2.047,92 2.150,31 2.257,83 2.370,72 2.489,26 2.613,72 2.744,41

2 2.155,19 2.262,95 2.376,10 2.494,90 2.619,65 2.750,63 2.888,16 3.032,57

3 2.381,49 2.500,56 2.625,59 2.756,87 2.894,71 3.039,45 3.191,42 3.350,99

4 2.631,54 2.763,12 2.901,27 3.046,34 3.198,65 3.358,59 3.526,52 3.702,84

5 2.907,85 3.053,25 3.205,91 3.366,20 3.534,51 3.711,24 3.896,80 4.091,64

6 3.213,18 3.373,84 3.542,53 3.719,65 3.905,64 4.100,92 4.305,96 4.521,26

7 3.550,56 3.728,09 3.914,49 4.110,22 4.315,73 4.531,52 4.758,09 4.996,00

8 3.923,37 4.119,54 4.325,52 4.541,79 4.768,88 5.007,32 5.257,69 5.520,58

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.462,80 1.535,94 1.612,74 1.693,37 1.778,04 1.866,94 1.960,29 2.058,30

2 1.616,39 1.697,21 1.782,07 1.871,18 1.964,74 2.062,97 2.166,12 2.274,43

3 1.786,11 1.875,42 1.969,19 2.067,65 2.171,03 2.279,58 2.393,56 2.513,24

4 1.973,66 2.072,34 2.175,96 2.284,75 2.398,99 2.518,94 2.644,89 2.777,13

5 2.180,89 2.289,93 2.404,43 2.524,65 2.650,88 2.783,43 2.922,60 3.068,73

6 2.409,88 2.530,38 2.656,90 2.789,74 2.929,23 3.075,69 3.229,47 3.390,95

7 2.662,92 2.796,07 2.935,87 3.082,66 3.236,80 3.398,64 3.568,57 3.747,00

8 2.942,53 3.089,65 3.244,14 3.406,34 3.576,66 3.755,49 3.943,27 4.140,43
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TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.170,24 1.228,75 1.290,19 1.354,70 1.422,43 1.493,55 1.568,23 1.646,64

2 1.293,11 1.357,77 1.425,66 1.496,94 1.571,79 1.650,38 1.732,90 1.819,54

3 1.428,89 1.500,34 1.575,35 1.654,12 1.736,83 1.823,67 1.914,85 2.010,59

4 1.578,92 1.657,87 1.740,76 1.827,80 1.919,19 2.015,15 2.115,91 2.221,71

5 1.744,71 1.831,95 1.923,54 2.019,72 2.120,71 2.226,74 2.338,08 2.454,98

6 1.927,91 2.024,30 2.125,52 2.231,79 2.343,38 2.460,55 2.583,58 2.712,76

7 2.130,34 2.236,85 2.348,70 2.466,13 2.589,44 2.718,91 2.854,85 2.997,60

8 2.354,02 2.471,72 2.595,31 2.725,07 2.861,33 3.004,39 3.154,61 3.312,35

TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 585,12 614,38 645,09 677,35 711,22 746,78 784,12 823,32

2 646,56 678,88 712,83 748,47 785,89 825,19 866,45 909,77

3 714,45 750,17 787,68 827,06 868,41 911,83 957,43 1.005,30

4 789,46 828,94 870,38 913,90 959,60 1.007,58 1.057,95 1.110,85

5 872,36 915,97 961,77 1.009,86 1.060,35 1.113,37 1.169,04 1.227,49

6 963,95 1.012,15 1.062,76 1.115,90 1.171,69 1.230,28 1.291,79 1.356,38

7 1.065,17 1.118,43 1.174,35 1.233,07 1.294,72 1.359,45 1.427,43 1.498,80

8 1.177,01 1.235,86 1.297,65 1.362,54 1.430,66 1.502,20 1.577,31 1.656,17

ESTRUTURA II
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.257,84 2.370,73 2.489,27 2.613,73 2.744,42 2.881,64 3.025,72 3.177,00

2 2.494,91 2.619,66 2.750,64 2.888,17 3.032,58 3.184,21 3.343,42 3.510,59

3 2.756,88 2.894,72 3.039,46 3.191,43 3.351,00 3.518,55 3.694,48 3.879,20

4 3.046,35 3.198,67 3.358,60 3.526,53 3.702,86 3.888,00 4.082,40 4.286,52

5 3.366,21 3.534,53 3.711,25 3.896,81 4.091,65 4.296,24 4.511,05 4.736,60

6 3.719,67 3.905,65 4.100,93 4.305,98 4.521,28 4.747,34 4.984,71 5.233,95

7 4.110,23 4.315,74 4.531,53 4.758,11 4.996,01 5.245,81 5.508,10 5.783,51

8 4.541,81 4.768,90 5.007,34 5.257,71 5.520,59 5.796,62 6.086,46 6.390,78
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TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.693,38 1.778,05 1.866,95 1.960,30 2.058,31 2.161,23 2.269,29 2.382,75

2 1.871,18 1.964,74 2.062,98 2.166,13 2.274,43 2.388,16 2.507,56 2.632,94

3 2.067,66 2.171,04 2.279,59 2.393,57 2.513,25 2.638,91 2.770,86 2.909,40

4 2.284,76 2.399,00 2.518,95 2.644,90 2.777,14 2.916,00 3.061,80 3.214,89

5 2.524,66 2.650,89 2.783,44 2.922,61 3.068,74 3.222,18 3.383,29 3.552,45

6 2.789,75 2.929,24 3.075,70 3.229,48 3.390,96 3.560,51 3.738,53 3.925,46

7 3.082,67 3.236,81 3.398,65 3.568,58 3.747,01 3.934,36 4.131,08 4.337,63

8 3.406,35 3.576,67 3.755,51 3.943,28 4.140,45 4.347,47 4.564,84 4.793,08

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.354,70 1.422,44 1.493,56 1.568,24 1.646,65 1.728,98 1.815,43 1.906,20

2 1.496,95 1.571,79 1.650,38 1.732,90 1.819,55 1.910,52 2.006,05 2.106,35

3 1.654,13 1.736,83 1.823,67 1.914,86 2.010,60 2.111,13 2.216,69 2.327,52

4 1.827,81 1.919,20 2.015,16 2.115,92 2.221,71 2.332,80 2.449,44 2.571,91

5 2.019,73 2.120,72 2.226,75 2.338,09 2.454,99 2.577,74 2.706,63 2.841,96

6 2.231,80 2.343,39 2.460,56 2.583,59 2.712,77 2.848,41 2.990,83 3.140,37

7 2.466,14 2.589,45 2.718,92 2.854,86 2.997,61 3.147,49 3.304,86 3.470,11

8 2.725,08 2.861,34 3.004,41 3.154,63 3.312,36 3.477,97 3.651,87 3.834,47

TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 677,35 711,22 746,78 784,12 823,32 864,49 907,72 953,10

2 748,47 785,90 825,19 866,45 909,77 955,26 1.003,03 1.053,18

3 827,06 868,42 911,84 957,43 1.005,30 1.055,57 1.108,34 1.163,76

4 913,90 959,60 1.007,58 1.057,96 1.110,86 1.166,40 1.224,72 1.285,96

5 1.009,86 1.060,36 1.113,38 1.169,04 1.227,50 1.288,87 1.353,31 1.420,98

6 1.115,90 1.171,70 1.230,28 1.291,79 1.356,38 1.424,20 1.495,41 1.570,18

7 1.233,07 1.294,72 1.359,46 1.427,43 1.498,80 1.573,74 1.652,43 1.735,05

8 1.362,54 1.430,67 1.502,20 1.577,31 1.656,18 1.738,99 1.825,94 1.917,23
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ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE EM EXTINÇÃO
PROFESSOR II

TABELA I – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.552,18 1.629,79 1.711,28 1.796,84 1.886,69 1.981,02 2.080,07 2.184,08

2 1.715,16 1.800,92 1.890,96 1.985,51 2.084,79 2.189,03 2.298,48 2.413,40

3 1.895,25 1.990,02 2.089,52 2.193,99 2.303,69 2.418,88 2.539,82 2.666,81

4 2.094,25 2.198,97 2.308,91 2.424,36 2.545,58 2.672,86 2.806,50 2.946,83

5 2.314,15 2.429,86 2.551,35 2.678,92 2.812,86 2.953,51 3.101,18 3.256,24

6 2.557,14 2.684,99 2.819,24 2.960,21 3.108,22 3.263,63 3.426,81 3.598,15

7 2.825,64 2.966,92 3.115,26 3.271,03 3.434,58 3.606,31 3.786,62 3.975,95

8 3.122,33 3.278,44 3.442,37 3.614,48 3.795,21 3.984,97 4.184,22 4.393,43

TABELA II – 24 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.241,75 1.303,83 1.369,02 1.437,48 1.509,35 1.584,82 1.664,06 1.747,26

2 1.372,13 1.440,73 1.512,77 1.588,41 1.667,83 1.751,22 1.838,78 1.930,72

3 1.516,20 1.592,01 1.671,61 1.755,19 1.842,95 1.935,10 2.031,86 2.133,45

4 1.675,40 1.759,17 1.847,13 1.939,49 2.036,46 2.138,29 2.245,20 2.357,46

5 1.851,32 1.943,89 2.041,08 2.143,13 2.250,29 2.362,81 2.480,95 2.604,99

6 2.045,71 2.147,99 2.255,39 2.368,16 2.486,57 2.610,90 2.741,45 2.878,52

7 2.260,51 2.373,53 2.492,21 2.616,82 2.747,66 2.885,05 3.029,30 3.180,76

8 2.497,86 2.622,76 2.753,89 2.891,59 3.036,17 3.187,98 3.347,37 3.514,74

ANEXO II

VIGÊNCIA 1º/7/2014

ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO

ESTRUTURA I
DIRETOR DE ESCOLA
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TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.840,00 2.982,00 3.131,10 3.287,65 3.452,04 3.624,64 3.805,87 3.996,16

2 3.138,20 3.295,11 3.459,87 3.632,86 3.814,50 4.005,23 4.205,49 4.415,76

3 3.467,71 3.641,10 3.823,15 4.014,31 4.215,02 4.425,78 4.647,06 4.879,42

4 3.831,82 4.023,41 4.224,58 4.435,81 4.657,60 4.890,48 5.135,01 5.391,76

5 4.234,16 4.445,87 4.668,16 4.901,57 5.146,65 5.403,98 5.674,18 5.957,89

6 4.678,75 4.912,69 5.158,32 5.416,24 5.687,05 5.971,40 6.269,97 6.583,47

7 5.170,02 5.428,52 5.699,94 5.984,94 6.284,19 6.598,40 6.928,32 7.274,73

8 5.712,87 5.998,51 6.298,44 6.613,36 6.944,03 7.291,23 7.655,79 8.038,58

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.130,00 2.236,50 2.348,32 2.465,74 2.589,03 2.718,48 2.854,40 2.997,12

2 2.353,65 2.471,33 2.594,90 2.724,64 2.860,88 3.003,92 3.154,12 3.311,82

3 2.600,78 2.730,82 2.867,36 3.010,73 3.161,27 3.319,33 3.485,30 3.659,56

4 2.873,87 3.017,56 3.168,44 3.326,86 3.493,20 3.667,86 3.851,25 4.043,82

5 3.175,62 3.334,40 3.501,12 3.676,18 3.859,99 4.052,99 4.255,64 4.468,42

6 3.509,06 3.684,51 3.868,74 4.062,18 4.265,29 4.478,55 4.702,48 4.937,60

7 3.877,51 4.071,39 4.274,96 4.488,71 4.713,14 4.948,80 5.196,24 5.456,05

8 4.284,65 4.498,88 4.723,83 4.960,02 5.208,02 5.468,42 5.741,84 6.028,94

ESTRUTURA II
SUPERVISOR DE ENSINO

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 3.243,08 3.405,24 3.575,50 3.754,27 3.941,99 4.139,08 4.346,04 4.563,34

2 3.583,60 3.762,79 3.950,92 4.148,47 4.355,89 4.573,69 4.802,37 5.042,49

3 3.959,88 4.157,88 4.365,77 4.584,06 4.813,26 5.053,93 5.306,62 5.571,95

4 4.375,67 4.594,45 4.824,18 5.065,39 5.318,66 5.584,59 5.863,82 6.157,01

5 4.835,12 5.076,87 5.330,72 5.597,25 5.877,11 6.170,97 6.479,52 6.803,49

6 5.342,80 5.609,94 5.890,44 6.184,96 6.494,21 6.818,92 7.159,87 7.517,86

7 5.903,80 6.198,99 6.508,94 6.834,38 7.176,10 7.534,91 7.911,65 8.307,24

8 6.523,70 6.849,88 7.192,38 7.551,99 7.929,59 8.326,07 8.742,38 9.179,50
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TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.432,31 2.553,93 2.681,62 2.815,70 2.956,49 3.104,31 3.259,53 3.422,51

2 2.687,70 2.822,09 2.963,19 3.111,35 3.266,92 3.430,27 3.601,78 3.781,87

3 2.969,91 3.118,41 3.274,33 3.438,05 3.609,95 3.790,44 3.979,97 4.178,97

4 3.281,75 3.445,84 3.618,13 3.799,04 3.988,99 4.188,44 4.397,86 4.617,76

5 3.626,34 3.807,65 3.998,04 4.197,94 4.407,84 4.628,23 4.859,64 5.102,62

6 4.007,10 4.207,46 4.417,83 4.638,72 4.870,66 5.114,19 5.369,90 5.638,40

7 4.427,85 4.649,24 4.881,70 5.125,79 5.382,08 5.651,18 5.933,74 6.230,43

8 4.892,77 5.137,41 5.394,28 5.664,00 5.947,20 6.244,56 6.556,78 6.884,62

ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE  
PEDAGÓGICO EM EXTINÇÃO

ESTRUTURA I
 

E ORIENTADOR EDUCACIONAL

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.344,99 2.462,24 2.585,35 2.714,62 2.850,35 2.992,87 3.142,51 3.299,64

2 2.591,22 2.720,78 2.856,82 2.999,66 3.149,64 3.307,12 3.472,48 3.646,10

3 2.863,29 3.006,46 3.156,78 3.314,62 3.480,35 3.654,37 3.837,09 4.028,94

4 3.163,94 3.322,14 3.488,24 3.662,66 3.845,79 4.038,08 4.239,98 4.451,98

5 3.496,15 3.670,96 3.854,51 4.047,24 4.249,60 4.462,08 4.685,18 4.919,44

6 3.863,25 4.056,41 4.259,23 4.472,19 4.695,80 4.930,59 5.177,12 5.435,98

7 4.268,89 4.482,34 4.706,45 4.941,78 5.188,86 5.448,31 5.720,72 6.006,76

8 4.717,12 4.952,98 5.200,63 5.460,66 5.733,69 6.020,38 6.321,40 6.637,47
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TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.758,74 1.846,68 1.939,02 2.035,97 2.137,76 2.244,65 2.356,89 2.474,73

2 1.943,41 2.040,58 2.142,61 2.249,74 2.362,23 2.480,34 2.604,36 2.734,58

3 2.147,47 2.254,84 2.367,59 2.485,97 2.610,26 2.740,78 2.877,82 3.021,71

4 2.372,96 2.491,60 2.616,18 2.746,99 2.884,34 3.028,56 3.179,99 3.338,99

5 2.622,12 2.753,22 2.890,88 3.035,43 3.187,20 3.346,56 3.513,89 3.689,58

6 2.897,44 3.042,31 3.194,42 3.354,15 3.521,85 3.697,95 3.882,84 4.076,99

7 3.201,67 3.361,75 3.529,84 3.706,33 3.891,65 4.086,23 4.290,54 4.505,07

8 3.537,84 3.714,74 3.900,47 4.095,50 4.300,27 4.515,28 4.741,05 4.978,10

ESTRUTURA II
DELEGADO DE ENSINO

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V

1 4.030,50 4.232,03 4.443,63 4.665,81 4.899,10

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V

1 3.022,88 3.174,02 3.332,72 3.499,36 3.674,33

ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES DOCENTES

ESTRUTURA I
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.086,93 2.191,27 2.300,84 2.415,88 2.536,67 2.663,51 2.796,68 2.936,51

2 2.306,05 2.421,36 2.542,42 2.669,55 2.803,02 2.943,17 3.090,33 3.244,85

3 2.548,19 2.675,60 2.809,38 2.949,85 3.097,34 3.252,21 3.414,82 3.585,56

4 2.815,75 2.956,54 3.104,36 3.259,58 3.422,56 3.593,69 3.773,37 3.962,04

5 3.111,40 3.266,97 3.430,32 3.601,84 3.781,93 3.971,03 4.169,58 4.378,06

6 3.438,10 3.610,00 3.790,51 3.980,03 4.179,03 4.387,98 4.607,38 4.837,75

7 3.799,10 3.989,06 4.188,51 4.397,93 4.617,83 4.848,72 5.091,16 5.345,72

8 4.198,01 4.407,91 4.628,30 4.859,72 5.102,70 5.357,84 5.625,73 5.907,02
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TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.565,19 1.643,45 1.725,63 1.811,91 1.902,50 1.997,63 2.097,51 2.202,39

2 1.729,54 1.816,02 1.906,82 2.002,16 2.102,27 2.207,38 2.317,75 2.433,64

3 1.911,14 2.006,70 2.107,03 2.212,39 2.323,00 2.439,16 2.561,11 2.689,17

4 2.111,81 2.217,40 2.328,27 2.444,69 2.566,92 2.695,27 2.830,03 2.971,53

5 2.333,55 2.450,23 2.572,74 2.701,38 2.836,45 2.978,27 3.127,18 3.283,54

6 2.578,57 2.707,50 2.842,88 2.985,02 3.134,27 3.290,99 3.455,54 3.628,31

7 2.849,33 2.991,79 3.141,38 3.298,45 3.463,37 3.636,54 3.818,37 4.009,29

8 3.148,50 3.305,93 3.471,23 3.644,79 3.827,03 4.018,38 4.219,30 4.430,26

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.252,16 1.314,76 1.380,50 1.449,53 1.522,00 1.598,10 1.678,01 1.761,91

2 1.383,63 1.452,81 1.525,45 1.601,73 1.681,81 1.765,90 1.854,20 1.946,91

3 1.528,91 1.605,36 1.685,63 1.769,91 1.858,40 1.951,32 2.048,89 2.151,33

4 1.689,45 1.773,92 1.862,62 1.955,75 2.053,54 2.156,21 2.264,02 2.377,22

5 1.866,84 1.960,18 2.058,19 2.161,10 2.269,16 2.382,62 2.501,75 2.626,83

6 2.062,86 2.166,00 2.274,30 2.388,02 2.507,42 2.632,79 2.764,43 2.902,65

7 2.279,46 2.393,43 2.513,10 2.638,76 2.770,70 2.909,23 3.054,69 3.207,43

8 2.518,80 2.644,74 2.776,98 2.915,83 3.061,62 3.214,70 3.375,44 3.544,21

TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 626,08 657,38 690,25 724,76 761,00 799,05 839,00 880,95

2 691,82 726,41 762,73 800,86 840,91 882,95 927,10 973,45

3 764,46 802,68 842,81 884,95 929,20 975,66 1.024,45 1.075,67

4 844,72 886,96 931,31 977,87 1.026,77 1.078,11 1.132,01 1.188,61

5 933,42 980,09 1.029,10 1.080,55 1.134,58 1.191,31 1.250,87 1.313,42

6 1.031,43 1.083,00 1.137,15 1.194,01 1.253,71 1.316,40 1.382,21 1.451,33

7 1.139,73 1.196,72 1.256,55 1.319,38 1.385,35 1.454,62 1.527,35 1.603,71

8 1.259,40 1.322,37 1.388,49 1.457,91 1.530,81 1.607,35 1.687,72 1.772,10
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ESTRUTURA II
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 2.415,89 2.536,68 2.663,51 2.796,69 2.936,52 3.083,35 3.237,52 3.399,39

2 2.669,55 2.803,03 2.943,18 3.090,34 3.244,86 3.407,10 3.577,46 3.756,33

3 2.949,86 3.097,35 3.252,22 3.414,83 3.585,57 3.764,85 3.953,09 4.150,75

4 3.259,59 3.422,57 3.593,70 3.773,39 3.962,05 4.160,16 4.368,17 4.586,57

5 3.601,85 3.781,94 3.971,04 4.169,59 4.378,07 4.596,97 4.826,82 5.068,16

6 3.980,04 4.179,05 4.388,00 4.607,40 4.837,77 5.079,66 5.333,64 5.600,32

7 4.397,95 4.617,85 4.848,74 5.091,18 5.345,73 5.613,02 5.893,67 6.188,36

8 4.859,73 5.102,72 5.357,86 5.625,75 5.907,04 6.202,39 6.512,51 6.838,13

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.811,91 1.902,51 1.997,64 2.097,52 2.202,39 2.312,51 2.428,14 2.549,55

2 2.002,17 2.102,27 2.207,39 2.317,76 2.433,64 2.555,33 2.683,09 2.817,25

3 2.212,39 2.323,01 2.439,16 2.561,12 2.689,18 2.823,64 2.964,82 3.113,06

4 2.444,69 2.566,93 2.695,28 2.830,04 2.971,54 3.120,12 3.276,12 3.439,93

5 2.701,39 2.836,46 2.978,28 3.127,19 3.283,55 3.447,73 3.620,12 3.801,12

6 2.985,03 3.134,28 3.291,00 3.455,55 3.628,33 3.809,74 4.000,23 4.200,24

7 3.298,46 3.463,38 3.636,55 3.818,38 4.009,30 4.209,77 4.420,25 4.641,27

8 3.644,80 3.827,04 4.018,39 4.219,31 4.430,28 4.651,79 4.884,38 5.128,60

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.449,53 1.522,01 1.598,11 1.678,01 1.761,91 1.850,01 1.942,51 2.039,64

2 1.601,73 1.681,82 1.765,91 1.854,21 1.946,92 2.044,26 2.146,47 2.253,80

3 1.769,91 1.858,41 1.951,33 2.048,90 2.151,34 2.258,91 2.371,85 2.490,45

4 1.955,76 2.053,54 2.156,22 2.264,03 2.377,23 2.496,09 2.620,90 2.751,94

5 2.161,11 2.269,17 2.382,62 2.501,75 2.626,84 2.758,18 2.896,09 3.040,90

6 2.388,03 2.507,43 2.632,80 2.764,44 2.902,66 3.047,79 3.200,18 3.360,19

7 2.638,77 2.770,71 2.909,24 3.054,71 3.207,44 3.367,81 3.536,20 3.713,01

8 2.915,84 3.061,63 3.214,71 3.375,45 3.544,22 3.721,43 3.907,50 4.102,88
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TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 724,77 761,00 799,05 839,01 880,96 925,01 971,26 1.019,82

2 800,87 840,91 882,96 927,10 973,46 1.022,13 1.073,24 1.126,90

3 884,96 929,21 975,67 1.024,45 1.075,67 1.129,45 1.185,93 1.245,22

4 977,88 1.026,77 1.078,11 1.132,02 1.188,62 1.248,05 1.310,45 1.375,97

5 1.080,55 1.134,58 1.191,31 1.250,88 1.313,42 1.379,09 1.448,05 1.520,45

6 1.194,01 1.253,71 1.316,40 1.382,22 1.451,33 1.523,90 1.600,09 1.680,10

7 1.319,38 1.385,35 1.454,62 1.527,35 1.603,72 1.683,91 1.768,10 1.856,51

8 1.457,92 1.530,82 1.607,36 1.687,72 1.772,11 1.860,72 1.953,75 2.051,44

ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE EM EXTINÇÃO
PROFESSOR II

TABELA I – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.660,83 1.743,88 1.831,07 1.922,62 2.018,75 2.119,69 2.225,68 2.336,96

2 1.835,22 1.926,98 2.023,33 2.124,50 2.230,72 2.342,26 2.459,37 2.582,34

3 2.027,92 2.129,32 2.235,78 2.347,57 2.464,95 2.588,20 2.717,61 2.853,49

4 2.240,85 2.352,89 2.470,54 2.594,07 2.723,77 2.859,96 3.002,96 3.153,10

5 2.476,14 2.599,95 2.729,95 2.866,44 3.009,77 3.160,25 3.318,27 3.484,18

6 2.736,14 2.872,94 3.016,59 3.167,42 3.325,79 3.492,08 3.666,68 3.850,02

7 3.023,43 3.174,60 3.333,33 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69 4.254,27

8 3.340,89 3.507,93 3.683,33 3.867,50 4.060,87 4.263,92 4.477,11 4.700,97

TABELA II – 24 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII VIII

1 1.328,67 1.395,10 1.464,86 1.538,10 1.615,00 1.695,75 1.780,54 1.869,57

2 1.468,18 1.541,59 1.618,67 1.699,60 1.784,58 1.873,81 1.967,50 2.065,87

3 1.622,34 1.703,45 1.788,63 1.878,06 1.971,96 2.070,56 2.174,09 2.282,79

4 1.792,68 1.882,32 1.976,43 2.075,25 2.179,02 2.287,97 2.402,36 2.522,48

5 1.980,91 2.079,96 2.183,96 2.293,15 2.407,81 2.528,20 2.654,61 2.787,34

6 2.188,91 2.298,35 2.413,27 2.533,94 2.660,63 2.793,66 2.933,35 3.080,01

7 2.418,74 2.539,68 2.666,67 2.800,00 2.940,00 3.087,00 3.241,35 3.403,42

8 2.672,71 2.806,35 2.946,67 3.094,00 3.248,70 3.411,13 3.581,69 3.760,77
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ANEXO III

VIGÊNCIA 1º/7/2013

ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES DE APOIO ESCOLAR
ESTRUTURA I

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 754,95 792,70 832,33 873,95 917,64 963,53 1.011,70

2 908,21 953,62 1.001,30 1.051,36 1.103,93 1.159,13 1.217,09

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 566,21 594,52 624,25 655,46 688,24 722,65 758,78

2 681,16 715,21 750,97 788,52 827,95 869,35 912,81

ESTRUTURA II

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 908,21 953,62 1.001,30 1.051,36 1.103,93 1.159,13 1.217,09

2 1.226,08 1.287,38 1.351,75 1.419,34 1.490,31 1.564,82 1.643,07

3 1.655,21 1.737,97 1.824,87 1.916,11 2.011,92 2.112,51 2.218,14

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 681,16 715,21 750,97 788,52 827,95 869,35 912,81

2 919,56 965,54 1.013,82 1.064,51 1.117,73 1.173,62 1.232,30

3 1.241,41 1.303,48 1.368,66 1.437,09 1.508,94 1.584,39 1.663,61

ESTRUTURA III – CARGOS EM EXTINÇÃO

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 1.226,08 1.287,38 1.351,75 1.419,34 1.490,31 1.564,82 1.643,07

2 1.655,21 1.737,97 1.824,87 1.916,11 2.011,92 2.112,51 2.218,14
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TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 919,56 965,54 1.013,82 1.064,51 1.117,73 1.173,62 1.232,30

2 1.241,41 1.303,48 1.368,66 1.437,09 1.508,94 1.584,39 1.663,61

ANEXO IV

VIGÊNCIA 1º/7/2014

ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES DE APOIO ESCOLAR

ESTRUTURA I

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 807,79 848,18 890,59 935,12 981,88 1.030,97 1.082,52

2 971,78 1.020,37 1.071,39 1.124,96 1.181,21 1.240,27 1.302,28

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 605,85 636,14 667,95 701,35 736,41 773,23 811,90

2 728,84 765,28 803,54 843,72 885,91 930,20 976,71

ESTRUTURA II

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 971,78 1.020,37 1.071,39 1.124,96 1.181,21 1.240,27 1.302,28

2 1.311,91 1.377,50 1.446,38 1.518,70 1.594,63 1.674,36 1.758,08

3 1.771,07 1.859,63 1.952,61 2.050,24 2.152,75 2.260,39 2.373,41

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 728,84 765,28 803,54 843,72 885,91 930,20 976,71

2 983,93 1.033,13 1.084,78 1.139,02 1.195,97 1.255,77 1.318,56

3 1.328,31 1.394,73 1.464,46 1.537,69 1.614,57 1.695,30 1.780,06
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ESTRUTURA III – CARGOS EM EXTINÇÃO

TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 1.311,91 1.377,50 1.446,38 1.518,70 1.594,63 1.674,36 1.758,08

2 1.771,07 1.859,63 1.952,61 2.050,24 2.152,75 2.260,39 2.373,41

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS

I II III IV V VI VII

1 983,93 1.033,13 1.084,78 1.139,02 1.195,97 1.255,77 1.318,56

2 1.328,31 1.394,73 1.464,46 1.537,69 1.614,57 1.695,30 1.780,06

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 679/92 à pág. 39 do XXXIV;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do LXI;
Lei Complementar nº 1.018/07 à pág. 37 do vol. LXIV;
Lei Complementar nº 1.097/09 à pág. 41 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.143/11 à pag. 29 do vol. LXXII;
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
-

te lei complementar:

Magistério serão realizados:
I - regionalmente, observando-se os requisitos para provimento estabe-

27 de dezembro de 1985;

instrução especial que reger o concurso, na seguinte conformidade:
a) 1ª etapa: provas de caráter eliminatório;

§ 1º - Os Concursos Públicos Regionalizados poderão englobar mais de 
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§ 2º - As provas, quando realizadas em mais de uma região, poderão ser 
únicas e aplicadas concomitantemente.

§ 3º - A critério da Administração, caso o número de candidatos aprova-
dos de uma região seja inferior ao número de vagas oferecidas, as vagas remanescen-

edital.
§ 4º - Excepcionalmente, a Secretaria da Educação poderá promover con-

curso público de âmbito estadual para determinada classe do Quadro do Magistério.

-
sante em cargos do Quadro do Magistério, como parte integrante do período de está-
gio probatório, com carga horária de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, na 
forma a ser disciplinada em resolução do Secretário da Educação.

-
dação que se segue:

trabalho em que o professor esteja incluído ou por qualquer uma das Jornadas de Tra-
balho Docente previstas para a classe, exceto a Jornada Reduzida de Trabalho Docen-
te.” (NR);

II - da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997:

...................................................................................................................
§ 2º - Na hipótese de acumulação de dois cargos ou funções docentes ou 

de um cargo de suporte pedagógico com um cargo ou função docente, a carga horária 
total da acumulação não poderá ultrapassar o limite de 65 (sessenta e cinco) horas 
semanais.

de julho de 2009.” (NR);

jornada.
§ 1º - Em caso de número de aulas disponíveis da disciplina do cargo 

ingresso poderá ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a critério 
da Administração.

-
lho Docente, à Jornada Inicial de Trabalho Docente ou à Jornada Reduzida de Trabalho 
Docente poderão exercer suas funções em jornadas de maior duração, previstas nos 

-
gulamento.” (NR).

Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, alterado pela alínea “a” do inciso 



48

redação:

...................................................................................................................
 3º - No processo anual de atribuição de classes e aulas dos integrantes 

das classes de docentes do Quadro do Magistério é vedada a redução da jornada de 

§ 4º - Excepcionalmente, poderá ocorrer a redução da jornada de traba-
lho, salvo para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, no ano seguinte ao da vigência 
da opção e desde que o docente permaneça, no ano correspondente à opção, com a 

-
dente à sua jornada da vigência da opção.

de trabalho.”

de março de 1964.

-
-

Palácio dos Bandeirantes, 5 de julho de 2013

GERALDO ALCKMIN

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.094/09 à pág. 37 do vol. LXVIII.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
-

te lei complementar:
-

Parágrafo único - Para os servidores integrantes das classes de que trata 
esta lei complementar, em exercício na Secretaria da Saúde, que optarem pela inclu-

-
-

calculados, conforme padrão das Tabelas I ou II, a que se referem os Anexos V a XI, por 
ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano das jornadas que 

“Disposições Transitórias
...................................................................................................................

-
de abrangidos por esta lei complementar a opção, de forma irretratável, pela inclusão 

-

(noventa) dias a contar da data publicação desta lei complementar.
§ 2º- Para os servidores que, na data da publicação desta lei complemen-

data da exoneração ou da data em que cessar a designação ou o afastamento.
§ 3º - Eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do 

-
-

da em resolução do Titular da Pasta, ouvida a Secretaria de Gestão Pública.”.

março de 1964.
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Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio dos Bandeirantes, 16 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVII.

-

Estadual

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
-

te lei complementar:

de 16 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

...................................................................................................................

-

-

“Disposições Transitórias
...................................................................................................................

desta lei complementar poderão celebrar novo contrato de trabalho, com vigência cor-

os seguintes requisitos:

II - decurso do prazo de 40 (quarenta) dias, contados do término do con-
trato anteriormente celebrado;

inadiabilidade da adoção da medida.
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-

de 2015 e de 2016, limitado, em cada ano, o número máximo de contratações a até 

§ 2º - O decurso do prazo de 40 (quarenta) dias, contados do término 
do contrato anteriormente celebrado, poderá ser aplicado uma única vez, para cada 
docente contratado.

contratação do mesmo docente antes de decorridos 200 (duzentos) dias do término 
do contrato.

nº 1.010, de 1º de junho de 2007, estão dispensados da realização de avaliação anual, 

Secretaria da Educação.”

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo 
ser suplementadas, se necessário.

Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio dos Bandeirantes, 30 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
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-
te lei complementar:

de outubro de 2007, que dispõe sobre a conversão em pecúnia de parcela de licença-
-prêmio para os integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da 
Secretaria da Educação, passa a vigorar com a seguinte redação:

-
to, uma parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio aos integrantes do Quadro do 

Secretaria da Educação.” (NR).

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

-
cação, produzindo efeitos, exclusivamente, quanto às licenças-prêmio cujos períodos 

de outubro de 2007.

Palácio dos Bandeirantes, 21 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.015/07 encontra-se à pág. 31 do vol. LXIV.



- V - 
LEIS
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(Projeto de lei nº 727/11, da Deputada Leci Brandão do PC do B)

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
-

te lei:

-

(NR)

Palácio dos Bandeirantes, 10 de julho de 2013.

GERALDO ALCKMIN

_____
NOTA:
A Lei nº 10.948/01 encontra-se à pág. 74 do vol. LII.

(Projeto de lei nº 161/10, do Deputado Gilmaci Santos - PRB)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
-

te lei:

interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

-

julgado do processo.
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Palácio dos Bandeirantes, 23 de julho de 2013.

GERALDO ALCKMIN

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

SEÇÃO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

-

estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, compreendendo: 
I - as metas e prioridades da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos 

do Estado;
III - a organização e a estrutura dos orçamentos;
IV - a alteração da legislação tributária do Estado;

VI - a administração da dívida e captação de recursos;
VII - as disposições gerais.

SEÇÃO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

observar as seguintes diretrizes:
I - Estado promotor do desenvolvimento humano com qualidade de vida;

as futuras gerações;
III - Estado integrador do desenvolvimento regional e metropolitano;
IV - Estado criador de valor público pela excelência da gestão.

SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO

-
plementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 
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-
sais dos recursos do Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57% (nove 
inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) da arrecadação do Imposto sobre 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - Quota-Parte do 
Estado, no mês de referência.

9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) das Transferências Cor-

-
são do ensino superior público em parceria com as Universidades Estaduais.

-
vista e a realizada a cada mês, disponibilizando-o por meio eletrônico pela Secretaria 
da Fazenda.

-
tralmente, relatório detalhado contendo os repasses oriundos do Estado e de outras 
fontes, o número de alunos atendidos, bem como as despesas efetuadas para o desem-

em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social, com 

-
dades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social 

2014, a projeção das despesas com pessoal e encargos observará:

II - o montante a ser gasto no exercício de 2013, a previsão de crescimen-

III - os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000;

IV - a realização de estudos visando à valorização das carreiras e dos ven-
cimentos dos servidores do Estado, nos termos da Lei Estadual nº 12.391, de 23 de 
maio de 2006.
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-

-
tado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto 

I - ao planejamento, gerenciamento e execução de obras;
II - à aquisição de imóveis ou bens de capital;
III - à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente;
IV - à pesquisa e à aquisição de conhecimento e tecnologia.

em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com 
-
-

-

-
ria do capital social com direito a voto.

-

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

meios eletrônicos disponíveis. 
§ 2º - As audiências serão amplamente divulgadas, inclusive nos meios 

de comunicação regionais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias das datas 

-

da receita do exercício.

SEÇÃO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO

de 2013, contendo: 
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I - mensagem;
II - projeto de lei orçamentária;

-

-

II - os programas e as ações orçamentárias, incluídos na proposta orça-
mentária do exercício, não considerados quando da elaboração do Plano Plurianual 
2012-2015, aprovado na forma da Lei nº 14.676, de 28 de dezembro de 2011, ou da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2014; 

exercício;
-
-

aos regimes previdenciários;

-
terior.

anual:
-

ridade social, compreendendo:
a) receita por fonte, despesa por categoria econômica e grupos, segundo 

os orçamentos e despesa por programas;
b) despesa por função, subfunção e programa, conforme os vínculos de 

recursos;
c) receitas previstas para as fundações, autarquias e empresas depen-

dentes;
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-
criminados por unidade orçamentária, compreendendo autarquia, fundação, empresa 

de projeto, segundo os grupos de despesa e as fontes de recursos;
-

tado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, 

que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito 
a voto e os valores das suas fontes de recursos;

-
tenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, contendo 

acionária.

de saúde desenvolvidos pelo Estado, excetuados os recursos repassados diretamente 
às unidades vinculadas da Secretaria da Saúde, estarão alocados no Fundo Estadual de 

-

-
-

cursos humanos, bem como as necessárias à realização de certames, provas e concur-

de mobilidade funcional previstas nas leis que tratam dos Planos de Cargos e Salários e 
dos Planos de Carreiras do Estado.

da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos 

-
lente a, no máximo, 0,05% (cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida. 

-
-
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desta lei.

SEÇÃO V
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

-
jetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

de obras públicas;

prestados;

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, Imposto sobre a Transmissão “Causa Mor-

tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Estado e dos con-
tribuintes;

-

da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural;

urbanos, bem como de mobilidade urbana e obras de infraestrutura de portos, aero-
portos e rodovias em Parcerias Público-Privadas de interesse do Estado.

SEÇÃO VI
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO

-
-

-

Plano Plurianual - PPA 2012-2015, observadas também as determinações legais e nor-

as instruções aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional.
-

geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio ambiente, de incen-

ampliação e melhoria da infraestrutura e crescimento, modernização e ampliação da 
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-
ção e desenvolvimento tecnológico.

§ 2º - A realização de operações de crédito com os Municípios ou quais-
-

§ 3º - Na implementação de programas de fomento com recursos pró-
-

dias empresas, atuantes nos diversos setores da economia paulista.
-
-
-

SEÇÃO VII
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Artigo 24 - A administração da dívida interna e externa contratada e 
a captação de recursos por órgãos ou entidades da administração pública estadu-
al, obedecida a legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade de recursos para 
atender: 

-
cionais e internacionais, públicas ou privadas, organismos internacionais e órgãos ou 

Estado;
c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado detenha, dire-

ta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto;

-
dência dos Servidores Públicos – RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Milita-
res do Estado de São Paulo – RPPM.

ou com autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orça-

-
posta orçamentária para 2014:

1 - quadro detalhado de cada operação de crédito, incluindo  credor, taxa 

-
vida para 2014, incluindo modalidade de operação, valor do principal, juros e demais 
encargos.
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SEÇÃO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

-
deral nº 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de em-

ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de redução 
-

-
soria Pública, o montante que corresponder a cada um na limitação de empenho e 

-

federal nº 101, de 4 de maio de 2000, considera-se:
I - contraída, a obrigação no momento da formalização do contrato admi-

II - despesa compromissada, apenas o montante cujo pagamento deva se 

-
tenção da Administração, a obrigação considera-se contraída com a execução da pres-
tação correspondente, desde que o contrato permita a denúncia unilateral pela Admi-
nistração, sem qualquer ônus, a ser manifestada até 4 (quatro) meses após o início do 

-
mente, a maioria do capital social com direito a voto, bem como as fundações deverão 

-

suas alterações, de quaisquer recursos do Estado para complementação de aposenta-
dorias e pensões da Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo.

-
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RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, 
criada pela Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007.

ou aperfeiçoamento de ações governamentais que demandam alterações orçamentá-

de maio de 2000.

cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites es-

junho de 1993.

-
plementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 
2008, e no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, com alterações posteriores. 

-

federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008, 
regulamentada pelo Decreto nº 53.455, de 19 de setembro de 2008, e no Decreto nº 
40.722, de 20 de março de 1996, com alterações posteriores, e no Decreto nº 57.501, 
de 8 de novembro de 2011. 

Estado, a serem aplicados nos termos da Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 

-
morar o controle, o acompanhamento e a permanente avaliação das despesas de cus-
teio realizadas por todos os órgãos dos Poderes do Estado.

-
-

indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e integrantes do Orçamento 

concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrações contábeis.
Parágrafo único - Para a prestação de contas e divulgação das informa-
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pelas Secretarias da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional.

serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subse-

de recursos nas áreas da educação e da saúde. 

inter-regionais. 

Público Estadual – IAMSPE. 

Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, integram esta lei o Anexo de 
Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.

para o exercício de 2013, estabelecidas na forma do Anexo de Metas Fiscais, da Lei nº 

constante do Anexo de Metas Fiscais que integra esta lei.

-
bém alcançam as autarquias, fundações e empresas dependentes.

-
cução orçamentária correspondente aos recursos aplicados em cada organização so-
cial, nos termos da legislação em vigor.

voltadas para viabilizar a Copa do Mundo FIFA 2014 no Estado de São Paulo.

-
-

rizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 
(um doze avos) em cada mês. 

Parágrafo único - A limitação de 1/12 (um doze avos) em cada mês, a que 
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Palácio dos Bandeirantes, 29 de julho de 2013.

GERALDO ALCKMIN

ANEXO I
PRIORIDADES E METAS

PROGRAMA
Ação

 89.472 -

40.862 
-

CIADOS
- 136.025 

-
CIADOS

1.423.389 

-
-

2.355.519 

- 234.039 

- 1.617.171 

- 112.826 
-

CIADOS
19.720 

-
CIADOS

INTEGRAÇÃO DO CURRÍCULO, TRABALHO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ENSINO 

80 % ALUNOS APROVADOS  

94 % 

60.000 
6136 100 ESCOLAS COM ENSINO 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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PROGRAMA
Ação

4073 2.208.489 

4734  6.800  -

 - 2.808.489  

3.274  

ESCOLAR 
2.384.978 

-
DE CIVIL

32 -
-

DORES
2.338 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO NA EDUCAÇÃO – TIC

-  95 

5.237  -

ACESSA ESCOLA 3.676 
ESCOLAS 
5.045  

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIO-
NAIS DA EDUCAÇÃO

- 457.953 -

-
CADORES DO ENSINO MÉDIO

186.360 -

- 5.044.286 

368  -
CIADOS

6003 295.000

AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
- 2  

2.250.000 
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PROGRAMA
Ação

FÍSICA ESCOLAR E ADMINISTRATIVA
30 

2033 340 -

2034 -
LARES 2.

602 

200

5.200  
ESCOLAS 

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

5.335 

 
 

5.200 

- 101 -

- 5.045 

3.977

200 
AVALIADOS

-
SICA

 603.002 -

3 -

COMUNICAÇÃO SOCIAL

12 

4406 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

181.100 -
CIADOS

4414 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR

140.000 
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ANEXO II
METAS FISCAIS

METAS E PROJEÇÕES FISCAIS

R$ milhões correntes
2014 2016 

I. RECEITA FISCAL 177.179 194.224 212.870
II. DESPESA FISCAL 173.686 190.873 209.452
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 3.493 3.351 3.419
IV. RESULTADO NOMINAL -17.073 -17.256 -18.151
V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 228.405 245.479 262.735

R$ milhões correntes
2014 2016 

I. RECEITA FISCAL 151.019 157.787 164.814
II. DESPESA FISCAL 148.042 155.064 162.168
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 2.977 2.722 2.647
IV. RESULTADO NOMINAL -14.553 -14.019 -14.053
V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (*) 197.362 202.206  206.213

PARÂMETROS
R$ milhões correntes

2014 2016 
IGP - DI/FGV 5,00% 4,94% 4,25%
IGP - DI/FGV (Média Anual) 5,01% 4,97% 4,50%
Tx. Câmbio em 31/dez (R$ / US$) 2,06 2,10 1,90

4,00% 4,00% 4,00%

DEMOSTRATIVOS DE RESULTADOS NOMINAL E PRÍMARIO
R$ milhões correntes

2010 2011 2012 
I. RECEITA FISCAL 128.480 139.353 148.809 
II. DESPESA FISCAL 123.328 133.156 142.319 
III. RESULTADO PRIMÁRIO 5.153  6.197  6.490 
IV. RESULTADO NOMINAL -24.531 -4.025 -21.253 
V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 163.056  167.081 188.333
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DEMOSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIMENTAÇÃO E ATIVOS E  
APLICAÇÃO DE RECURSOS

2010 2011 2012
 2.816 50 1.026

II - Aplicação dos recursos 
2.816 50 1.026

1.343 12 13
684 32 2

c) - Outras despesas de Capital 774 0 1. 0 11
d) - Despesas com Regime Próprio de 
Previdência Social

15 6 0

III - SALDO A APLICAR (I-II) 0  0  0

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS NOMI-
NAL E PRIMÁRIO

DETALHAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ESTADO

R$ milhões correntes
2010 2011 2012 
Valor %  Valor % Valor %

ATIVO REAL LÍQUIDO - 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

107.587 82,8 106.918 81,9  26.952  60,6

ATIVO REAL LÍQUIDO - 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

26.684 20,5 27.841  21,3  21.713 48,8

*Subscrição de Ações às 
Empresas Dependentes 

-4.274 -3,3 -4.218  -3,2  -4.189 -9,4

TOTAL 129.998 100,0 130.542 100,0 44.476 100,0

_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 8.666/96 à pág. 533 do vol. 30.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei nº 200/74 à pág. 484 do vol. 2;
Lei nº 12.391/06 à pág. 67 do vol. LXI;
Lei nº 12.799/08 à pág. 39 do vol. LXV;
Lei nº 14.837/12 à pág. 37 do vol. XXIV;
Decreto nº 40.722/96 à pág. 59 do vol. XLI;
Decreto nº 53.455/08 à pág. 102 do vol. LXVI;
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII.



71

(Projeto de lei nº 471/13, do Deputado Campos Machado - PTB)

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
-

te lei:

-

de 2003 (Estatuto do Idoso), gratuidade às pessoas maiores de 60 (sessenta) anos nos 
transportes públicos de passageiros operados pela Companhia do Metropolitano de 
São Paulo (METRÔ), Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).

-

concessão de bilhete especial, válido por 180 (cento e oitenta) dias, na forma a ser 
regulamentada por norma complementar, ou com a simples apresentação de cédula 

-
mas complementares para a execução desta lei.

 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 29 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

_____
NOTA:
A Lei nº 10.741/03 encontra-se à pág. 44 do vol. 30 na Col. de Leg. Fed. de Ens. Funda-
mental e Médio – CENP/SE.





- VI - 
DECRETOS
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GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

de dezembro de 2012,
Considerando o Programa Educação - Compromisso de São Paulo, cujas 

ações preveem a melhoria da qualidade do ensino ministrado nas escolas paulistas;
Considerando a necessidade de implementar as ações programadas, ob-

sistema estadual de ensino; e
Considerando a importância do ensino integral para o desenvolvimento 

da educação do indivíduo, na totalidade de seus aspectos,

Decreta:

-
-

competências dirigidas ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo 
-
-

to neste decreto.

estrutura, organização e funcionamento peculiares contarão, em sua execução, com 
quadro de pessoal próprio, independente do módulo de pessoal em vigor para as esco-

§ 1º - A carga de trabalho horária dos integrantes do Quadro do Magis-
tério, em exercício nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, será de 8 (oito) 

-
ciplinares ou de gestão especializada.

§ 2º - O exercício da docência compreenderá obrigatoriamente as disci-
-

deverá ser cumprida no âmbito da escola.
§ 3º - A composição do quadro de pessoal das escolas, com integrantes 

1. Diretor de Escola;
2. Vice-Diretor de Escola;
3. Professores Coordenadores;
4. Professor de Sala ou Ambiente de Leitura;
5. Professores portadores de diploma de licenciatura plena.
§ 4º - Os Professores Coordenadores, a que se refere o item 3 do § 3º 

-
nadores por Área de Conhecimento.
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-
minado, prevista na Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, exceto para 
atendimento a alunos portadores de necessidades especiais, conforme regulamenta-

contratados, não integrarão o Regime de Dedicação Plena e Integral, bem como não 

§ 7º - As unidades escolares que ofereçam ensino fundamental e médio 
poderão contar com um professor coordenador para atuar como Professor Coordena-
dor Geral em cada nível de ensino.

§ 8º - O corpo docente será composto exclusivamente por professores 
coordenadores e por professores portadores de diploma de licenciatura plena.

§ 9º - O módulo de professores que atuam em Regime de Dedicação 

Diretor de Escola.
§ 10 - O integrante do Quadro do Magistério designado será avaliado 

§ 11 - A cessação da designação do integrante do Quadro do Magistério 

no programa.

da designação, será assegurada ao integrante do Quadro do Magistério a faculdade de 
-

ção, devendo o procedimento ser concluído dentro de 5 (cinco) dias, contados da data 
do protocolo das razões de defesa ou do decurso do prazo para apresentá-las.

§ 13 - Nas ausências e impedimentos legais dos docentes que atuam no 

se encontre em licença gestante ou em licença-adoção.
§ 14 - Na hipótese de ausência ou impedimento legal, de que trata o § 

-

programa.
-

rio, para atuação no Programa Ensino Integral, serão realizados no âmbito da Diretoria 
-

mos 5 (cinco) anos:

ilícito;

-
mente, à desistência e à cessação de designação nos termos desse Programa e não se 
aplica às alterações de designação ocorridas na mesma unidade escolar, a critério da 
Administração.

-
go 3º deste decreto os servidores que apresentem as seguintes condições:
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I - com relação à situação funcional:
-

nados nessa situação;
-

sor de Educação Básica I e II portadores de diploma de licenciatura plena, inclusive os 
que se encontrem em situação de readaptação, sendo que, nesse caso, apenas para 
atuação na Sala ou Ambiente de Leitura;

função em que se encontrem designados;
III - possuam experiência mínima de 3 (três) anos de exercício no magis-

tério público estadual;
-

plementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, e tenham sido aprovados em Processo 
-

V - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e 
Integral - RDPI em uma das escolas do programa.

Parágrafo único - A critério da Administração, caso o número de can-
-

enchimento das designações, poderão ser designados candidatos de outras unidades 
escolares da mesma Diretoria de Ensino ou de outras Diretorias desde que aprovados 

dos seguintes requisitos:

das atribuições desenvolvidas nas escolas;
II - atendimento das condições de adesão ao Regime de Dedicação Plena 

-
da, pública ou privada, durante o horário de funcionamento do programa, aplicando-

-
lecidas na legislação em vigor, sem prejuízo da prévia e imediata cessação do exercício 
no programa.

Parágrafo único - A avaliação de desempenho de que trata o inciso I deste 

-

-

contar com 1 (um) Vice-Diretor de Escola não integrante do Regime de Dedicação Plena 

ou projeto.

possuam no mínimo 8 (oito) classes, poderá ser designado 1 (um) Professor Coordena-
dor, não integrante do Regime de Dedicação Plena e Integral, que atuará na coordena-
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§ 2º - O Vice-Diretor de Escola e o Professor Coordenador de que tra-

deverão cumprir, integralmente, carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas se-
manais.

§ 3º - Ao Diretor de unidade escolar do Programa Ensino Integral cabe 
indicar o docente a ser designado Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador, não 

-

-
ma Ensino Integral será publicada por ato do Secretário da Educação.

-
tares à aplicação do disposto neste decreto.

Palácio dos Bandeirantes, 15 de julho de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 15 de julho de 2013.
_____
NOTAS:

Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV.

 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta

-

Pública Estadual, afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN.

-
tricional - CAISAN-SP:
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-
dual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP e da Conferência 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional:

b) o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodi-
cidade quadrienal;

Alimentar e Nutricional mediante:
a) a interlocução permanente entre o Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP e os órgãos de execução;
b) o acompanhamento das propostas do plano plurianual, da lei de dire-

trizes orçamentárias e do orçamento anual;
c) a promoção da integração das ações do Governo Estadual na área de 

segurança alimentar e nutricional sustentável;

recursos em ações e programas de interesse da segurança alimentar e nutricional no 
plano plurianual e nos orçamentos anuais;

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
V - subsidiar tecnicamente o Governador e o Conselho Estadual de Se-

gurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP em matérias relacionadas 
ao tema;

congêneres municipais;
VII - apresentar relatórios ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar 

-

Humano à Alimentação Adequada e Saudável;
-

tendo-o à apreciação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sus-
tentável - CONSEA-SP;

IX - assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das re-
comendações do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
- CONSEA-SP pelos órgãos de Governo, apresentando relatórios periódicos;

X - acompanhar e dar encaminhamento, no âmbito da Administração 
Pública Estadual, às deliberações da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional;

XI - elaborar e aprovar seu regimento interno.
-

nal - CAISAN-SP poderá solicitar, no âmbito de sua atuação, informações a quaisquer 

-
vas e as demais disposições da legislação aplicável.
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-
-

ído em suas ausências e impedimentos pelo Secretário Adjunto da Pasta.

e Nutricional - CAISAN-SP, presidida pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento, as 
seguintes Secretarias de Estado:

I - Casa Civil;
II - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional;
III - Secretaria de Gestão Pública;

V - Secretaria de Desenvolvimento Social;
VI - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
VII - Secretaria da Administração Penitenciária;
VIII - Secretaria da Fazenda;

X - Secretaria da Educação;
XI - Secretaria da Saúde;

XIII - Secretaria da Cultura;
XIV - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
XV - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude;
XVI - Secretaria da Habitação;
XVII - Secretaria do Meio Ambiente;
XVIII - Secretaria de Turismo;
XIX - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos.
Parágrafo único - Os Secretários das Pastas a que se referem os incisos 

-
nal - CAISAN-SP poderá convidar representantes de órgãos da Administração Pública 
das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como de organizações não governa-
mentais e de especialistas em assuntos ligados a sua área de atuação, cuja presença 

-
-

grantes e não estabelecerá qualquer relação de hierarquia entre eles.

-

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP, a qual compete assessorar 

-
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-
vidências necessárias ao funcionamento da Câmara Intersecretarial de Segurança Ali-
mentar e Nutricional - CAISAN-SP, bem como lhe prestará o necessário suporte admi-

Palácio dos Bandeirantes, 26 de julho de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 26 de julho de 2013.

-
cias correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 

1.193, de 2 de janeiro de 2013 , 
Decreta: 

-

de 2011, e nº 1.193, de 2 de janeiro de 2013, no âmbito das Secretarias de Estado, da 
Procuradoria Geral do Estado e Autarquias. 

-
mentar nº 1.193, de 2 de janeiro de 2013, é o período dos 3 (três) primeiros anos em 

para aquisição de estabilidade. 

-
rá ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto: 

VIII, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
-
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vimento de outro cargo na Administração Pública Estadual em decorrência de nova 
aprovação em concurso público; 

III - quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comis-

IV - quando nomeado para o exercício de cargo em comissão em órgão 
diverso da sua lotação de origem; 

outubro de 1968, somente quando nomeado ou designado para o exercício do cargo 

Parágrafo único - Fica suspensa, para efeito de estágio probatório, a con-

de 28 de outubro de 1968. 

-

I - assiduidade: frequência, pontualidade e cumprimento da carga horá-
ria de trabalho; 

II - disciplina: cumprimento de obrigações, respeito às normas vigentes 
e à hierarquia funcional; 

e priorizá-las, de acordo com os correspondentes graus de relevância, bem como à 

trabalho executado; 

ao atendimento dos prazos e ao aprimoramento dos resultados dos trabalhos desen-
volvidos. 

Parágrafo único - Os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado 

prestação dos serviços poderão, por ato próprio, complementar os critérios estabele-

II - a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, quando for o caso; 
III - a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD; 
IV - os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos. 

-
curadoria Geral do Estado e Autarquias, em caráter permanente, Comissões Especiais 
de Avaliação de Desempenho. 

-

Secretários de Estado, Procurador Geral do Estado e Dirigentes de Autarquias, no prazo 
de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de publicação deste decreto. 
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-
-

contar, no âmbito de suas atuações, com no mínimo 1 (um) representante do setorial 
de recursos humanos. 

I - orientar todo o processo de avaliação do estágio probatório ou nele 
intervir em qualquer fase; 

II - atuar junto aos envolvidos na avaliação especial de desempenho sem-
pre que solicitado ou ocorrer divergência entre seus componentes; 

III - requisitar peças, documentos ou processos e entrevistar o servidor, 
-

liação, sempre que necessário; 
IV - analisar e julgar os recursos recebidos; 

circunstanciado sobre a conduta e o desempenho do servidor. 

Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD. 

I - acompanhar o período de estágio probatório, assessorando avaliados 
e avaliadores; 

-
-

dos na Avaliação Especial de Desempenho, sempre que julgar necessário; 

imediata do servidor avaliado para o bom andamento do processo avaliatório. 

uma Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, as atribuições referidas no presen-

de Desempenho - CEAD e a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, bem como 
-

avaliado. 

o envolvido deve desde logo arguir seu impedimento, caso em que a autoridade com-

-

deverão ser realizadas com a presença de todos os seus membros, com periodicidade 
mínima de 6 (seis) meses e registradas em atas. 
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Parágrafo único - Nas questões envolvendo votação de seus membros, as 
comissões decidirão pela maioria absoluta de votos. 

a avaliações semestrais, promovidas pelos órgãos subsetoriais de recursos humanos. 

I - dar ciência ao servidor, no ato de sua posse, das prescrições deste 
decreto e dos demais deveres funcionais que serão considerados durante o período de 
estágio probatório; 

suas atribuições; 
III - propiciar condições para a adaptação do servidor ao ambiente de 

IV - orientar o servidor no desenvolvimento das atribuições inerentes ao 
cargo; 

servidor a programas de treinamento; 
VI - a responsabilidade pela elaboração e encaminhamento ao órgão se-

torial ou subsetorial de recursos humanos de relatório da avaliação do servidor, com 

-
tório, o responsável pelo órgão subsetorial, por intermédio da Comissão de Avaliação 
de Desempenho - CAD ou responsável pelo órgão setorial recursos humanos, encami-
nhará, no prazo de 30 (trinta) dias, à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho 

-

de Desempenho - CEAD, dará ciência ao servidor, abrindo-lhe prazo de 10 (dez) dias 
para o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. 

-
caminhada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD à deliberação 
do Secretário de Estado, Procurador Geral do Estado ou Dirigente de Autarquia, con-
forme o caso. 

-

encaminhada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD. 
-
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na data de sua publicação. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

cada avaliação, o servidor que se encontre em estágio probatório na data de publicação 

-
-

Palácio dos Bandeirantes, 29 de julho de 2013. 

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 29 de julho de 2013.
_____
NOTA:
A Lei nº 10.261/68 encontra-se à pág. 358 do vol. LV.

-

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

passa a vigorar com a seguinte redação:
-

dos pelo Governador do Estado:
I - um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:
a) Secretaria de Gestão Pública, cabendo a ele a coordenação dos 

trabalhos;
b) Casa Civil;

d) Secretaria da Fazenda;
e) Secretaria da Saúde;
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f) Secretaria da Educação;
g) Secretaria da Segurança Pública;
h) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional;
II - um representante do POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao 

-
mentar nº 847, de 16 de julho de 1998;

III - um representante de cada uma das seguintes fundações:
a) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE;
IV - um representante da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombuds-

man - ABO;
V - um representante dos usuários mediante indicação, pelo Secretário 

§ 1º - Cada membro da Comissão contará com um suplente, também 
designado pelo Governador do Estado.

§ 2º - A Comissão poderá convocar qualquer servidor público ou convidar 
pessoa da sociedade civil, sem direito de voto, para colaborar na realização de seus 

§ 3º - O Regimento Interno da Comissão de Centralização das Informa-

do Secretário de Gestão Pública.”. (NR)

 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 13 de agosto de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 13 de agosto de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol. XLVI;
Decreto nº 52.197/07 à pág. 124 do vol. LXIV.

-

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e à vista da manifestação do Secretário da Educação,

Decreta:
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28 de maio de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

Magistério da Secretaria da Educação serão realizados regionalmente, observados os 

acordo com os critérios estabelecidos na Instrução Especial que reger cada concurso, 
integrando seu edital, sendo a primeira etapa de provas, em caráter eliminatório, e a 

-

§ 2º - As provas, quando realizadas em mais de uma região, poderão ser 
únicas e aplicadas concomitantemente. 

§ 3º - A critério da administração, caso o número de candidatos aprova-
dos em uma determinada região seja inferior ao  número de vagas oferecidas, as vagas 
remanescentes poderão ser ofertadas a candidatos aprovados nas demais regiões.

§ 4º - Excepcionalmente, a Secretaria da Educação poderá promover concur-
so público de âmbito estadual, para determinada classe do Quadro do Magistério.”; (NR)

-
-

Parágrafo único - No caso de o número de aulas disponíveis da disciplina 

para ingresso poderá ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a 
critério da administração.”; (NR)

-
te do Quadro do Magistério que se encontre no período de estágio probatório, inde-
pendentemente de haver, ou não, ingressado mediante concurso regionalizado, de que 

trabalho em que o professor esteja incluído ou por qualquer uma das Jornadas de Tra-
balho Docente previstas para a classe, exceto pela Jornada Reduzida de Trabalho Do-
cente.”; (NR)

-
bro de 1985, dar-se-á mediante designação, atendendo-se às condições estabelecidas 
neste decreto e nas demais normas regulamentares.

correspondente deverá ser igual ou superior a 200 (duzentos) dias e a carga horária do 
-

tuto em sua unidade de origem.
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§ 2º - Na classe de Supervisor de Ensino, o período mínimo para as desig-

dar-se-á pelo Vice-Diretor de Escola, independentemente do período do impedimento 
legal.”; (NR)

-
odo de estágio probatório, de que trata o Decreto nº 52.344, de 9 de novembro de 2007, 
independentemente de haver, ou não, ingressado mediante concurso regionalizado, po-

-
do revogadas as disposições em contrário, em especial:

2008;
II - do Decreto nº 55.144, de 10 de dezembro de 2009: 

III - o Decreto nº 57.379, de 29 de setembro de 2011.

Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 19 de agosto de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Decreto nº 52.344/07 à pág. 137 do vol. LXIV;
Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 55.144/09 à pág. 137 do vol. LXVIII;
Decreto nº 57.379/11 à pág. 206 do vol. LXXII.

-

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
-

cação,
Decreta:

25 de novembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
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horária dessa jornada.
Parágrafo único - No caso de o número de aulas disponíveis da disciplina 

para ingresso poderá ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a 
critério da administração.”; (NR)

momento da inscrição para o processo de atribuição de classes e aulas, por jornada 
de trabalho diversa daquela em que esteja incluído, exceto pela Jornada Reduzida de 
Trabalho Docente.”; (NR)

a) os incisos II e III:
“II - para o Professor Educação Básica II, com aulas livres da disciplina 

III - para o Professor Educação Básica II de Educação Especial, com clas-
ses livres de Educação Especial Exclusiva ou aulas livres de salas de recurso, da área de 

b) os §§ 3º e 4º:
“§ 3º - No processo anual de atribuição de classes e aulas dos integrantes 

das classes de docentes do Quadro do Magistério, é vedada a redução da jornada de 
-

§ 4º - Excepcionalmente, a critério da administração, poderá ocorrer a 
redução da jornada de trabalho, exceto para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, 
no ano seguinte ao da vigência da opção, desde que o docente permaneça, no ano cor-
respondente à opção, com a jornada pretendida de menor duração e mais as aulas que 

carga horária correspondente a sua jornada da vigência da opção.”; (NR)

-

-
dades inerentes às de magistério e com:”; (NR)

funções docentes ou de um cargo de suporte pedagógico com um cargo ou função 
docente poderá ser exercida, desde que:

I - seja observado o limite de 65 (sessenta e cinco) horas semanais para a 
carga horária total do acúmulo; 
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-

-

Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009.”. (NR)

de novembro de 2009, os incisos V e VI com a seguinte redação:
-

cadas;
VI - ações que deverão estar voltadas aos alunos, oferecidas nos espaços 

e tempos disponíveis, por meio de projetos especiais previstos no plano de trabalho 
anual da unidade escolar.”. 

Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 19 de agosto de 2013.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. XXVIII;
Decreto nº 55.078/09 à pág. 110 do vol. LXVIII.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
-

nos, Professores e Professores Coordenadores de Centros de Estudos de Línguas - CEL, 
bem como a Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos, na área de língua 
estrangeira moderna, das Diretorias de Ensino, da rede pública estadual, observado o 
disposto neste decreto e no Regulamento que o acompanha.

1. poderá ser atribuído a até 500 (quinhentos) alunos dos CELs, 100 
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(cem) Professores dos CELs, 10 (dez) Professores Coordenadores dos CELs e 10 (dez) 
Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico de língua estrangeira moderna;

2. deverá ser obrigatoriamente operacionalizado por meio de empresa 

uma viagem ao exterior em que será oferecido curso intensivo de língua estrangeira 

seleção dos interessados.

premiação, observada a necessidade:
1. de autorização expressa dos pais ou responsáveis, nos termos da legis-

2. de anuência do superior imediato, para Professores, Professores Coor-
denadores e Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos.

§ 2º - As despesas não previstas no Regulamento da premiação de que 

solicitados, serão de responsabilidade do premiado.

Professores e alunos que preencham os seguintes requisitos:
I - se Professores, Professores Coordenadores dos CELs e Professores Co-

ordenadores da área de língua estrangeira moderna, do Núcleo Pedagógico das Dire-
torias de Ensino:

a) não ter sido contemplado com este prêmio anteriormente;

2007;
c) ter diploma de licenciatura ou Registro Especial referente ao idioma 

pelo qual está se candidatando;
-

nadas ao idioma estrangeiro objeto do intercâmbio, ou em Diretoria de Ensino como 
Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, na área de língua estrangeira moderna;

de bolsa de estudos concedida por órgão público municipal, estadual ou federal;
II - se aluno de um dos cursos do CEL:
a) não ter sido contemplado com este prêmio anteriormente;
b) estar matriculado e frequentando o curso de Ensino Médio regular ou 

da Educação de Jovens Adultos - EJA, da rede estadual de ensino;
c) estar matriculado e frequentando um dos cursos de idiomas integran-

tes do processo de premiação;
d) apresentar frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas, desde o primeiro estágio do primeiro nível do curso no CEL;
-

lares cursados no Ensino Médio;
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organização, coordenação e acompanhamento das ações do processo de premiação de 
que trata este decreto, integrada por representantes:

I - da equipe de línguas estrangeiras modernas, da Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica;

II - de servidores do Centro de Referência em Educação Mário Covas, da 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores - EFAP;

-

decreto.

-
tribuição proporcional ao número de alunos matriculados no CEL, de acordo com o ca-
dastro de alunos da Secretaria da Educação, na data-base de abril do ano de realização 
do processo;

II - para Professores, Professores Coordenadores e Professores Coorde-
nadores de Núcleos Pedagógicos, em âmbito estadual.

-

§ 2º - Caso a Diretoria de Ensino não distribua todos os prêmios a ela 
-

buirá às demais Diretorias de Ensino, de acordo com o número de alunos matriculados 
em CELs.

Coordenadores de Núcleos Pedagógicos de Diretorias de Ensino que tenham CEL.

-
datos correspondente às vagas disponíveis, suplentes para cada grupo premiado por 

§ 1º - O suplente assumirá a vaga disponível em caso de desistência, por 

-

no montante correspondente aos pagamentos em seu nome já realizados à empresa 
especializada contratada.

-
-
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-
fessores Coordenadores e os Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos 

Secretaria da Educação.
-

pecúnia, calculado proporcionalmente aos meses que deixarem de permanecer em 

-
tares necessárias ao cumprimento deste decreto.

à conta de dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
-

reais) para fazer frente à contratação de empresa especializada de que trata o item 2 

Palácio dos Bandeirantes, 5 de setembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 5 de setembro de 2013.

ANEXO

REGULAMENTO

 
 

SEÇÃO I

Alunos e Professores de Espanhol, Francês e Inglês dos Centros de Estudos de Línguas 
(CEL), dos Professores Coordenadores do CEL (PC do CEL) e dos Professores Coorde-
nadores do Núcleo Pedagógico de Línguas Estrangeiras Modernas (PCNP de LEM) das 
Diretorias de Ensino que possuem CEL vinculadas à Secretaria da Educação, observadas 

termos deste regulamento.
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SEÇÃO II

-
nos, oferecendo novas experiências, oportunidades e recursos instrucionais adequa-

-
tória escolar e em seu projeto de vida;

III - aprimorar o uso das tecnologias (TIC) para o ensino de Língua Estran-
geira;

-
cesso de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras que venham a contribuir para o 

alunos.

SEÇÃO III

de Inglês, de único nível/estágio de estudos, das Diretorias de Ensino que mantêm, no 
mínimo, 100 alunos matriculados neste idioma e frequentes no ano de realização do 
evento, conforme Tabela de Distribuição elaborada anualmente por meio de resolução 
e publicada em edital;

II - professores do CEL, PC do CEL e PCNP de LEM: Professores de Espa-
nhol, Francês e Inglês com aulas atribuídas no CEL, PC do CEL e PCNP de LEM, sendo 

que se refere a Lei Complementar nº 1.010, de 1 de junho de 2007.

SEÇÃO IV

I - para o aluno do CEL será oferecido curso intensivo de língua estran-

estabelecido em edital, para aperfeiçoamento do idioma estrangeiro, sendo que o cur-
-

no: Universidade, Faculdade, Colleges, sendo estas públicas ou privadas, ou Escolas de 

com experiência comprovada no ensino do idioma em questão;

intensivo de Espanhol, Francês ou Inglês, que fornecerá:

realizará o curso no exterior;
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-

de Ensino;

-
pação no curso;

-

a) suporte para a obtenção de Documentação:
1. passaporte: trâmites e custos para a sua obtenção;
2. visto: trâmites e custos para a sua obtenção, caso necessário;

cobertura mínima de Assistência Médico Hospitalar por Acidente, Assistência Médi-
co Hospitalar por enfermidade, Traslado Médico, Medicamentos Prescritos, Acidentes 
pessoais, Invalidez permanente, Repatriação, Passagem aérea ida e volta para 1 (um) 
familiar e gastos com Hotel para acompanhante em caso de acidente ou enfermidade 
grave, Assistência por Perda de Bagagem, Odontologia de urgência ou Acidente odon-

c) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao país de 
origem, incluindo as taxas de embarque previstas;

d) hospedagem:
1. acomodação em casa de família, em quarto individual, respeitando-se 

o mix de nacionalidade de, no máximo, 2 (dois) brasileiros por casa, com meia pensão 
(café da manhã e jantar) durante todos os dias do Programa;

2. em caso de necessidade de pernoite antes do embarque ou no retor-
no ao Brasil, será providenciada acomodação em hotel sob supervisão do responsável 
pelo grupo.

e) traslados:
1. traslado da DE vinculadora do CEL onde o aluno estuda até o Aeropor-

2. traslado do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP até a de vincula-
dora do CEL onde o aluno estuda, no retorno ao Brasil;

3. traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a casa de família em 

4. traslado da casa de família até o Aeroporto do país de intercâmbio no 
retorno;

-
tura da cidade, podendo ser metrô, ônibus, trens, entre outros;

f) ajuda de custo:
1. cartão internacional com crédito semanal para alimentação;
2. cartão telefônico com crédito semanal;
3. 2 (dois) Vouchers para alimentação: 1 (um) no Aeroporto Internacional 

do retorno;
g) serviços:
1. orientação técnica pré-embarque;
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3. acompanhamento por Monitores experientes, chancelados pela Coor-
denação do Prêmio;

4. plantão 24 horas para atendimento por e-mail ou por telefone, duran-
te o intercâmbio;

5. 1 (uma) jaqueta térmica;

de Guarulhos para o embarque;
IV - para o Professor do CEL será oferecido Curso Intensivo de Aperfeiço-

sendo que:

-

comprovada no ensino do idioma em questão, observando-se para a composição do 
curso a ser oferecido, o nível de conhecimento do público-alvo na língua;

-

na aprendizagem do idioma estrangeiro;
2. Oralidade (listening and speaking): o trabalho com a pronúncia e va-

para o ensino de línguas estrangeiras;
-

turais para a aprendizagem de um idioma;

fornecerá:

realizará o curso no exterior;

Ensino;

-

a) seguro viagem, de acordo com as exigências do país de destino, 
com cobertura mínima de Assistência Médico Hospitalar por Acidente, Assistência 
Médico Hospitalar por enfermidade, Traslado Médico, Medicamentos Prescritos, 
Acidentes pessoais, Invalidez permanente, Repatriação, Passagem aérea ida e volta 
para 1 (um) familiar e gastos com Hotel para acompanhante em caso de acidente 
ou enfermidade grave, Assistência por Perda de Bagagem, Odontologia de urgên-
cia, Acidente odontológico e, em caso de morte do participante, serviços funerá-
rios e translado;
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b) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao país de 
origem, incluindo as taxas de embarque previstas;

c) hospedagem, preferencialmente em residência universitária, ou em 
casa de família;

d) traslados:
1. traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a residência univer-

2.traslado da residência universitária ou casa de família até o Aeroporto 
do país de intercâmbio no retorno;

-
tura da cidade, podendo ser metrô, ônibus, trens, entre outros;

e) ajuda de custo:
1. cartão internacional com crédito semanal para alimentação;
2. cartão telefônico com crédito semanal;
f) serviços:
1. orientação técnica pré-embarque;

3. plantão 24 horas para atendimento por e-mail ou por telefone, duran-
te o intercâmbio;

4. (uma) jaqueta térmica.
VII - para o PC do CEL e PCNP de LEM será oferecido Curso Intensivo de 

-

comprovada no ensino do idioma em questão;

do CEL e PCNP de LEM, visando à formação de Professores e Aperfeiçoamento Linguís-

Oralidade (listening and speaking): o trabalho com a pronúncia e variedades linguís-

culturais para aprendizagem de um idioma;

fornecerá:

realizará o curso no exterior;

Ensino;

-
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cobertura mínima de Assistência Médico Hospitalar por Acidente, Assistência Médi-
co Hospitalar por enfermidade, Traslado Médico, Medicamentos Prescritos, Acidentes 
pessoais, Invalidez permanente, Repatriação, Passagem aérea ida e volta para 1 (um) 
familiar e gastos com Hotel para acompanhante em caso de acidente ou enfermidade 
grave, Assistência por Perda de Bagagem, Odontologia de urgência, Acidente odontoló-

b) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao país de 
origem, incluindo todas as taxas de embarque previstas;

c) acomodação preferencialmente em residência universitária, ou em 
casa de família;

d) traslados:
1. traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a residência univer-

2. traslado da residência universitária ou casa de família até o Aeroporto 
do país de intercâmbio no retorno;

-
tura da cidade, podendo ser metrô, ônibus, trens, entre outros;

e) ajuda de custo:
1. cartão internacional com crédito semanal para alimentação;
2. cartão telefônico com crédito semanal;
f) serviços:
1. orientação técnica pré-embarque;

3. plantão 24 horas para atendimento por e-mail ou por telefone, duran-
te o intercâmbio;

4. 1 (uma) Jaqueta Térmica.

SEÇÃO V

data e horário nas regiões pertencentes à rede estadual de educação de São Paulo;

São Paulo, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

III - a Secretaria da Educação baixará as normas para a aplicação do pro-

-

a) para alunos:

capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso da norma-padrão da Língua 
Portuguesa, onde o candidato deverá produzir, com base na questão e nas instruções 
formuladas, uma resposta em prosa que prime pela coerência e coesão;
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b) para professores, PC do CEL e PCNP de LEM:

-
de de expressão na modalidade escrita, e o uso das normas do registro formal culto 
do idioma o qual concorre, com base na questão e nas instruções formuladas, uma 
resposta em prosa que prime pela coerência e coesão.

SEÇÃO VI

-

selecionados e suplentes, cabendo à Comissão Avaliadora na Diretoria de Ensino ou à 
Coordenação do Prêmio na Secretaria da Educação, a análise do recurso.

SEÇÃO VII

SEÇÃO VIII

-

em edital.

SEÇÃO IX

seguinte ordem:
I - aluno do CEL:

b) maior índice de frequência nas aulas no CEL, desde o ingresso no curso;
c) maior rendimento nas avaliações do curso desde seu ingresso de acor-

d) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por te-

Coordenação do Prêmio;
II - professor do CEL:

qual concorre;
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-
cas oferecidas pela Secretaria da Educação, em que tenha sido convocado como públi-

-

d) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por te-

Coordenação do Prêmio;
III - para o PC do CEL:

concorre;
b) maior período ininterrupto na função, na rede Estadual de Ensino do 

-

d) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por te-

Coordenação do Prêmio;
IV - para o PCNP de LEM:

concorre;
b) maior número de cursos descentralizados propostos, homologados 

c) maior período ininterrupto na função, na rede Estadual de Ensino do 

e) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por te-

Coordenação do Prêmio.

SEÇÃO X

-

I - em caso de contato pela Coordenação do Programa, o suplente deverá 

II - caso o suplente não responda ao contato no prazo estabelecido, ou 
declare a desistência, ele perderá o Prêmio, e a Coordenação do Prêmio entrará em 

III- a lista de suplentes será valida somente para um evento, sendo que 

contemplado;
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SEÇÃO XI

que: 
I - não apresentarem a totalidade da documentação exigida desde a ins-

crição ao embarque;
II - não realizarem uma das fases do processo de seleção;
III - apresentarem documentação cujas informações não sejam verídicas;

V - não cumprirem os prazos estabelecidos ou não atender as solicita-
ções da Coordenação do Programa;

VI - terem o visto negado.

SEÇÃO XII

apto a embarcar em seu lugar, haverá ressarcimento proporcional ao valor do prêmio 

-
mente retornará ao Brasil mediante a autorização dos responsáveis, devendo haver 

-

-

do Decreto nº 59.504,de 5 de Setembro de 2013, o mesmo deverá ressarcir o valor do 
prêmio, em pecúnia, calculado proporcionalmente ao tempo, em meses, que deixar de 
permanecer em exercício.

-
vidual de cada premiação e indicará o método de cálculo de reembolso total ou parcial 
em caso de desistência.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei nº 14.923/12 à pág. 49 do vol. LXXIV.



102

-

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
tubro de 2009, parágrafo único com a seguinte redação:

conforme disposto no Anexo II que integra este decreto.”.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de setembro de 2013

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 6 de setembro de 2013. 
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 9.543/77 à pág. 252 do vol. II;
Decreto nº 54.887/09 à pág. 96 do vol. LXVIII;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII.

ANEXO II

de 2009, acrescido  pelo Decreto nº 59.511, de 6 de setembro de 2013

TERMO DE PERMISSÃO DE USO
-

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria da Educação, 
com sede na Capital de São Paulo, à Praça da República, nº 53, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 46.384.111/0001-40, representada neste ato na pessoa de seu representante 

-

15 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, doravante denominada PERMITENTE, 
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inscrita no CNPJ/MF sob o nº , por seu representante legal , doravante denominada 
PERMISSIONÁRIA, conforme as cláusulas e condições a seguir acordadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente instrumento tem por objeto a Permissão de Uso pela PERMI-

regular, comportando transportar ( ) alunos sentados.

CLÁUSULA SEGUNDA
Da Permissão de Uso
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a PERMITENTE 

-

ano). 

CLÁUSULA TERCEIRA
Do Uso

-
do pela PERMISSIONÁRIA em sua área territorial, devendo ser conduzido por motoris-

CLÁUSULA QUARTA
Das Responsabilidades das Partes
A PERMISSIONÁRIA compromete-se a manter o bem objeto deste instru-

mento sob sua guarda e inteira responsabilidade, bem como se obriga a contratar o Se-
guro Geral para veículo com cobertura no caso de colisão, furto, roubo, incêndio, danos 

-

§ 1º - A PERMISSIONÁRIA obriga-se a encaminhar, anualmente, ao Cen-
tro de Transporte do Departamento de Administração da Secretaria da Educação, cópia 
da Apólice do Seguro Global do veiculo discriminado na cláusula primeira deste Termo. 

§ 2º - Durante o prazo de vigência deste instrumento, ou de suas pror-
rogações, correrão por conta exclusiva da PERMISSIONÁRIA PERMISSIONÁRIA o licen-

§ 3º - A qualquer tempo a PERMITENTE poderá, por seus servidores, pro-

§ 4º - A PERMISSIONÁRIA compromete-se a devolver o bem objeto deste 
Termo em bom estado de conservação e uso, a juízo da PERMITENTE, no prazo previsto 
na cláusula quinta do presente instrumento.
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§ 5º - A PERMISSIONÁRIA obriga-se no prazo de cobertura mínima de 
-

conforme consta do Manual de Operações do Fabricante, a ser realizada na , observan-
do-se que a periodicidade deverá ser levada em consideração.

-
rão feitas pelo fabricante (concessionárias ou prepostos) no próprio local de entrega.

§ 7º - Findo o prazo de permissão, e uma vez constatado que o veículo 
apresenta avarias ocasionadas pelo mau uso, serão providenciados pela Secretaria da 

CLÁUSULA QUINTA
Da Vigência
Esta permissão de uso terá vigência pelo mesmo período do convênio ce-

lebrado entre a PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA, podendo este prazo ser prorrogado 
e/ou alterado de comum acordo entre as partes, caso ocorram alterações nos termos 
desse convênio.

CLÁUSULA SEXTA
Do Foro
O foro competente para dirimir qualquer controvérsia relacionada com o 

presente Termo é o da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente instrumento em 

-
te com as testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, de de 2013

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo Instituição permissio-
nária

Testemunhas:

1. _____________________  2. ___________________
Nome:    Nome:
R.G.:     R.G.:
CPF:     CPF:
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GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
ria da Educação, no Município de São Paulo, as seguintes unidades escolares:

I - a Escola Estadual Jardim Maria Sampaio II;
II - a Escola Estadual Jardim Campo Limpo Ó.

para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técni-

estabelecidos pelo Decreto nº 52.630 de 16 de janeiro de 2008.

à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.

-
agindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013.

Palácio dos Bandeirantes, 1º de outubro de 2013

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, a 1º de outubro de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

de setembro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
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a) nomeado para cargo de provimento em comissão no órgão de origem 

-

c) designado para função de serviço público retribuída mediante “pro 

69 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;

de outubro de 1968;
V - afastado nos termos da Lei Complementar nº 367, de 14 de dezembro 

de 1984, alterada pela Lei Complementar nº 1.054, de 7 de julho de 2008;

de 1968;
VII - licenciado para tratamento de saúde, no limite de 45 (quarenta e 

cinco) dias por ano;
VIII - ausente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde, 

nos termos da Lei Complementar nº 1.041, de 14 de abril de 2008.”; (NR)

-
gressão de que trata este decreto, compreenderá avaliação de:

I - capacitação;

III - competências;
IV - inovação.
Parágrafo único - Por ato do Secretário da Fazenda ou do Dirigente de 

Autarquia, serão:

de determinação do resultado da avaliação individual do servidor;
2. estabelecidos os demais critérios e procedimentos relacionados a cada 

-
agindo seus efeitos a 1º de junho de 2010.

Palácio dos Bandeirantes, 10 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 10 de outubro de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
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Lei Complementar nº 367/84 à pág. 60 do vol. XVIIII;
Lei Complementar nº 1.041/08 à pág. 31 do vol. LXV;
Lei Complementar nº 1.054/08 à pág. 30 do vol. LXVI;
Lei nº 10.168/68 à pág. 355 do vol. 1;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar nº 683, de 18 de 
setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro de 2002,

: 

-

âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, em observância ao disposto na 
Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar 
nº 932, de 8 de novembro de 2002.

de julho de 2008 e incorporada pelo Decreto federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.

-
tembro de 1992, alterado pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro de 2002.

será aplicada:
1. no caso de concurso público regionalizado, o percentual deverá ob-

Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterado pela Lei Complementar nº 
932, de 8 de novembro de 2002;

2. em todas as etapas do concurso público, quando houver mais de uma, 
proporcionalmente ao número de candidatos considerados habilitados;

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto n 60.449/14. 
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3. na hipótese de aproveitamento de remanescentes.

setembro de 1992.

-
curso público, em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere 
ao conteúdo e à avaliação das provas, para provimento de cargo ou preenchimento de 

-

-
sa referência ao Código Internacional de Doenças - CID 10;

a realização da prova.

1. 2 (dois) anos a contar da data de início da inscrição do concurso quan-

2. 1 (um) ano a contar da data de início da inscrição do concurso nas 
demais situações que não se enquadrarem no item 1 deste parágrafo.

-
-

rem necessárias, as seguintes ações:

a) prova impressa em Braille;
b) prova impressa em caracteres ampliados, indicando o tamanho da 

fonte;

gravada em áudio;
-

em LIBRAS (PRÓ-LIBRAS),nos casos de prova oral, devendo nesta situação a prova ser 
gravada em vídeo, sendo que na impossibilidade da gravação, esta deverá ser devida-

lisura do certame;

a) mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova;

das respostas;
c) facilidade de acesso às salas de provas e demais instalações relaciona-

das ao certame.
-
-
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-
zadas para realização das provas, em todas as fases do concurso, inclusive no curso de 
formação quando este for etapa do concurso público;

II - indicar o prazo para que a Comissão Especial de concurso público 
analise a solicitação de ajuda técnica feita pelo candidato;

III - indicar o prazo para interposição de recurso referente à decisão de 

IV - indicar o número de vagas existentes e as reservadas às pessoas com 

público, quando for o caso;

-

Parágrafo único - O atendimento às ajudas técnicas ou condições especí-

-

declarada na inscrição.
Parágrafo único - O órgão responsável pela realização do concurso deve-

-
lidade solicitadas no período de inscrição.

a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas do con-
curso público, e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos 
ou empregos públicos preenchidos, em observância ao disposto na Lei Complementar 
nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 08 de 
novembro de 2002. 

§ 1º - Fica dispensada a observância da regra de convocação disposta no 

seu ingresso no serviço público.
§ 2º - No caso de convocação de candidato nos termos do §1º deste 

-

ao princípio da proporcionalidade.
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volte a se fazer necessária em razão da proporcionalidade. 

públicos regionalizados.”. (NR)

-
so público deverão ser disponibilizados e operacionalizados em linguagem e recursos 

-
tral de recursos humanos, poderá expedir instruções complementares, em especial 

Disposição Transitória
-

51.463, de 1º de janeiro de 2007, alterado pelo Decreto nº 52.833, de 24 de março de 
2008.

Palácio dos Bandeirantes, 14 de outubro de 2013

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 14 de outubro de 2013.

_____
NOTAS:
A Lei nº 12.319/10 encontra-se à pág. 53 do vol. 37 na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 683/92 à pág. 40 do vol. XXXIV;
Lei complementar nº 932/02 à pág. 39 do vol. LIV;
Decreto nº 51.463/07 à pág. 114 do vol. LXIII;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV.
O art. 7º está com a redação dada pelo Decreto nº 60.449/14.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
-
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mentar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, e considerando a necessidade de tornar o 

processo,
Decreta:

26 de outubro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

Organização Escolar, de Secretário de Escola ou de Assistente de Administração Escolar, 
do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação;

(dois) anos.

1. na condição de readaptado;
2. contratado nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho 

de 2009.”; (NR)

de Recursos Humanos, caberá:
-

cional;

de 1993;
III - adotar as providências necessárias à formação e manutenção do ban-

I - celebrar termo de cooperação com a Secretaria de Gestão Pública, 

III - adotar as providências necessárias ao desenvolvimento de compe-

-
-

tuição e cessação na função de Gerente de Organização Escolar.
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-

ao contraditório e da ampla defesa, vedam nova designação do mesmo servidor para a 
função de Gerente de Organização Escolar pelo prazo de 2 (dois) anos.”; (NR)

-

outubro de 2011, o inciso IX, com a seguinte redação:
“IX - esclarecer e responder às dúvidas dos interessados no processo de 

Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, para ser designado na função de Ge-
rente de Organização Escolar deverá apresentar:

contados da data de início de exercício na função; 
II - comprovante de que esteja desempenhando as atribuições do cargo 

por no mínimo 1 (um) ano exclusivamente em unidade escolar.

-

de 26 de outubro de 2011. 

Palácio dos Bandeirantes, 18 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 18 de outubro de 2013.
_____
NOTAS:
A Lei nº 8.666/93 encontra-se à pág. 36 do vol. 20/21 da Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.462/11 à pág. 212 do vol. LXXII.
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GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

consequente levantamento do Balanço Geral do Estado serão efetuados por meio do 
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/
SP, envolvendo providências cujas formalizações devem ser, prévia e adequadamente, 
ordenadas;

Considerando que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 
6º bimestre de 2013 e o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2013 devem 
ser publicados até 30 de janeiro de 2014, em cumprimento às disposições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal;

Considerando que o resultado patrimonial das Autarquias, inclusive Uni-
versidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes deve ser incorporado ao 
Balanço Geral do Estado; e,

-
vem ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos 

Decreta:

SEÇÃO I

-

SEÇÃO II

-
ceitas próprias, vinculadas ou operações de crédito deverão ser formalizados mediante 

-
nico www.fazenda.sp.gov.br, em Acesso Restrito, Opção: Integrado da Receita, até 25 
de novembro de 2013.

-
ção de quotas, inclusive as referentes a despesas com pessoal e encargos, deverão ser 

www.sao.sp.gov.br, até 29 de novembro de 2013.
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Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no “caput” os empenhos de-
correntes de créditos suplementares concedidos posteriormente, bem como, os empe-

restos a pagar, devendo ser anulados até 30 de dezembro de 2013.

-
lados até 30 de dezembro de 2013.

-
vos a dezembro de 2013.

SEÇÃO III

poderão ser inscritas como restos a pagar processados ou não processados, até 10 de 
janeiro de 2014.

§ 1º - O registro dos restos a pagar far-se-á por credor e empenho cor-
respondente.

§ 2º - Os restos a pagar não processados serão inscritos pelas próprias 
Unidades Gestoras Executoras - UGEs, restritos às despesas de caráter essencial, devi-

-
ria à sua cobertura.

§ 3º - O empenho da despesa não inscrito em restos a pagar será auto-

aplicação de recursos nas áreas do ensino e da saúde.
§ 1º - Os saldos de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 

30 de dezembro de 2013.

§ 2º - As Unidades Gestoras Executoras - UGEs poderão assegurar a ma-
nutenção dos saldos de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2013 provi-
denciando os seus desbloqueios até 10 de janeiro de 2014, condicionada a real confor-
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§ 3º - Os saldos desbloqueados pelas UGEs, nos termos do parágrafo 
anterior, terão validade até 31 de dezembro de 2014.

§ 4º - Os saldos que permanecerem bloqueados em 11 de janeiro de 

SEÇÃO IV

efeitos do levantamento dos Balanços pelas Autarquias, inclusive Universidades Esta-
duais, Fundações e Empresas Dependentes, deverá ser concluída até 7 de fevereiro de 
2014.

SEÇÃO V

Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes 
deverão proceder, obrigatoriamente, até 02 de janeiro de 2014, a conciliação dos re-

dezembro de 2013.

de Despesa e das receitas próprias da Administração Indireta deverá ser processado 

Parágrafo único - O diferimento processado pelas Unidades Gestoras de-

Geral do Estado para o cumprimento das disposições deste decreto, especialmente 

Fazenda, por intermédio dos seus Centros de Controle e Avaliação e Centros Regionais 
de Controle e Avaliação, aos quais se vinculam as Unidades Gestoras Executoras - UGEs, 
adotará as providências com vistas ao cumprimento das disposições deste decreto.

-
tado e ao Tribunal de Contas do Estado.

-
ção da Administração Financeira - CAF, editar instruções complementares à execução 
deste decreto e decidir sobre casos especiais.
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Palácio dos Bandeirantes, 25 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 25 de outubro de 2013.

_____
NOTA:
A Lei nº 14.837/12 encontra-se à pág. 37 do vol. LXXIV.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
dade de vida do servidor com foco em ações de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, disciplinado pelas normas constantes deste decreto.

-
mente no IAMSPE nos termos do Decreto-Lei nº 257, de 29 de maio de 1970.

Parágrafo único - Os serviços à saúde já prestados pelo IAMSPE aos seus 
-

-

serviços de assistência médica oferecidos pela autarquia aos novos, criados no âmbito 
do referido programa.

-
posto inicialmente pelo Programa de Assistência à Saúde Odontológica dos servidores 

prevenção e proteção à saúde bucal.

-

-
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-

Parágrafo único - A cobertura assistencial a que se refere o “caput” deste 
-

tos e segmentação da atenção à saúde odontológica.

-
-

rios e agregados, operados por planos privados de assistência à saúde, operadoras ou 

Parágrafo único - Os serviços de assistência odontológica disponibiliza-
dos pelo IAMSPE aos usuários que optarem por sua contratação, serão por eles inte-
gralmente custeados, mediante pagamento mensal correspondente ao custo individual 
dos planos contratados.

por portaria do Superintendente do IAMSPE.

-
grama criado por este decreto a seus usuários.

Palácio dos Bandeirantes, 25 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 25 de outubro de 2013.

_____
NOTA:
A Decreto-lei nº 257/70 encontra-se à pág. 441 do vol. 2.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares:
I - na Diretoria de Ensino - Região Jaú, no Município de Jaú, o Centro 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Jaú;
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II - na Diretoria de Ensino - Região Santos, no Município de Guarujá, o 
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Guarujá.

para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técni-

estabelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.

à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.

-

Palácio dos Bandeirantes, 29 de outubro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 29 de outubro de 2013.

_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
cípio de Sorocaba, a Escola Estadual Vila Barão.

para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico ad-
-

belecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.

à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.

-
agindo seus efeitos a 1º de julho de 2013.

Palácio dos Bandeirantes, 1º de novembro de 2013.



119

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, a 1º de novembro de 2013.
_____
NOTA:
Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
taria da Educação, no Município de São Paulo, a Escola Estadual Jardim Nossa Senhora 
Aparecida II.

para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico ad-
-

belecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.

à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.

 
retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2013.

Palácio dos Bandeirantes, 4 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 4 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.
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GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
taria da Educação, no Município de Registro, a Escola Estadual Indígena Aldeia Itapu 
Mirim.

para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico ad-
-

belecidos pelo Decreto nº 48.754 de 25 de junho de 2004.

à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.

-
agindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013.

Palácio dos Bandeirantes, 7 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 7 de novembro de 2013.

_____
NOTA:
O Decreto nº 48.754/04 encontra-se à pág. 99 do vol. LVII.

 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

da Educação, no Município de São Paulo, a Escola Estadual Jardim Noronha V. 

-
rias ao funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico-
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52.630, de 16 de janeiro de 2008.

à conta das dotações orçamentárias da Secretaria da Educação.

-
gindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013.

Palácio dos Bandeirantes, 19 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 19 de novembro de 2013.

_____
NOTA:
Decreto nº 52.630/08 à pág. 81 do vol. LXV.

 

 
 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

10 de fevereiro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:

-
-

do de concessão, desde que regido pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezem-
bro de 2008, nas seguintes condições:

-

-

3. quando, cessado o vínculo anterior, não houver interrupção de exercí-
cio superior a 10 (dez) dias.”; (NR)
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conte com Avaliação de Desempenho Individual - ADI no ciclo correspondente ao do 
pagamento do Prêmio de Desempenho Individual - PDI, por ocasião do seu retorno à 
origem.”. (NR)

 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 22 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 22 de novembro de 2013.

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVII;
Lei Complementar nº 1.158/11 à pág. 68 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.781/12 à pág. 64 do vol. LXXIII.

 
 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e à vista da manifestação do Secretário da Educação,

22 de fevereiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

-
-

bro de 1997, alterada pelas Leis Complementares nº 958, de 13 de setembro de 2004, 
e nº 1.143, de 11 de julho de 2011, far-se-á de acordo com as normas estabelecidas 
neste decreto.”; (NR)

-

I – para as classes de docentes:
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do pro-

fessor que ministra aulas ou rege classes no ensino fundamental do 1º ao 5º ano;
b) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do pro-

fessor que ministra aulas em classes do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, do ensino 
médio e das demais modalidades de educação.
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-

(NR)

(NR)

todos os documentos, projetos curriculares e materiais de natureza educacional, indivi-

ambientes de atuação, devidamente registrados, no âmbito da Secretaria da Educação, 

supervisão de ensino. (NR)

-
-

des escolares, de planos de trabalho de Diretorias de Ensino ou de implementação de 
estudos, programas ou projetos dos órgãos centrais da Pasta da Educação, e desde que 

(NR)
VI – o caput

Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, alterada pelas Leis Complementa-
res nº 958, de 13 de setembro de 2004, e nº 1.143, de 11 de julho de 2011, a passagem 

conformidade do Anexo que faz parte integrante deste decreto.”. (NR)

caput
considera-se campo de atuação do integrante do Quadro do Magistério aquele direta-

(NR)

este decreto:
I - para as classes de docentes:

(conselhos, colegiados, fóruns e outros); 
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II - para o Diretor de Escola:

(conselhos, colegiados, fóruns e outros);
III - para o Supervisor de Ensino:
a) atuação nas escolas do setor;
b) atuação na Diretoria de Ensino; 

(conselhos, colegiados, fóruns e outros).
-

 -
 

pedagógica, da gestão educacional e da supervisão de ensino, observado o constante 
dos subanexos referidos no caput (NR)

-
.

caput 

§ 2º – Em decorrência do processo de autoavaliação, orientado pelo Pro-
fessor Coordenador, pelo Conselho de Escola e pelo Conselho de Diretoria, em suas 

-

em qualquer momento da carreira para efeito de pontuação.
§ 4º – A frequência regular, com aproveitamento, aos cursos propostos 

§ 5º – Caberá aos Conselhos de Escola e de Diretoria, no âmbito de 

-
mentação. 

§ 6º – O Conselho de Diretoria de Ensino homologará o resultado do 
(NR)

-
-

-
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caput
-

prio local de trabalho, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

educação plena ou tecnológicos e de pós-graduação, em consonância com o dispos-

junto à EFAP. 
§ 4º - O ato de credenciamento, de que trata o parágrafo anterior será 

do pedido. 
-

teressadas em obter o credenciamento deverão encaminhar à EFAP expediente próprio 
contendo: 

1 - solicitação de credenciamento;
2 - comprovante de idoneidade, capacidade e experiência na área edu-

cacional;

4 - comprovação completa da capacidade jurídica;

-
nológicos disponibilizados;

de capacitação;

caput, a permanência na mesma unida-
-

te do Quadro do Magistério passe ao nível seguinte da carreira por meio da evolução 
funcional pela via não acadêmica. 

-
vesse permanecido todo o período na mesma unidade de trabalho.” (NR)

-
-

máximo de 20 (vinte) componentes, dentre os quais Supervisores de Ensino, Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico, Diretores de Escola e Professores representantes 
de unidades da diretoria, na seguinte proporção:

I – Supervisor de Ensino, 20%;
II – Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, 10%;
III – Diretor de Escola, 10%;
IV – Professor, representante de unidades escolares da Diretoria, 10%.

§ 1º - Integrarão o Conselho de Diretoria, de que trata o caput -
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de paridade com os da diretoria de ensino.
§ 2º - Os componentes do Conselho de Diretoria, com direito a voz e 

§ 3º - São atribuições do Conselho de Diretoria:
1. deliberar sobre:
a) a divisão dos integrantes do Conselho em dois grupos (G1 e G2), para 

caput
b) a alternância das funções de avaliador e validador, do G1 e G2;

-

d) o regimento interno do Conselho de Diretoria;
2. observar os critérios e procedimentos da evolução funcional não aca-

dêmica e os instrumentos de avaliação empregados no processo de evolução;

à evolução funcional pela via não acadêmica do supervisor de ensino.
§ 4º - O Conselho de Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes 

por semestre e, extraordinariamente, por convocação do Dirigente Regional de Ensino 
ou por proposta de, no mínimo, 1/3 de seus membros.” (NR) 

VI. 
 

-
agindo seus efeitos a 1º de julho de 2011.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil em 28 de novembro de 2013.

_____
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei complementar nº 958/04 à pág. 29 do vol. LVIII;
Lei Complementar nº 1.143/11 à pág. 29 do vol. LXXII;
Decreto nº 49.394/05 à pág. 72 do vol. LIX.
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ANEXO
-

SUBANEXO I

CLASSES DOCENTES – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I E II

NÍVEIS INTERSTÍCIO
PONTUAÇÃO

MÍNIMA
EXIGIDA

PESOS POR FATOR

ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO
PRODUÇÃO 

PROFISSIONAL

I para II 4 anos 35 4 4 2

II para III 4 anos 40 4 4 2

III para IV 5 anos 50 3 3 4

IV para V 5 anos 60 3 3 4

V para VI 4 anos 60 3 3 4

VI para VII 4 anos 60 3 3 4

VII para VIII 4 anos 60 3 3 4

SUBANEXO II

CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO – DIRETOR DE ESCOLA E SUPERVIOR DE ENSINO

NÍVEIS INTERSTÍCIO
PONTUAÇÃO

MÍNIMA
EXIGIDA

PESOS POR FATOR

ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO
PRODUÇÃO 

PROFISSIONAL

I para II 4 anos 35 4 4 2

II para III 5 anos 40 4 4 2

III para IV 6 anos 50 3 3 4

IV para V 6 anos 60 3 3 4

V para VI 5 anos 60 3 3 4

VI para VII 5 anos 60 3 3 4

VII para VIII 4 anos 60 3 3 4
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SUBANEXO III

QUADRO I

FATOR  ATUALIZAÇÃO

COMPONENTES PONTOS VALIDADE 

Ciclo de Palestras
Conferências e/ou ciclo de 
conferências
Videoconferências
Congressos

Encontros 
Fóruns
Seminários
Ciclos de Estudos 
Simpósios 

Carga horária de 30 a 59 horas = 3,0 pontos
Carga horária de 60 a 89 horas = 5,0 pontos
Carga horária de 90 a 179 horas = 7,0 pontos
Carga horária superior a 180 horas = 9,0 pontos

QUADRO II

FATOR  APERFEIÇOAMENTO 

COMPONENTES PONTOS VALIDADE 

Pós-graduação em Doutorado 14,0
Aberta 

Mestrado 12,0

Pós-graduação 
Especialização/

De acordo com as normas do CEE 11,0

1º/2/98

Aperfeiçoamento De acordo com as normas do CEE 9,0

Extensão 
universitária/cultural 

De 30 a 59 horas 3,0

De 60 a 89 horas 5,0

De 90 a 179  horas 7,0

Igual ou superior a 180 horas 9,0

Créditos de cursos pós-graduação 1,0 por crédito Até 8,0

Licenciatura Plena 
Curso de duração 
mínima de 3 anos 

10,0
Aberta 

Bacharelado 8,0
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QUADRO III

FATOR PRODUÇÃO PROFISSIONAL

COMPONENTES PONTOS 
PONTUAÇÃO

MÁXIMA 
VALIDADE 

Produção de 
comprovada 

relevância 
educacional, 

individual 

passível 
de ampla 

divulgação 
e adaptação 

na rede 
de ensino, 

devidamente 
formalizada 

em 
documento e/

ou material 
impresso e/ou 

Publicações por 
editoras ou em 
revistas, jornais, 

periódicos de 
veiculação 

cultural com alta 
circulação ou via 

Internet 

Livros 

Único autor 12,0

1º/2/98

Até três 
autores 

8,0

Mais autores 5,0

3,0
9,0

Materiais 

pedagógicos 

acompanhados 

manual de 
suporte 

educacional e 
vídeo 

Até 3 autores 5,0 15,0

Documento que explicite estudo 
ou pesquisa, devidamente 

fundamentado em princípios 
teórico-metodológicos, já 

implementado e vinculado à 

Até 3 autores 5,0 15,0

Aprovação em Concurso Público da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, não objeto de 

de aprovação 
5,0 10,0
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GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-

Programa Ação de Parceria Educacional Estado-Município.
-

Anexo que faz parte integrante deste decreto.

Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013.

_____
NOTA:
Vide Anexos às págs. 1 a 10 do DOE de 30.11.2013 – Seção I.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
cretaria da Educação, no Município de São Paulo, as seguintes unidades escolares:

I - a Escola Estadual Vila Yolanda IV;
II - a Escola Estadual Jardim Romano.

para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técni-

estabelecidos pelo Decreto nº 52.630 de 16 de janeiro de 2008.

à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
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-

Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
Decreto nº 52.630/08 à pág. 81 do vol. LXV.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

de julho de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:

-
do na celebração de convênios com os municípios paulistas, tendo por objeto a imple-

das redes públicas municipais, de forma integrada à rede pública estadual de ensino.
-

incluir parecer da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria da Educação e observar, 
no que couber, o disposto no Decreto nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007, e no 
Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013.”. (NR)

que trata o Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 2009, deverá se dar até o dia 30 de 
setembro.

-
das as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 55.145, de 10 de dezembro 
de 2009.
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Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21.
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei  nº 6.544/89 à pág. 154 do vol. XXVIII;
Decreto nº 54.553/09 à pág. 67 do vol. LXVIII;
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 86/07 à pág. 194 do vol. LXIV.

ANEXO I

 

Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Se-
cretaria da Educação, e o Município de 
Programa “Ler e Escrever” na rede pública municipal de Ensino

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor(a)  , nos termos da 
autorização constante do Decreto nº  , de  de  de 

, doravante designada SECRETARIA, e o Município de , neste 
ato representado pelo(a) Prefeito(a), Senhor(a) , R.G. , CPF                       
, devidamente autorizado pela Lei municipal nº   , de  de 

 de  , doravante denominado MUNICÍPIO, celebram o presente 
convênio, sujeito às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 
estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, em conformidade com 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

O presente convênio tem por objeto a implementação do programa “Ler 
e Escrever”, de que trata a Resolução SE nº 86, de 19 de dezembro de 2007, compre-

integrada à rede pública estadual de ensino, de acordo com o Plano de Trabalho, que 
integra o presente instrumento como Anexo.

§ 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação fundamen-

de Trabalho a que se refere o “caput”, para sua melhor adequação técnica, vedada a 
alteração do objeto do ajuste.

§ 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior serão formaliza-
das mediante lavratura de termo de aditamento.
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CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução

-
-

cados a seguir:
I - pela SECRETARIA, como Gestor(a) Técnico(a), Sr (a)  R.G.                   

 ;
II - pelo MUNICIPIO, como Coordenador(a) , Sr (a)   , R.G.  

 .

CLÁUSULA TERCEIRA

atribuições:
I - compete à SECRETARIA:

-
grama “Ler e Escrever” na rede municipal de ensino, em conformidade com a Resolu-
ção SE nº 86/2007 e demais normas regulamentares incidentes na espécie;

-
ma “Ler e Escrever” no MUNICÍPIO;

c) prever, em seu orçamento, os recursos necessários ao atendimento 
das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;

d) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no Plano de Tra-

e) receber, conferir e validar o Plano de Trabalho, bem como os demais 
-

f) organizar o cronograma das ações de formação do coordenador geral 
do programa “Ler e Escrever” no MUNICÍPIO;

-
de de promover os encontros de formação do coordenador geral;

h) responsabilizar-se pela reprodução e entrega dos materiais pedagógi-

de São Paulo, respeitada a integridade da obra, em local indicado pelo MUNICÍPIO;
i) adotar as providências necessárias à preservação dos créditos de dire-

tos autorais, em conformidade com a Lei federal nº 9.620, de 19 de fevereiro de 1998;
II - compete ao MUNICÍPIO:
a) observar as diretrizes do programa “Ler e Escrever”, referentes à im-

nº 86/2007 e demais normas regulamentares incidentes na espécie;
b) indicar um coordenador geral que será o responsável pelas ações do 

da formação do “Programa Letra e Vida”;
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c) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento 
das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;

d) elaborar o plano de implantação do programa “Ler e Escrever” nas 
escolas da rede pública municipal, em colaboração com os representantes locais da 
SECRETARIA;

e formação dos professores envolvidos no programa “Ler e Escrever”, sob a supervisão 
de um coordenador pedagógico ou função equivalente;

pela SECRETARIA;
-

ver” para os professores e alunos das escolas da rede pública municipal, proporcionan-

h) promover o acompanhamento e avaliação bimestral da aprendizagem 

integra o presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA
Dos Recursos Financeiros

-
-

midade com as atribuições previstas no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA QUINTA
Do Prazo de Vigência

O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) meses, conta-
dos da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 

CLÁUSULA SEXTA
Da Denúncia e da Rescisão

I - O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120 (cen-
to e vinte) dias anteriores ao início do exercício, e rescindido por infração legal ou des-
cumprimento de obrigações assumidas;

II - A denúncia do convênio somente operará seus efeitos no exercício 
-

cício;
III - Em caso de denúncia do convênio, o material deverá obrigatoria-

mente ser entregue às escolas da rede pública municipal, não cabendo devolução dos 
mesmos à SECRETARIA.

Da Divulgação
 

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente convênio deverá 
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-

-
 

-
dos sem que a sua forma e o seu teor tenham sido previamente aprovados pela SECRETARIA. 

-

CLÁUSULA OITAVA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir eventuais questões 
 

vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo subscritas. 
São Paulo,  de  de  .

SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE

Testemunhas:
1.______________________ 2. _____________________ 
Nome: Nome:
R.G.: R.G.:
CPF: CPF:
 

ANEXO II

 

Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secre-
taria da Educação, e o Município de -
ma “São Paulo Faz Escola” na rede pública municipal de ensino

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCA-
ÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor(a)  , nos termos da autori-
zação constante do Decreto nº  de  de   de  , doravante desig-
nada SECRETARIA, e o Município de  , neste ato representado pelo(a) Prefeito(a), 
Senhor(a)  , R.G.   , CPF  , devidamente autorizado pela Lei muni-
cipal nº  , de  de   de , doravante denominado MUNICÍPIO, 
celebram o presente convênio, sujeito às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, 
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

O presente convênio tem por objeto a implementação do programa “São 
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municipal, de forma integrada à rede pública estadual de ensino, de acordo com o Pla-
no de Trabalho que integra o presente instrumento como Anexo.

§ 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação fundamen-

de Trabalho a que se refere o “caput”, para sua melhor adequação técnica, vedada a 
alteração do objeto do ajuste.

§ 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior serão formaliza-
das mediante lavratura de termo de aditamento.

CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução

-
-

cados a seguir:
I - pela SECRETARIA, como Gestor(a) Técnico (a), Sr (a)  , 

R.G.  ;
II - pelo MUNICIPIO, como Coordenador(a) , Sr (a)  , 

R.G.  .

CLÁUSULA TERCEIRA

atribuições:
I - compete à SECRETARIA:

Faz Escola” na rede municipal de ensino;
-

ma “São Paulo Faz Escola” no MUNICÍPIO;
c) prever, em seu orçamento, os recursos necessários ao atendimento 

das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;
d) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no Plano de Tra-

e) receber, conferir e validar o Plano de Trabalho, bem como os demais 
-

f) organizar o cronograma das ações de formação do coordenador geral 
do programa “São Paulo Faz Escola” no MUNICÍPIO;

-
de de promover os encontros de formação do coordenador geral;

h) responsabilizar-se pela reprodução e entrega dos materiais pedagógicos 

de São Paulo, respeitada a integridade da obra, em local indicado pelo MUNICÍPIO;
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i) adotar as providências necessárias à preservação dos créditos de dire-
tos autorais, em conformidade com a Lei federal nº 9.620, de 19 de fevereiro de 1998;

 II - compete ao MUNICÍPIO:
a) indicar um coordenador geral que será o responsável pelas ações do 

programa “São Paulo Faz Escola” no MUNICÍPIO;
b) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento 

das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;
c) elaborar o plano de implantação do programa “São Paulo Faz Escola” 

nas escolas da rede pública municipal, em colaboração com os representantes locais 
da SECRETARIA;

e formação dos professores envolvidos no programa “São Paulo Faz Escola”, sob a su-
pervisão de um coordenador pedagógico ou função equivalente;

pela SECRETARIA;

Faz Escola” para os professores e alunos das escolas da rede pública municipal, propor-

CLÁUSULA QUARTA
Dos Recursos Financeiros

-
-

midade com as atribuições previstas no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA QUINTA
Do Prazo de Vigência

O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) meses, conta-
dos da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 

CLÁUSULA SEXTA
Da Denúncia e da Rescisão

I - O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120 (cen-
to e vinte) dias anteriores ao início do exercício, e rescindido por infração legal ou des-
cumprimento de obrigações assumidas;

II - A denúncia do convênio somente operará seus efeitos no exercício se-

III - Em caso de denúncia do convênio, o material deverá obrigatoria-
mente ser entregue às escolas da rede pública municipal, não cabendo devolução dos 
mesmos à SECRETARIA.

Da Divulgação
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Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente 
-
-
-

-
vados pela SECRETARIA.

-

vigência do convênio.

CLÁUSULA OITAVA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir eventuais questões 
 

vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo subscritas. 
São Paulo,   de  de  .

SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE

Testemunhas:
1.______________________ 2. _____________________ 
Nome: Nome:
R.G.: R.G.:
CPF: CPF:

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

autorização governamental mediante decreto estabelecendo o instrumento-padrão 

em caráter excepcional, da exigência de prévia apresentação dos documentos a que 

Parágrafo único - A apresentação dos documentos a que se refere o “ca-

-
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-
ção Direta e as Autarquias farão constar dos correspondentes instrumentos de convê-
nio cláusula suspensiva, com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SUSPENSIVA

21 de maio de 2013.”;
II - quando se tratar de convênios com Municípios do Estado:

“CLÁUSULA SUSPENSIVA

-

de 21 de maio de 2013.”.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de dezembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 3 de dezembro de 2013.

_____
NOTA:
O Decreto nº 59.215/13 encontra-se à pág. 78 do vol. LXXV.

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

e indígenas em concursos públicos, nos termos do disposto neste decreto.
-

dente a 35% (trinta e cinco por cento) no caso de pretos e pardos e a 0,19% (dezenove 
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periodicamente, por decreto, no prazo de até 5 (cinco) anos, mediante representação 

das seguintes ações:
I - estabelecimento de sistema de pontuação diferenciada, em favor de 

pretos, pardos e indígenas:
-

ção da República, observado o disposto em lei complementar;

estudantes universitários, no âmbito do Programa Escola da Família, da Secretaria da 

à distância preparatórios para concursos públicos, no âmbito da Fundação Universida-
de Virtual do Estado São Paulo - UNIVESP, observado o disposto na Lei nº 14.836, de 20 
de julho de 2012;

-

direta, indireta e fundacional.

-
-

em que esta detenha a maioria do capital votante, bem assim junto às fundações ins-
-

-
creto nº 48.328, de 15 de dezembro de 2003, acompanhar a implementação das ações 
previstas no presente decreto.

e da Defesa da Cidadania, de Gestão Pública e de Desenvolvimento Social editarão, 
mediante resolução conjunta, normas complementares visando ao cumprimento do 
disposto neste decreto.

Palácio dos Bandeirantes, 6 de dezembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 6 de dezembro de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
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Decreto nº 48.328/03 à pág. 101 do vol. LVI;
Decreto nº 48.781/04 à pág. 69 do vol. LVIII. 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:

-
-

13 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, somente poderá ser formalizada 

do Procurador Geral do Estado, que deverá atestar a necessidade da medida em face:
-

bito da pessoa jurídica correspondente;
II - de outras razões de relevante interesse público, devidamente espe-

-
verá:

o caso;

da Gestão Pública, de que trata o Decreto nº 51.870, de 5 de junho de 2007;

seu dirigente superior ao Titular da Pasta de tutela.

-

-
lizará, no Portal da Transparência Estadual, criado pelo Decreto nº 57.500, de 8 de no-

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.239/14.
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contratos à Corregedoria Geral da Administração, no prazo de 5 (cinco) dias contados 

-

disposto neste decreto.

 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando a procedimentos de contratação em curso quando já tenha sido publicado:

I - o edital da licitação;

8.666, de 21 de junho de 1993.

de contratos:
I – celebrados até 14 de dezembro de 2013; ou
II – que se encontrem nas situações a que aludem os incisos I ou II do 

(NR)

Palácio dos Bandeirantes, 13 de dezembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 13 de dezembro de 2013.
_____
NOTA:
A Lei nº 8.666/93 encontra-se à pág. 36 do vol. 20/21 da Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 51.870/07 à pág. 255 do vol. LXIII;
Decreto nº 57.500/11 à pág. 222 do vol. LXXII.

 

 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais,

Decreta:
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-
ministração Direta e Autárquica do Estado, criado pelo Decreto nº 40.039, de 6 de abril 

nos termos deste decreto.
 Parágrafo único - O BCEP será gerenciado pela Secretaria de Gestão Pú-

blica, por intermédio da Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, nos termos do 
Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006.

-
-

mente, de cargos vagos e empregos públicos não preenchidos, considerados exceden-
tes ou desnecessários no âmbito das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do 
Estado e das Autarquias estaduais.

5º deste decreto.
-

jeitas, por força de lei, à disciplina da Consolidação das Leis do Trabalho.

-

vagos ou não preenchidos, expedindo comunicação à Secretaria de Gestão Pública, por 
intermédio da Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, até 30 de novembro de 
cada ano.

 § 2º - Na hipótese de que cargos vagos ou empregos não preenchidos 
-

e Autárquica do Estado - BCEP.
-

caminhada por intermédio da UCRH, a quem caberá apresentar relatório ao Comitê de 

§ 4º - Na hipótese de que cargos providos ou empregos preenchidos se-

de cada servidor ou empregado, para decisão quanto à viabilidade de realocação e 

§ 5º - Poderão integrar o BCEP cargos providos e empregos preenchidos 
pertencentes a Quadros Especiais sob a responsabilidade das Secretarias de Estado.

Empregos Públicos da Administração Direta e Autárquica do Estado - BCEP, na data de 
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publicação deste decreto, cargos vagos e empregos não preenchidos desde 31 de de-
zembro de 2008, pertencentes aos Quadros das Secretarias de Estado, da Procuradoria 
Geral do Estado e das Autarquias estaduais.

Central de Recursos Humanos - UCRH, da Secretaria de Gestão Pública, proceder à 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de publicação deste decreto.
-

1. Secretaria da Educação;
2. Secretaria da Segurança Pública;
3. Secretaria da Administração Penitenciária;
4. Secretaria da Saúde;
5. Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS;
6. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo;
7. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo;
8. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da Univer-

sidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”;
9. Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN;

-
PE.

e empregos passíveis de integração ao BCEP, nos termos do disposto no “caput” deste 

-
caminhada por intermédio da UCRH, a quem caberá apresentar relatório ao Comitê de 

-
nistração Direta e Autárquica do Estado - BCEP dependerão de prévia aprovação do 
Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP, podendo ocorrer:

II - mediante transferência entre Secretarias de Estado ou a Procuradoria 

maio de 1978.

-
-

Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, apresentar, a cada dois anos, contados 
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I - Carcereiro (SQC-III), do Quadro da Secretaria da Segurança Pública;  
II - Agente de Serviços Escolares (SQC-III), do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria 
da Educação.

as Autarquias estaduais deverão, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de pu-

-
tárquica do Estado - BCEP.

-
mentares para a execução deste decreto.

-
do revogado o Decreto nº 40.039, de 6 de abril de 1995.

Palácio dos Bandeirantes, 13 de dezembro de 2013.

GERALDO ALCKMIN

Publicado na Casa Civil, aos 13 de dezembro de 2013.
____
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 180/78 à pág. 277 do vol. LXI;
Decreto nº 40.039/95 à pág. 92 do vol. XXXIX.





- VII - 
RESOLUÇÕES SE
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O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coorde-
nadorias de Gestão de Educação Básica – CGEB e de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional – CIMA, e considerando que:

- o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
- SARESP, como instrumento de avaliação externa das unidades escolares de diferentes 
redes de ensino paulistas, oferece indicadores de extrema relevância para subsidiar a 
tomada de decisões dos educadores que nelas atuam;

- esse instrumento de avaliação externa viabiliza, para cada rede de en-

por meio de avaliações nacionais, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica – SAEB e a Prova Brasil;

- os resultados do SARESP, por comporem o IDESP – Índice de Desenvol-

Resolve:

abrangerá, obrigatoriamente, todas as escolas da rede estadual e todos os alunos do 
ensino regular, matriculados nos 2ºs, 3ºs, 5ºs, 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e 
nas 3ªs séries do ensino médio, além dos alunos das escolas estaduais não administra-

à avaliação.
§ 1º – Para as escolas em processo de implantação progressiva do Ensino 

Fundamental de nove anos, serão avaliados os alunos das 2ªs, 4ªs, 6ªs e 8ªs séries 
desse nível de ensino. 

com base nos dados do Sistema de Cadastro de Alunos – SE/CIMA/DEINF, atualizados 
pelas próprias escolas até o dia 30-8-2013.

-
ção das escolas dar-se-á mediante manifestação de interesse, por meio de Formulário 
de Adesão e observados o cronograma e os procedimentos constantes do Anexo I que 
integra esta resolução.

§ 1º – Tratando-se de rede municipal, conforme disposto no Decreto nº 
54.253, de 17-4-2009, alterado pelo Decreto nº 55.864, de 26-5-2010, o Governo do 
Estado, assumirá, por meio da Secretaria da Educação, as despesas referentes à aplica-
ção da avaliação, devendo, para tanto, a Prefeitura, observadas as instruções formais 
do referido decreto:

1 – assinar:
a) convênio com a Secretaria da Educação, quando a adesão do municí-

b) termo de aditamento aos convênios com a Secretaria da Educação de 

vigência, como exigência decorrente da adesão do município, ao sistema de avaliação, 
em 2013;
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-
pio que oferecem ensino fundamental e/ou médio regular nos anos/séries que serão 
avaliados(as).

-

ao SARESP/2013.

no processo dos alunos de todos os turnos das classes/anos/séries envolvidos, desde 
que cada escola possua, no mínimo, 18 (dezoito) alunos por ano/série a serem avaliados.

-

à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SE, 

de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o número de alunos a serem avalia-

recuperação intensiva. 
§ 1º – Os alunos dos anos/séries envolvidos realizarão as provas na escola, 

nas classes e nos turnos (manhã, tarde e noite) que vêm frequentando no ano em curso.

funcionamento regular das classes de alunos dos anos/séries e modalidades de ensino 
que não serão avaliados no SARESP/2013.

-

provas de:

2ºs, 3ºs, 5ºs, 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e das 3ªs séries do ensino médio;

9ºs anos do Ensino Fundamental e das 3ªs séries do ensino médio;
III – Redação, numa amostra de turmas de alunos dos 5ºs, 7ºs e 9ºs anos 

do ensino fundamental e das 3ªs séries do ensino médio de cada rede de ensino.

expressas no documento “Matrizes de Referência para a Avaliação”, no qual estão des-
critas as habilidades, os conteúdos e as competências a serem avaliadas em cada disci-

I – para os 2ºs e 3ºs anos do ensino fundamental, as questões de Lingua-

II – para os 5ºs, 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e 3ªs séries do 
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III – para a Redação serão avaliados os gêneros: carta de leitor, para os 

ªs séries do ensino médio. 

§ 2º – Haverá elaboração de provas em escrita braille e de provas com 
texto em versão ampliada, por disciplina e por ano/série, conforme a necessidade, para 

Sistema de Cadastro de Alunos – SE/CIMA/DEINF.

I – o cronograma constante do Anexo II que integra a presente resolução;
II – o horário regular de início das aulas adotado por cada escola, confor-

me consta do Anexo III, que integra a presente resolução;
III – o tempo de 3 (três) horas para realização da prova pelos alunos, 

com permanência obrigatória na sala de, no mínimo, 2 (duas) horas para o primeiro 
dia e 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para o segundo dia da avaliação, observado o 

prova de Redação.

I – Nos 2ºs e 3ºs anos do ensino fundamental, por professores dos 1ºs, 
2ºs e 3ºs anos, da própria escola, em turmas diversas daquelas nas quais lecionam;

II – Nos demais anos/séries dos ensinos fundamental e médio, por pro-
fessores de outras escolas, observado o Plano de Aplicação das Provas, elaborado pelas 
Diretorias de Ensino. 

§ 1º – Os professores aplicadores das redes estaduais e municipais, de 
-

cacionais de competência, mediante ato de convocação que deverá conter a indicação 
da unidade escolar em que cada um irá atuar.

estaduais não administradas pela SE que não comportem a aplicação do disposto no in-
-

vando-se, para cada aplicador, que a turma/ano/série seja diferente daquela(s) em que 
ele lecione e, preferencialmente, que ministre aulas de disciplina diversa daquela(s) 
objeto da avaliação do SARESP.

-
nhado, em cada turno, por:

I – representantes dos pais de alunos ou seus responsáveis, sob a coor-
denação do diretor da escola;

-
viço contratada, que terão a responsabilidade de zelar pela licitude e transparência do 

exercício da docência;
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-
no ou pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com sua vinculação.

Parágrafo único – O professor aplicador deverá permanecer na unida-
de escolar durante todo o turno de realização das provas referente à sua turma de 
aplicação.

lhe for indicada:
I - cumprir todas as normas e procedimentos constantes do Manual do 

Aplicador, do vídeo instrucional do SARESP e dos treinamentos;
II - zelar pela segurança e sigilo dos cadernos de provas e folhas de res-

postas, procedendo ao seu recebimento e entrega em envelopes lacrados e não permi-

alunos da turma avaliada, salvo nos casos de comprovada exigência da presença de 

educacionais especiais.

I – informar os alunos, a equipe escolar e a comunidade sobre a necessi-

II – divulgar, aos alunos, à equipe escolar e à comunidade, as condições, 
datas e horários de realização das provas, cuidando do cumprimento dos procedimen-
tos formais;

da avaliação, em período precedente ao da aplicação das provas, seguindo rigorosa-
mente as instruções estabelecidas no SARESP/2013;

IV - organizar a escola para a aplicação das provas nos dias previstos no 
Anexo II da presente resolução, informando à comunidade sobre a interrupção do aten-
dimento ao público em geral nos dias das provas;

V – assegurar a presença, nos dias das provas, de todos os alunos dos 
anos/séries que serão avaliados;

VI – indicar, em consenso com o Conselho de Escola, para cada turno de 
-

VII - indicar os professores de sua escola que poderão atuar como apli-
cadores em outras unidades escolares, de acordo com a demanda estabelecida pela 
Diretoria de Ensino;

VIII – informar os professores aplicadores de sua escola sobre o local em 
que atuarão nos dias das provas, conforme o Plano de Aplicação elaborado pela Dire-
toria de Ensino; 

IX – orientar os professores de sua escola, que atuarão como aplicadores, 
sobre os procedimentos a serem adotados nos dias das provas, que se encontram expli-
citados nos Manuais de Orientação e de Aplicação e no vídeo instrucional do SARESP;

X – organizar, com antecedência, o processo de aplicação das provas em 

-
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aplicação das provas, em cada turno de aplicação, reiterar, para os professores aplica-

SARESP;

-

na Diretoria de Ensino ou nos polos das Secretarias Municipais de Educação, conforme 
-

RESP/2013;

recolhimento, até a sua devolução;

de Acompanhamento e Controle da Aplicação.

I – designar 2 (dois) Supervisores de Ensino, para acompanhamento das 

Coordenador de Avaliação do SARESP;
II – zelar pelo cumprimento das normas e orientações referentes ao pro-

III – divulgar, para os diretores das escolas, as datas e os procedimentos 

dias das provas, de todos os alunos dos anos/séries a serem avaliados;

provas, determinando a adoção de medidas de segurança nas etapas de acondiciona-
mento, distribuição e recolhimento dos materiais de aplicação;

-
cialmente contratados, responsáveis por acompanhar a aplicação das provas nas esco-

VI – organizar plantão para esclarecimento de dúvidas, na Diretoria de 
Ensino, nos dias de aplicação das provas; 

ensino para acompanharem e atestarem a realização do treinamento dos aplicadores 
nas escolas de sua responsabilidade;

-
res e da rede estadual não administrada pela SE, para supervisionarem todo o proces-

avaliação estabelecidos pela SE;
IX – convocar, conforme Plano de Aplicação das Provas elaborado pela 

resolução; e
X – decidir sobre casos não previstos na presente resolução. 
Parágrafo único – Além dos Supervisores de Ensino, a que se refere o 
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-

couber, de acordo com as atribuições inerentes ao cargo.

-
cação, indicado como Coordenador de Avaliação:

-

II – organizar e coordenar o recebimento e a distribuição dos materiais 

Manual de Orientação;
III – entregar e receber os materiais de aplicação, devidamente lacrados, 

na Diretoria de Ensino e no caso das Secretarias Municipais de Educação consideradas 
como polo, nos locais por elas indicados, seguindo rigorosamente o cronograma de 

IV – organizar o acompanhamento da aplicação das provas, assegurando, 

da Secretaria Municipal de Educação;
V – orientar e subsidiar o plantão de dúvidas. 
§ 1º – O Coordenador de Avaliação do SARESP da Diretoria de Ensino 

elaborará o Plano de Aplicação das Provas, observadas as disposições da presente re-

por intermédio de seus representantes, procedendo à sua divulgação aos diretores das 
escolas estaduais da região e aos representantes das demais redes de ensino.

medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e recolhimento 
dos materiais de aplicação.

-
cidas no âmbito da Secretaria da Educação, com base no Decreto nº 59.215/2013, 
no Decreto nº 54.253/2009 alterado pelo Decreto nº 55.864/2010, e no Decreto nº 
57.141/2011.

Parágrafo único – Para a realização das ações previstas para o SA-
-

ção para o Desenvolvimento da Educação – FDE, conforme previsto na Cláusula Terceira 
do Convênio constante do Anexo que integra o Decreto nº 54.253/2009, alterado pelo 
Decreto nº 55.864/2010.

Avaliação Educacional - CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB 
baixar instruções complementares ao disposto na presente resolução.

-
cando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 72, de 
4.7.2012.
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_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 54.253/09 à pág. 141 do vol. LXVII;
Decreto nº 55.864/10 à pág. 93 do vol. LXIX;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII;
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 72/12 à pág. 77 do vol. LXXIV;
Deliberação CEE nº 84/09 à pág. 232 do vol. LXVII.

ANEXO I

Cronograma

-
mando os dados solicitados no site da SEE (www.educacao.sp.gov.br), 
no link SARESP/2013 – Adesão – Formulário de Adesão

De 17 de julho a 5 de agosto 
de 2013

-
vo, conforme informações no site da SE, no link SARESP/2013 – Orien-
tações para Adesão das Redes Municipais 

que, após análise da documentação, enviará a documentação para: 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – Casa Caetano de 
Campos - COFI/DECON/Centro de Convênios – SARESP – sala 234, na 
Praça da República nº 53, 2º andar – República - CEP: 01045-001 – São 
Paulo – SP

Até 20 de agosto de 2013

Convênios: até 

Aditamento: conforme a data 
de assinatura do convênio do 
ano anterior

Realizar a digitação e atualização, no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo – SE/CIMA/DEINF, da totalidade das classes e dos 
dados de cada aluno a ser Avaliado

Até 30 de agosto de 2013

-
gido à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Edu-
cacional – CIMA/SE 

-
tuição prestadora de serviço contratada pela SE
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ANEXO II

Provas

26/11

- Linguagens (Língua Portuguesa) 2º ano EF
3º ano EF/ 2ª série EF

- Linguagens (Língua Portuguesa)
- Redação (amostra) 

5º ano EF/4ª série EF

- Linguagens (Língua Portuguesa) 7º ano EF/6ª série EF
9º ano EF/8ª série EF
3ª série EM

27/11

2º ano EF
3º ano EF/ 2ª série EF
5º ano EF/4ª série EF

- Redação (amostra)
7º ano EF/6ª série EF
9º ano EF/8ª série EF
3ª série EM

ANEXO III

Com início das aulas entre 6h45min e 10h59min Manhã

Com início das aulas entre 11h e 16h59min Tarde

Noite

Turmas de horário integral Manhã

início das aulas.

coordenadores e dirigentes regionais de ensino

“e”, do Decreto 57.141, de 18-7-2011, e à vista do disposto no Decreto nº 52.833, de 

despesas com transporte:
I - ao Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI, 

as que serão pagas aos Coordenadores da Pasta e aos Dirigentes Regionais de Ensino.
II - ao Chefe de Gabinete, as que serão pagas aos servidores diretamente 

subordinados ao Secretário da Educação, exceto os mencionados no inciso anterior.

-
do revogadas as disposições em contrário.
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_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII.

 

O Secretário da Educação resolve:

-
ção SE nº 60, de 30.8.2011:

da EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São 
Paulo – Paulo Renato Costa Souza, na vaga de Vera Lucia Cabral Costa, RG 10.930.272-2;

II – Cleide Bauab Eid Bochixio, RG 4.748.148, como representante da 
CGRH - Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, na vaga de Jorge Sagae, RG 
9.765.105; e

III – Maria Lucia Lanza, RG 7.702.712-1, como representante da APASE, 
na qualidade de suplente, na vaga de Edson Machado, RG 15.973.341-8.

____
NOTA:
A Resolução SE nº 60/11 encontra-se à pág. 336 do vol. LXXII.

O Secretário da Educação, considerando:
- as competências e atribuições dos órgãos centrais da Pasta da Educa-

ção, decorrentes de sua reorganização pelo Decreto nº 57.141, de 18.7.2011;

Secretaria da Educação;
- a competência da CISE, por meio do Centro de Processamento de Licita-

ções e Contratos, no que tange a processos licitatórios até a homologação do vencedor 
do certame, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade até o despacho de 

- a competência da COFI, por meio do Centro de Acompanhamento e 

-
pactuações, aplicação de multas, rescisão, prorrogações e encerramento dos contratos;
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das Coordenadorias e dos demais órgãos da Administração Central;
-

citações da Secretaria da Fazenda, bem como a instruções e demais requisições do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, até a implantação da Unidade de Atendimento 
aos órgãos de Controle Externo,

Resolve:

-
necimento de materiais, por meio de seus ordenadores de despesa, ou por servidores 
por eles designados, no âmbito de sua unidade gestora executora, após a devida licita-
ção, formalização da dispensa ou inexigibilidade, providenciar:

I – o encaminhamento do processo à COFI/DECON para análise, com 
trânsito direto ao DEFIN para empenho;

-

IV – o encaminhamento de uma via dos empenhos, do contrato, termo 

V – as cópias de documentos e seu devido encaminhamento, dentro dos 

de São Paulo;

e empenhos ao Departamento de Acompanhamento e Controle de Contratos e Con-
vênios da COFI.

cada contrato que será responsável pelo acompanhamento de sua execução e pelo 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais, respondendo por eventuais irregulari-
dades não apontadas oportunamente.

ações locais de execução e controle da prestação de serviços ou de recebimento de 
materiais, se necessário.

durante esse período.
-

-
mentos e solicitações de informações da Secretaria da Fazenda, bem como, as instru-
ções e demais requisições do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referentes à 
sua unidade gestora executora, observando o prazo concedido para resposta.

Parágrafo único – Os ordenadores de despesa poderão, se necessário:
1. solicitar informações a outras áreas da Secretaria da Educação e à 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação, para a elaboração das respostas aos 

2. destacar integrantes de sua equipe para auxiliar no atendimento ao 
disposto nesta resolução.
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______
NOTA:
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXXII.

 
 

O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar nº 
1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de 
dezembro de 2012, bem como no Decreto nº 59.354, de 15 de julho de 2013, e consi-
derando:

- a necessidade de se ampliarem as oportunidades de conclusão da edu-
cação básica, de acesso ao ensino superior e ao mundo de trabalho a alunos do ensino 
fundamental e médio, mediante a permanência na escola em período integral;

-
portando organização e funcionamento próprios;

- a adesão da comunidade escolar ao programa de ensino integral, por 
meio de consulta ao Conselho de Escola, 

Resolve:

ou ensino médio, que tenham aderido ao Programa Ensino Integral, de que trata a Lei 

de indivíduos autônomos, solidários e competentes, terão organização e funcionamen-
to na conformidade das diretrizes estabelecidas nesta resolução.

contemplados conhecimentos, habilidades e valores dirigidos ao pleno desenvolvimen-
to da pessoa humana e a seu preparo para o exercício da cidadania, mediante conteú-

I – Carga Horária Discente – o conjunto de aulas dos diferentes compo-

-

exclusivamente na escola do Programa Ensino Integral, promovendo a integração das 
-

des Complementares;
-

vidades de gestão, suporte e eventual atuação pedagógica, exercidas exclusivamente 
pelo diretor e vice-diretor na escola do Programa Ensino Integral, conforme plano de 
ação estabelecido;
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IV - Projeto de Vida - o documento elaborado pelo aluno, que expressa 
-

à Escola Estadual do Programa Ensino Integral;
-

escola, na comunidade e na vida social;

alunos , com apoio dos professores e da direção da escola;

necessário.
-

rão como instrumentos de gestão os seguintes documentos:

coordenado pelo Diretor de Escola da unidade escolar do Programa Ensino Integral, 
-

gias a serem empregadas e avaliação dos resultados;
2 - Programa de Ação – documento de gestão a ser elaborado por toda 

-

metas estabelecidas pela Secretaria da Educação;
3 - Guias de Aprendizagem - documentos elaborados semestralmente 

pelos professores para os alunos, contendo informações acerca dos componentes cur-
-

-
tração central e pela escola, com indicação das datas de execução das ações apontadas 
nas estratégias do Plano de Ação e nos Programas de Ação das equipes escolares.

-
sões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, como eixos integralizadores 
dos diferentes conhecimentos, de forma contextualizada e interdisciplinar.

as diretrizes e bases da educação nacional, compreenderá as disciplinas estabelecidas 

ensino médio, constantes dos Anexos I e II que integram esta resolução.
Parágrafo único - As matrizes curriculares, a que se refere o caput deste 

nas do ensino médio, compreendendo disciplinas da base nacional comum, da parte 

formado por adolescentes e jovens que, observados os critérios de acesso e permanên-
cia, estabelecidos nos instrumentos legais, atendam às seguintes exigências:

do ensino fundamental;
II – para o ensino médio: tenham concluído o ensino fundamental;
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III - apresentem disponibilidade de tempo para frequência ao ensino fun-
damental ou médio integral;

-
grama Ensino Integral observará a seguinte ordem de prioridade:

I - alunos já matriculados na unidade escolar que irá oferecer o ensino 
integral;

II – demais alunos, observadas as diretrizes e procedimentos para atendi-

Parágrafo único – Poderão ser recebidos alunos transferidos durante o 
-

-

solidário e competente.

-
plementares.

-

do desempenho escolar do aluno, em termos de promoção/retenção, ao término do 

-
-

nota atribuída mediante decisão consensual dos docentes envolvidos, observando-se 

§ 2º – Para a avaliação, de que trata o parágrafo anterior, deverão ser 

análise do desempenho do aluno será incorporada à avaliação das disciplinas de Bio-

disciplinas.
-

bimestral, em cada uma dessas disciplinas.



170

-

do aluno.

-
plementares serão avaliados, sem atribuição de notas, devendo a frequência do aluno 

para cada componente curricular, na seguinte conformidade:

registros do processo de autoavaliação;
2 - Projeto de Vida, no ensino médio, e Projeto de Vida: Valores para a 

e ações observáveis, desenvolvidas pelo aluno e fundamentadas na obtenção das com-
petências dos quatro pilares da educação;

3 - Preparação Acadêmica/Mundo do Trabalho, no ensino médio: por 
meio de observação do professor, por autoavaliação do aluno e por avaliação em gru-

julgar adequadas.

-
-

de cada aluno, a se realizar pelo Conselho de Classe.

-
cias, habilidades e conteúdos referentes ao(s) componente(s) curricular(es), objeto da 

-

de aprendizagem apresentadas.
-

das durante o período regular de aulas.

dos alunos da escola do Programa Ensino Integral terá jornada diária de até:
I – 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, para os alunos do ensino médio;
II - 8 (oito) horas e 40 (quarenta) minutos, para os alunos do ensino fun-

Parágrafo único – O intervalo para o almoço será de, no mínimo, 1 hora 
e, no máximo, 1 hora e 30 minutos, havendo dois intervalos, de 15 minutos cada, um 
no turno da manhã e outro no turno da tarde.

exercício nas escolas do Programa Ensino Integral, será de 8 (oito) horas diárias, cor-
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Integral compreenderá obrigatoriamente as disciplinas da Base Nacional Comum, da 

que compõem a carga horária total do professor, deverá ser cumprida integralmente 
no âmbito da escola do Programa Ensino Integral.

-
verão ser desenvolvidas na conformidade dos horários e dias pré-estabelecidos pela 

da escola do Programa Ensino Integral, observadas as cargas horárias estabelecidas 
nesta resolução e de acordo com as peculiaridades locais.

Parágrafo único - O Calendário Escolar da escola do Programa Ensino In-
-

-
troagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2013, revogadas as disposições em contrá-
rio, em especial as Resoluções SE nº 12, de 31-1-2012, e nº 90, de 4-10-2012.

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 deste volume;
Resolução SE nº 12/12 à pág. 169 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 90/12 à pág. 131 do vol. LXXIV.
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BASE 
NACIONAL 
COMUM

ÁREAS DE 
CONHECIMENTO

COMPONENTES 
CURRICULARES

LINGUAGENS

1ª 2ª 3ª CH

Língua Portuguesa 5 5 6 640

Educação Física 2 2 2 240

Arte 2 2 2 240

MATEMÁTICA 5 5 6 640

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Química 2 3 2 280

Física 3 2 2 280

Biologia 2 2 3 280

CIÊNCIAS HUMANAS

História 2 2 2 240

2 2 2 240

2 2 2 240

Sociologia 2 2 2 240

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 29 29 31

PARTE DIVERSIFICADA

Língua Estrangeira 
Moderna 

2 2 2 240

2 2 2 240

4  4 0 320

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 4

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Orientação de Estudo 4 2 2 320

Projeto de Vida 2 2 0 160

Preparação 
Acadêmica 

0 2 4 240

Mundo do Trabalho 0 0 2 80

TOTAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 6 6 

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 43 43 43 

BASE NACIONAL 
COMUM

ÁREAS DE CONHECI-
MENTO

COMPONENTES 
CURRICULARES

LINGUAGENS

6º 7º 9º CH

Língua Portu-
guesa 

6 6 6 6 960

Educação Física 2 2 2 2 320

Arte 2 2 2 2 320

MATEMÁTICA 6 6 6 5 920

CIÊNCIAS DA NATUREZA
Ciências Físicas 
e Biológicas

4 4 4 4 640

CIÊNCIAS HUMANAS

História 4 4 4 4 640

4 4 4 4 640

 Ensino Religio-
so (*)

0 0 0 1 40

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 28 28 28 28 4.480
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PARTE DIVERSIFICADA

Língua Estran-
geira Moderna 

2 2 2 2 320

Disciplinas 
2 2 2 2 320

-
0 0 2 2 160

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 4 4 6 6 800

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Orientação de 
Estudo

4 4 2 2 480

Protagonismo 
juvenil

1 1 1 1 160

Projeto de Vida: 
Valores para a 
Vida Cidadã

2 2 2 2 320

TOTAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 7 7 960

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 39 39 39 39 6.240

O Secretário da Educação, considerando:
 - o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e Municí-

mútua colaboração, para assegurar a universalização do ensino obrigatório;

CE/1989;

Alunos do Estado de São Paulo;
- a Deliberação CEE 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral dos 

alunos;
- a Deliberação CEE 73/2008 e a Indicação CEE 76/2008, que regulamen-

tam a implantação do ensino fundamental de nove anos, no âmbito do Sistema Esta-
dual de Ensino;

- a Resolução SE 74, de 19.7.2012, que dispõe sobre a realização do Cen-
so Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo;

- a formação da Rede Pública de Ensino, composta pela integração das 
redes estadual e municipal, visando a acomodar integralmente a demanda do ensino 
fundamental; e

-
mento adequado da demanda escolar, na Rede Pública de Ensino,

Resolve:
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à demanda escolar do ensino fundamental, para o ano de 2014, deverão respeitar os 
procedimentos na seguinte sequência:

de estudos;
II – chamada escolar e matrícula antecipada de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos candidatos ao ensino fundamental na rede pública; e
III – cadastramento e atendimento das situações de transferência.

postos de cadastramento e informação ao cidadão que procurar uma escola pública 

-
damental serão realizadas pela rede estadual e pelas redes municipais de ensino, em 
conjunto, por meio do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, na con-
formidade do que estabelece o Decreto 40.290/1995.

-
tos à vaga no 1º ano do ensino fundamental público;

II – cadastramento dos demais candidatos à vaga nesse nível de ensino, 
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos;

III – programação conjunta da oferta de vagas em escolas estaduais e 

VI – divulgação dos resultados para pais ou responsáveis e alunos;
VII – cadastramento permanente de candidatos ao ensino fundamental 

da rede pública, no decorrer do período estabelecido para a Chamada Escolar e duran-
te todo o ano de 2014;

VIII – inscrição por deslocamento, transferência e intenção de transfe-
rência.

A inscrição pode ocorrer:
a) por alteração de endereço residencial, quando essa mudança inviabili-

zar a permanência do aluno na mesma unidade escolar;
b) por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, não sendo 

-

solicitada;
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III - Inscrição por Intenção de Transferência – procedimento semelhante 

-
sino fundamental, no Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as ações de:

dos alunos que frequentam a pré-escola na rede pública e que vão completar 6 anos 
até 30-06-2014, candidatos ao ingresso no ensino fundamental público, observado o 

II – chamada escolar das crianças que não frequentam a pré-escola na 
rede pública, candidatas ao ingresso no ensino fundamental, em escola estadual ou 
municipal, observado o limite de idade a que se refere o inciso anterior;

III – chamada escolar para crianças, jovens e adultos, candidatos à ma-
trícula em escola estadual ou municipal e que se encontram fora da escola pública, 
abrangendo:

matrícula no 2º ano do Ensino Fundamental, desde que tenham frequentado o 1º ano 
do Ensino Fundamental, conforme Parecer CNE/CEB 7/2007;

matrícula no 3º ano do Ensino Fundamental;
c) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de Educação de Jovens 

-
tal, observado o disposto na Resolução SE 38/2013.

se cadastrar no período de 1º de outubro a 1º de novembro de 2013, no processo da 
Chamada Escolar, correspondendo esse período à fase IV.

proceder, no Sistema de Cadastro de Alunos:

atualização de endereço, inclusive com CEP válido e telefone para contato, dos demais 
candidatos que já possuem RA;

II - à entrega do comprovante de cadastramento ao aluno e/ ou a seus 
pais ou responsáveis, em todas as etapas do processo de matrícula a que o aluno se 
submeta.

-
cipais será feita exclusivamente por meio da digitação da coleta de classes no Sistema 
de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, após planejamento conjunto do aten-

dos alunos já matriculados.

desta resolução.
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-
-

trícula no Sistema de Cadastro de Alunos, conforme cronograma constante do anexo 
que integra a presente resolução.

-

do Estado de São Paulo.

às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses registros 

-
parecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a vaga 
reservada.

“Não Comparecimento” (N.COM), deverá ser efetuado, obrigatoriamente depois de 10 

-
torno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola 
deverá:

-

-
ção e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos.

§ 7º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão da consolidação 
dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível 

da referida data-base, no Sistema de Cadastro de Alunos.

residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, após a 
divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer 
a qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de 
deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de endereço.

-

à escola pretendida para registrar esse interesse.
-

mente:
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de desloca-

mento da matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno;
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2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para 

válido.
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de en-

canceladas.

-

escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de transferên-
cia da matrícula.

-
toriamente:

1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de transfe-
rência da matrícula;

2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para 

§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de Cadastro de 

-
rem intenção de se transferir de escola por interesse do próprio aluno ou de seus res-
ponsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro 
de Alunos da SE, da intenção de transferência, podendo ter atendimento imediato, no 
caso de haver disponibilidade de vaga.

Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser considerada após 
o atendimento de todos os alunos de todas as etapas, inclusive daqueles inscritos por 
deslocamento com alteração de endereço e transferência.

-
crições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para pos-
sibilitar melhor alocação da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação do 
comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento 
no Sistema de Cadastro de Alunos e à atualização do endereço completo, inclusive com 
CEP válido e telefone para contato.

o ano de 2014, caberá:
I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores 

do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo 
de Gestão da Rede Escolar e Matrícula:

a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as etapas do processo;

alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações da Co-
ordenadoria de Gestão da Educação Básica;

d) proceder, em conjunto com os Órgãos Municipais, à análise, à compa-

inscritos, em sua área de atuação;
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e) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas de sua cir-
cunscrição para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no 
Sistema de Cadastro de Alunos;

f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua área de atuação 
no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, de acordo com o planeja-
mento prévio homologado pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;

-
-resumo e coleta das classes dentro do prazo do cronograma;

II - à Equipe Gestora das escolas estaduais:
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a digitação da 

b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a escola;
c) efetuar o cadastramento da demanda das fases II, III e IV;
d) proceder, em conjunto com as Diretorias de Ensino e Órgãos Munici-

e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados, 
-

bilidade, nas escolas estaduais e municipais;
f) efetuar a inscrição por deslocamento, transferência ou intenção de 

transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência, no Sistema de Ca-
dastro de Alunos.

a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, planejar, 
orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o trabalho das 

-
dade da demanda.

e Matrícula, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, caberá:
I - estabelecer os procedimentos e critérios do processo de atendimento 

escolar;
II - gerenciar o processo de matrícula.

-
denadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional caberá:

I - orientar as Diretorias de Ensino e Órgãos Municipais de Educação na 

II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento do Sis-
tema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo e ao cumprimento do cronograma.

resolução.

ensino médio, inclusive na modalidade de Educação   de Jovens e Adultos, serão objeto 
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-
lução, dada a peculiaridade do atendimento à demanda escolar, que será objeto de 

-
nadorias de Gestão da Educação Básica e a de Informação, Monitoramento e Avaliação 

-
gadas as disposições em contrário.

Até 9/8 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias de Ensino, so-
bre os procedimentos para a Matrícula Antecipada/ Chamada Escolar 2014.

Até 16/8 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais e 

Alunos do Estado de São Paulo, dos alunos que, em 2013, frequentam a pré-escola nas 
escolas públicas municipais ou conveniadas e que deverão ser atendidos no ensino 
fundamental público.

3/9 a 30/9 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, nas escolas pú-
blicas estaduais e municipais, de candidatos ao ensino fundamental que não frequen-

3/9 a 30/9 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento nas escolas, das 

de 7 anos completos, candidatos à matrícula em qualquer série/ano do ensino funda-
mental, e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, respeitando os critérios da 

estadual ou municipal.
19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de todos os 

16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os 
-

pais, com vistas ao atendimento da totalidade dos inscritos nas fases I, II e III.

1º/10 a 14/11 – Digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alu-
-

nidos na fase I e dos cadastrados nas fases II e III, nas escolas estaduais e municipais.
1º/10 a 1º/11 – Fase IV – Cadastramento, no Sistema de Cadastro de 

Alunos do Estado de São Paulo, dos candidatos à vaga no ensino fundamental, inclusive 
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que não se inscreveram no prazo 
previsto para o processo.

1º/10 a 1º/11, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, em todas as 
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séries do ensino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adul-

18 a 29/11 – Divulgação, pela escola de origem, dos resultados da matrí-
-

sáveis.
18 a 29/11 – Divulgação, pela escola de inscrição, dos resultados da ma-

trícula dos alunos inscritos nas fases II e III, orientando e informando devidamente os 
responsáveis.

Até 13/12 – Divulgação, pela escola de inscrição, dos resultados da ma-
-

mando e orientando devidamente os responsáveis e alunos.

inclusive da modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
2 a 23/12 – Digitação do rendimento escolar individualizado, de todos 

os alunos da rede pública, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo.

pública, que perderam os prazos previstos no Programa da Matrícula Antecipada 2014, 
executado em 2013.

7/1 a 17/1/2014 - Inscrição por deslocamento – os alunos com matrícula 

distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do 
início das aulas, deverão comparecer à qualquer escola pública próxima da nova re-
sidência, para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando 

registrar esse interesse.
Após o início das aulas – Inscrição por transferência – quando a mudança 

o aluno deverá comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para 
formalizar a solicitação de transferência da matrícula.

Após o início das aulas – Inscrição por intenção de transferência – os 

por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, deverão procurar a escola pre-
tendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção de transferência, 
podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade de vaga.

-
sos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º 
semestre de 2014.

-

Municípios.
-

trícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos e divulgação do resultado.
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_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Parecer CNE/CEB nº 7/07 à pág. 231 do vol. 34.
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL;
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX;
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 do vol. LXV;
Indicação CEE nº 76/08 à pág. 331 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 38/13 à pág. 148 do vol. LXXV.

 

O Secretário da Educação, tendo em vista a necessidade de assegurar o 
acesso e a permanência na escola, do aluno quilombola como cidadão que preserva 

à preservação de seu grupo culturalmente diferenciado, e considerando o disposto:
- na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada 

em 10.12.1948 na Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU;                                 
- na Declaração e no Programa de Ação da Conferência Mundial contra 

o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, 
realizada em Durban, na África do Sul, em 2001; 

- na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – 
OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto federal nº 5.051, de 
19.4.2004;

- na Lei federal nº 9.394, de 20.12.1996, que estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional;

-
-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana;

-
dade Racial;

- no Documento Final da I Conferência Nacional de Educação Básica - CO-
NEB 2008 e da Conferência Nacional da Educação Básica - CONAE 2010;

educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA;
- no Decreto nº 57.141, de 18.7.2011, que reorganiza a Secretaria da Edu-

cação;

-
lombola,
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Resolve:

-
cação Básica - CGBE, da Secretaria da Educação, o Conselho de Educação Escolar Qui-

educação escolar quilombola, nas escolas públicas do Estado de São Paulo.

a seguinte composição:
I – representantes da Secretaria da Educação:
a) do Gabinete do Secretário - GS;
b) do Conselho Estadual de Educação - CEE;
c) da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE;

e) da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado 
de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” - EFAP;

f) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB;
g) da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educa-

cional - CIMA;
h) da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE;
i) da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH;
j) da Coordenadoria de Orçamento de Finanças - COFI;

escolar quilombola:

c) de universidades;

III – representantes das comunidades quilombolas locais.

será indicado para cada representante, de que tratam os incisos I, II e III, um suplente.
§ 2º – O Conselho será coordenado pelo diretor do Núcleo de Inclusão 

Educacional – NINC, do Centro de Atendimento Especializado – CAESP, da Coordenado-
ria de Gestão da Educação Básica - CGEB.

-

para a Educação Escolar Quilombola na educação básica.

-
gando-se as disposições em contrário.

_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
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Lei nº 12.288/10 à pág. 35 do vol. 37;
Decreto nº 7.352/10 à pág. 89 do vol. 37;
Resolução CNE/CP nº 1/04 à pág. 230 do vol. 31;
Resolução CNE/CEB nº 8/12 á pág. 209 do vol. 39;
Parecer CNE/CP nº 3/04 à pág. 252 do vol. 31;
Parecer CNE/CEB nº 16/12 à pág. 397 do vol. 39.
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXXII na Col. de Leg. Est. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenado-
ria de Gestão da Educação Básica – CGEB, e considerando a importância da:

-

-

ensino,
Resolve:

, as  dos Pro-

requeridos de Professores, Diretores de Escola e Supervisores de Ensino, da rede estadual 

I - das , das 
de legislação de Educador e de Docente (ANEXO A); e

II - das , das 

as , as 
apresentam organizados na conformidade dos anexos A a E, que integram a presente 
resolução.

revogadas as disposições em contrário e, em especial, as Resoluções SE nº 69, de 
1º.10.2009, nº 70, de 26.10.2010, nº 13, de 3.3.2011, e nº 37, de 7.6.2013, produzindo 
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ANEXO A
I. EDUCADOR
1. PERFIL

-
sicionada contra as desigualdades sociais e a qualquer forma de opressão que garanta 
a todos as mesmas oportunidades de desenvolvimento de suas potencialidades. Exige, 

uma formação que habilite o educador a interpretar e fazer conexões com vivências de 

tais vivências e a realizar ações que promovam a qualidade da escola, em especial, que 
propiciem ensino e aprendizagem relevantes para uma formação integral, que prepa-

-

-

-
cola que queremos: centrada no ensino contextualizado, na transversalidade dos con-
teúdos escolares referenciados no conhecimento da realidade, do projeto de educação 

pedagógicas, de ensino e de aprendizagem, de desenvolvimento humano, em seus as-

brasileira, do sistema de ensino e do diálogo entre educadores nos diferentes níveis do 
sistema (entre educador e aluno no âmbito da escola e entre educador e comunidade). 

-

educacionais direcionadas à luta pela educação como direito de todos. Pressupõe o 
desenvolvimento de  e  que expressem a compreensão 
do educador a respeito da relação entre a escola e a sociedade em geral, a comunidade 
local, a sua função social e os espaços de atuação nos diferentes níveis do sistema de 
ensino, federal, estadual, escola e sala de aula.

2. COMPETÊNCIAS

a) Conhecer o Projeto Educacional da sociedade brasileira, que se depre-

-

c) Compreender que à educação formal cabe promover o desenvolvi-
mento integral do educando, respondendo às demandas  que a sociedade atual coloca 
para a educação escolar. 
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-
-

culturalismo.
-

de, segurança, dependência química, educação para o trânsito, pluralidade cultural, 
-

ender como eles podem provocar preconceitos, manifestações de violência e impactos 

vontade de aprender e abertura às mudanças, e ter a consciência da necessidade de 

g) Compreender que vivemos em uma sociedade heterogênica e plural, 
onde se deve respeitar e valorizar as diferenças. 

-

da Secretaria de Estada da Educação de São Paulo (SEE/SP), seus programas e projetos.
c) Compreender a composição, os papéis e funções da equipe de uma 

que nela trabalham.
-

ção, desenvolvimento e avaliação do sistema de ensino.

-

as propostas de trabalho.
f) Conhecer e interpretar adequadamente o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica - IDEB e o Índice de Desenvolvimento Educacional de São Paulo-
-

lar brasileira e paulista.

h) Compreender a importância da autoavaliação e do auto desenvolvi-

-
litem o acesso a esse conhecimento por parte dos alunos.

-

-
boração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica, cooperando em dife-
rentes contextos escolares. 

d) Compreender os processos de desenvolvimento da criança e do ado-
lescente, da aprendizagem e sociabilidade dos alunos, considerando as dimensões cog-
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de ensino para atuar sobre tal contexto.
e) Compreender a natureza dos processos de ensino e de aprendizagem 

que constroem conhecimento, sendo capaz de reconhecer fatores socioeconômicos, 
pedagógicos, do ambiente escolar que podem causar impactos externos e internos que 
afetam o aproveitamento do aluno na escola.

f) Desenvolver um ensino com foco na aprendizagem do aluno com vistas 
a sua inserção como sujeito na sua comunidade e na sociedade.

g) Compreender a abrangência e a importância das orientações curricu-
lares deste sistema de ensino, tendo em vista a  construção do currículo escolar contex-
tualizado e centralizado na aprendizagem do aluno.

h) Conhecer e compreender princípios, métodos e recursos educacionais 

-
mento do trabalho escolar. 

a) Compreender a escola como parte da comunidade escolar, uma vez 

funcionários e pelos pais e/ou responsáveis pelos alunos.
b) Desenvolver parcerias com a comunidade escolar, ou seja, a do entor-

-
munidade

3. BIBLIOGRAFIA

1. CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. 2. 
ed. Porto Alegre: Mediação, 2005.

2. CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento:

2011.

4. FREITAS, Luiz Carlos de. Eliminação Adiada: o ocaso das classes po-
pulares no interior da escola e a ocultação da (má) qualidade do ensino. Educação e 
Sociedade, Campinas, vol. 28.n.100 – Especial, p.965-987, out. 2007. Disponível em: 

6. LA TAILLE, Yves.DANTAS, Heloisa e OLIVEIRA, Marta Kohl de, Piaget, 

7. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro, 
UNESCO/Cortez Editora, cap. III e IV, p. 47-78, e cp. VI, 93-104, 2000. Disponível em: 
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esso em: 2 jul.2013.
-

tez, 2011.
-

mar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000.
10. SAVIANI, Dermeval. Histórias das ideias pedagógicas no Brasil. Cam-

pinas; Autores Associados, 2010.
11. TEIXEIRA, Anísio. A escola pública universal e gratuita. Revista Brasi-

leira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.26,n.64, out./dez. 1956. p.3-27. Dispo-

jul.2013.

18 jul. 2013.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio: documento de 

18 jul.2013.

4. LEGISLAÇÃO
1. BRASIL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988. 

2. BRASIL LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

6º; 15 a 18; 60 a 69)
3. BRASIL. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
4. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004.

Parecer CNE/CP nº 3/2004) 
5. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2010.

(anexo o Parecer CNE/CEB nº 7/2010)
6. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012.
Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(anexo o Parecer CNE/CP nº 8/2012)
7. SÃO PAULO. DECRETO Nº 55.588, DE 17 DE MARÇO DE 2010.

nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas
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8. SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO CEE Nº 9/97.
-

II. DOCENTE
1. PERFIL
Ao Professor de Educação Básica compete, como mediador nos proces-

sos de apreensão, compreensão e produção de conhecimento, organizar condições 
-

mulados, fundamentais à educação escolar de qualidade, direito do aluno. 

ensino com foco nas relações entre conhecimento e cultura, currículo e poder, exige do 

trabalhar com a heterogeneidade, a diversidade e a diferença; compreender que a re-
lação dialógica/interação entre os sujeitos é inerente à comunicação, à linguagem e às 
relações que estabelecem cultural e socialmente e conhecer a relação entre a teoria e 

protagonista de suas ações e tomar, com autonomia e responsabilidade, as decisões 
pedagógicas que concorrem para a realização de seu trabalho e a consecução dos obje-

-
tares e interdependentes: a) a dimensão técnica, que se caracteriza pelo conhecimento 
dos conteúdos a serem ensinados e os recursos metodológicos para desenvolvê-los 

universos da cultura, do trabalho, do meio ambiente, da arte, da ciência e da tecnologia, 

psicológicos e econômicos que envolvem a educação e o ensino. Também é necessário 
compreender como essas duas dimensões se integram com os conteúdos próprios da 
docência: currículo; planejamento, organização de tempo e espaço escolar; gestão de 
classe, interação grupal, relação entre professor e aluno; elaboração, desenvolvimento 

-

de torná-lo capaz de atuar na preservação da herança cultural e na transformação da 
realidade por ele vivida e, de forma indireta, da sociedade em que está inserido.

2. COMPETÊNCIAS

pedagógico. 
b) Conhecer os direitos e deveres do docente e atuar em consonância 

com eles, regulamentado em lei. 
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-

-
sões sala de aula e escola.

b) Compreender a importância da educação escolar para a formação da 
-

-
rentes situações de aprendizagem, os elementos que podem contribuir para o desen-

da educação.

elementos para seu aperfeiçoamento.

-

d) Compreender as diferentes etapas de planejamento como uma ação 

-

reformulações. 

pessoais e sociais dos alunos, os temas e demandas do mundo contemporâneo e os 

-
gem apropriados a cada fase de desenvolvimento do educando.

suas experiências, valores e conhecimentos prévios e tomando-os como ponto de par-

d) Apropriar-se dos diferentes componentes que organizam os planos de 
ensino dos professores nas disciplinas nas diferentes etapas para sua elaboração, exe-
cução e avaliação. 

e) Compreender os princípios da organização curricular das diferentes 

da aprendizagem. 
f) Compreender o ensino da linguagem, associado a todos os conteúdos 

disciplinares em todas as séries, exercitando a competência de leitura/compreensão de 
textos e expressão escrita.

-
todologia e procedimentos de ensino e avaliação, os mecanismos de apoio, nas dife-
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h) Desenvolver COMPETÊNCIAS lógico-discursivas que instrumentalizem 
o estudante com vistas à autonomia intelectual, de modo que possa, gradualmente, 

mídias e meios de comunicação, valorizando-os como indispensáveis à socialização de 

k) Saber planejar e desenvolver os trabalhos em sala de aula, privilegian-
-

dos alunos de modo a potencializar as aprendizagens dos diferentes conteúdos/áreas, 

l) Compreender os diferentes contextos que interferem na construção 

diferentes modos de ser e estar no mundo deste aluno.

n) Conhecer e adotar diversas formas de avaliação da aprendizagem dos 

resultados para reorganizar as propostas de trabalho na escola e na sala de aula.

3. BIBLIOGRAFIA

1. ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia; SILVA, Lorena Bernade-

-
rias. Rio de Janeiro: Editora DPA, 2003.

3. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar, 22. ed., 
São Paulo: Cortez Editora, 2011.

4. MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa. Currículo, diferença cultural e diá-

5. TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos 

Petrópolis: Vozes, 2005.

7. ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar -
CIAS. Porto Alegre: Artmed, 2010.

ANEXO B
I. SUPERVISOR

1. PERFIL
Ao Supervisor de Ensino, alocado na Diretoria de Ensino Regional 

(DER), compete prestar assessoria, orientação e acompanhamento do planejamento, 
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desenvolvimento e avaliação do ensino e da aprendizagem nas escolas públicas e 
-
-

da organização, desenvolvimento e avaliação dos trabalhos na Diretoria de Ensino 
direcionados às escolas. Sua atuação é fundamental para assegurar a organização de 

sobre as normas que regulamentam a universalização da educação escolar: o acesso 
e a permanência do aluno na escola e a qualidade do ensino ofertado. O Supervisor 

da escola, tendo em vista:
a) a contribuição para o envolvimento da equipe técnico-pedagógica da 

DER e da escola com os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos e 

implementação de ações integradas nas escolas da rede pública estadual. Compete-

promoção de um ensino de qualidade a todos os alunos e, consequentemente, para a 
melhoria do desempenho das escolas.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

no complexo das relações entre os diferentes níveis da estrutura organizacional da es-
cola e do sistema de ensino.

-
-

cionais, nos níveis regional e local, considerando a realidade do ensino público.
a. 2) Atuar nas diferentes instâncias do sistema de ensino, de modo a 

orientar o planejamento, acompanhamento e a avaliação das ações da escola.

b) Compreender a ação supervisora de modo a contextualizar e consoli-
dar a função social da escola no âmbito local, estadual e nacional.

-
cessos inclusivos.

b.2) Promover o debate entre gestores e professores deste sistema de 
ensino a respeito de diferentes concepções de educação e de gestão educacional.

-

c) Compreender a supervisão educacional, seus princípios e métodos, 
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-
cimentos técnicos, para resolução de situações educacionais que requerem a atuação 
do Supervisor de Ensino. 

-
gico da escola, considerando o envolvimento da equipe escolar em todo o processo de 
planejamento, execução e avaliação.

c.3) Promover análise de propostas pedagógicas das escolas e fazer pro-
posições de mudanças, se necessárias 

c.4) Fazer uso de mecanismos de planejamento, acompanhamento e 

-
nidades de ações centradas na melhoria do ensino e da aprendizagem .

demandas. 
-

zação e análise de dados educacionais, relacionados a aspectos pedagógicos, adminis-

resultante de avaliações interna e externa.

SEE: escola, Diretoria de Ensino e órgãos centrais.

-
nais da educação e promover ações para supri-las. 

currículo na escola e na sala de aula.
-

mação permanente e ao atendimento das necessidades das escolas.
d.4) Fazer uso de metodologias de mediação de processos e pessoas e 

normas vigentes que orientam as ações de melhoria do desempenho das escolas, de 

escola no âmbito das redes pública e privada de ensino.

e.1) Propor desenvolvimento de situações de ensino centrado num cur-

soluções.
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e.3) Apoiar troca de conhecimentos e mudanças no processo de ensino.
-

sições e ações da escola.

HABILIDADES ESPECÍFICAS NAS DIFERENTES ESFERAS DE ATUAÇÃO

a) Assessorar, acompanhar, orientar e avaliar os processos educacionais 
nas diferentes instâncias do sistema de ensino, para:

-

decorrentes;

e/ou revistos; 

-
regularidades.

-
ração preliminar e/ou sindicâncias, com suporte técnico de assessoria jurídica.

Diretoria de Ensino.
b) Realizar estudos, pesquisas, pareceres e propor ações voltadas para o 

desenvolvimento do sistema de ensino.

seu plano de trabalho, na orientação e no acompanhamento do desenvolvimento de 
ações, voltadas à melhoria da atuação gestora, docente e do desempenho dos alunos, 
em vista das reais necessidades e possibilidades das escolas.

alunos. 
-

a) Analisar com a equipe escolar as metas e os projetos da SEE-SP, frente 
às necessidades da escola, com vistas a sua implementação.

-
nhar sua execução e adequações, quando necessárias, e, avaliar os resultados.

c) Orientar a equipe escolar na formulação de metas voltadas à melhoria 
do ensino e da aprendizagem dos alunos.

d) Analisar, com a equipe escolar, o currículo em desenvolvimento na 

acompanhar e avaliar sua execução e orientar o redirecionamento de rumos, quando 
necessário.

e) Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe escolar, buscando, 
numa ação conjunta, soluções e formas adequadas à melhoria do trabalho pedagógico 
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-

da escola, na proposição de medidas direcionadas à superação de suas fragilidades.

-

-

-
cretaria de Estado da Educação. (SEE-SP)

i) Orientar a equipe gestora das unidades escolares na organização dos 
colegiados, em especial do Conselho de Escola e Conselho de Classe/Ano/Série/Termo 

j) Acompanhar a atuação do Conselho de Classe/Ano/Série/Termo, anali-
sando os temas tratados, o encaminhamento dado às situações e às decisões adotadas.

k) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento dos 

l) Orientar a organização e o funcionamento da escola, nos aspectos ad-

de verbas públicas.
m) Informar ao Dirigente Regional de Ensino, por meio de termos de visi-

ta/acompanhamento registrados junto às unidades escolares e de relatórios, a respeito 

como  das demandas das escolas, sugerindo medidas para a superação dos problemas, 
quando houver.

-
zação e funcionamento dos estabelecimentos de ensino e cursos, com base na legisla-
ção vigente.

b) Analisar e propor a homologação dos documentos necessários ao fun-
cionamento desses estabelecimentos.

c) Orientar os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino quanto ao 
cumprimento das normas legais e das determinações emanadas das autoridades su-

vida escolar dos alunos.
d) Representar aos órgãos competentes quando constatar indícios de ir-

regularidades, esgotadas as orientações e propostas saneadoras, quando couber.

3. BIBLIOGRAFIA

ideia no ensino paulista. In: Educação: alguns escritos. São Paulo: Editora Nacional, 

Acesso em: 05 jul. 2013.
2. FERREIRA, Naura Syria C.(org.) Supervisão educacional para uma esco-

la de qualidade: da formação à ação. 8. ed., São Paulo: Cortez, 2010.

Paulo: LOYOLA EDICOES, 2011. 
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4. LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. 

Introdução, p. 39-57, 2ª Parte, p. 141-306, e 4ª Parte, p. 405-543.

FRANCO, Creso (org.). Porto Alegre: Artmed Editora, 2001, p.35-54.
-

-

8. PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o 

2002.
9. RANGEL, Mary; FREIRE, Wendel (Org.). Supervisão Escolar: avanços de 

conceitos e processos. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

Campinas, SP: Papirus, 2004.

escola: uma construção possível. Coleção Magistério. 29. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2011.

1. EM ABERTO: Gestão escolar e formação de gestores. Brasília, vol. 17, 

2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Gestão do currículo na 

www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/18/arquivos/CG_V1_2010_site_050310.

3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação, Coordenadoria de Ges-
tão da Educação Básica. Reorganização do ensino Fundamental e do ensino médio. São 
Paulo: SE, 2012.

4. LEGISLAÇÃO
1. BRASIL. LEI Nº 7.398, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1985. 

de 1º e 2º graus e dá outras providências
2. SÃO PAULO. LEI Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968.
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 

3. SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 444, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
1985.

Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências  corre-

4. SÃO PAULO. DECRETO Nº 12.983, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1978.
Estabelece o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres
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5. SÃO PAULO. DECRETO Nº 55.078, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre as jornadas de trabalho do pessoal docente do Quadro do 

Magistério e dá providências correlatas 
6. SÃO PAULO. DECRETO Nº 57.141, DE 18 DE JULHO DE 2011.
Reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas
7. SÃO PAULO. RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.
Estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamen-

tal e do ensino médio nas escolas estaduais 
8. SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO CEE Nº 10/97.
Fixa normas para elaboração do Regimento dos estabelecimentos de en-

sino fundamental e médio. (Indicação CEE nº 9/97 anexa)
9. SÃO PAULO. PARECER CEE Nº 67/98. 
Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais 

II. DIRETOR DE ESCOLA
1. PERFIL

-
cola, compete ao Diretor promover ações direcionadas à coerência e consistência de 
um projeto pedagógico centrado na formação integral dos alunos. Tendo como obje-

 
e -

da unidade escolar, cabe-lhe uma atuação orientada pela concepção de gestão demo-

Compete, portanto, ao Diretor de Escola uma atuação com vistas à superação de con-
dições adversas ao desenvolvimento de uma educação de qualidade, ou seja, centrada 

-
va à formação do aluno: pessoal, social e para o mundo do trabalho. 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
2.1 Sistema de Ensino Público de São Paulo: Educação Básica

Educação, no contexto social e de desenvolvimento do Estado de São Paulo, em áre-
as como: gestão escolar, desenvolvimento curricular, avaliação do desempenho dos 

governos federal, estadual e municipal, dos conselhos nacional, estadual e municipal 
de educação.

-

-
dagógica da escola e atentar para as implicações decorrentes.
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-

Estado da Educação de São Paulo, considerando a realidade do ensino público estadual 
paulista.

-

São Paulo. 

b) Compreender o papel do Diretor de Escola na estrutura da SEE/SP

b.1) Ter como referência o contexto social e cultural do país, do estado, 
do município e da comunidade para organizar ações de gestão.

b.2) Reconhecer-se como integrante do sistema de ensino e atuar como 

a comunidade interna e a externa, e demais instâncias desse sistema.

ação educacionais, vinculados à realidade da escola. 
-

sonância com a função social que ela tem. 

c) Conhecer princípios e métodos para a promoção da gestão democrá-

c.3) Fazer uso de indicadores sociais e educacionais na descrição, análise 
e interpretação da realidade e na proposição de ações para transformá-la.

acompanhamento e avaliação da escola.
-

-

c.9) Fazer uso de procedimentos de observação, coleta e registro para a 
organização e análise de dados educacionais. 

-
colares, por meio de diferentes instrumentos. 
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d) Conhecer os componentes da organização do ensino e da legislação 
-

-

conformidade com as demandas do contexto escolar.

-
des.

d.4) Instruir e aperfeiçoar procedimentos para a melhoria da formação e 

para desenvolvimento de ações e estratégias, com vistas ao desenvolvimento do traba-
lho e resolução de problemas.

-

-

-
lação entre ambas em favor da melhoria da qualidade da educação.

e.2) Empreender ações de planejamento, construção e avaliação da Pro-

diferentes segmentos intra e extraescolares.
-

das a curto, médio e longo prazo.
e.4) Desenvolver capacidades de coordenar as equipes para o trabalho 

-

execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola.
e.6) Apoiar e incrementar o desenvolvimento da proposta pedagógica da 

-

na comunidade.

HABILIDADES ESPECÍFICAS EM CADA UMA DAS DIMENSÕES DA GESTÃO

vigentes as normas de gestão e de convivência com todos os segmentos da comunida-
de escolar.

b) Promover a análise do currículo em ação na escola e sala de aula e 



199

acompanhar o seu desenvolvimento nos diferentes níveis, etapas, modalidades, áreas 
e disciplinas de ensino.

no ensino que atenda às diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos. 
e) Acompanhar o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos 

alunos.
-

g) Promover a realização de Conselhos de Classe/Ano/Série/Termo como 
corresponsáveis pelo desempenho escolar de alunos.

trabalho pedagógico. 

equipes responsáveis pelo trabalho escolar.

a) Promover, aproximar e integrar, os diversos segmentos da comunida-
de escolar, para a construção de unidade de propósitos  e ações que consolidem a 

envolvimento e o compromisso das pessoas com o trabalho educacional.
c) Promover um clima organizacional que favoreça o relacionamento in-

a) Organizar, selecionar e disponibilizar recursos, materiais e equipamen-

b) Promover a organização da documentação e dos registros escolares.
c) Coordenar o uso apropriado de instalações, equipamentos e recursos 

disponíveis na escola.
d) Promover ações de manutenção, limpeza e preservação do patrimô-

nio, dos equipamentos e materiais da escola. 

prestação de contas à comunidade.
f) Implementar e disponibilizar espaços da escola para realização de 

ações da comunidade local.
-

sos, espaços e materiais complementares para fortalecimento da Proposta Pedagógica.

-
penho da escola quanto à aprendizagem de todos e de cada aluno.

necessidades dos alunos.
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c) Analisar e acompanhar indicadores de resultados: de aproveitamento, 
de frequência e de desempenho nas avaliações interna e externa dos alunos.

d) Apresentar e analisar os indicadores junto à equipe escolar, com vistas 
à compreensão de todos sobre o resultado do trabalho e a projeção de melhorias.

e) Divulgar, junto à comunidade intra e extraescolar, as ações demanda-

f) Analisar os indicadores para subsidiar a tomada de decisões com vistas 
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ANEXO C

I. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
1. PERFIL
O professor de Educação Básica I, que atua no Ensino Fundamental dos 

-
-

ganizar e integrar informações e novos conhecimentos aos já existentes, construindo 

atenta ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem, compreendendo o edu-
cando como ser único, com necessidades próprias de sua faixa etária e contexto viven-

-
va oferecida. Além disso, espera-se que desempenhe um trabalho interdisciplinar, que 

baseada em modelo de ensino voltado para a resolução de problemas, em situações 
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LÍNGUA PORTUGUESA
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Compreender a linguagem verbal como forma de ação interpessoal, 

a. 1) Reconhecer a necessidade de tomar como objeto de ensino na es-

especial as que aconteçam em instâncias públicas que não a escolar.

b) Compreender que toda manifestação verbal é orientada por um con-
-

minou as escolhas – conscientes ou não - realizadas pelo enunciador: lugar social do 

discurso circulará, portador e veículo no qual será tornado público, gênero no qual será 
organizado.

b.1) Recuperar, por meio da análise, o contexto provável no qual o texto 

autor.

c) Compreender que a linguagem verbal se realiza por meio de textos os 
quais se organizam, inevitavelmente em um gênero. 

-

processo de ensino. 
c.2) Selecionar, seriando segundo a complexidade, gêneros e textos ade-

-
xão sobre o sistema de escrita.

-
guagem – e não código de transcrição da fala -, cujo processo de aprendizado não 

ideias tanto sobre o que representa, quanto sobre de que maneira representa o que 
representa.

-
guagem escrita antes mesmo de saber escrever convencionalmente.

quais os alunos leiam, escutem, produzam textos de acordo com o gênero proposto e 
não palavras ou frases soltas e descontextualizadas.

um processo mais amplo, que é o Letramento. 

e.1) Analisar a qualidade dos textos em função da sua adequação aos 
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f) Compreender que o que diferencia fundamentalmente a linguagem 

de seus discursos, mas a relação colocada entre o momento de produção desse dis-
curso e o momento de publicização do mesmo, ou seja: o discurso (e o texto) escrito 
é planejado, revisado e produzido antes de ser dado a conhecer ao seu interlocutor. O 
discurso oral, embora possa ser planejado com antecedência e prever, no momento 

entre outros), é sempre realizado no mesmo momento em que é dado a conhecer ao 
interlocutor.

f.1) Diferenciar situações de comunicação oral, escrita e de oralidade, 
sabendo quais conteúdos estão implicados no aprendizado de cada uma delas e, por-
tanto, quais devem ser tomados como objeto de ensino.

de ensino nos Anos Iniciais.

orais ou escritos, organizados em diferentes gêneros.

g) Compreender e considerar, nas situações que envolvam oralidade, a 

-

história, por exemplo).

-

-
mentos, procedimentos e capacidades de produção, escuta e leitura de textos e, ainda, 
as capacidades de linguagem fundamentais.

texto ao contexto de produção, tomando essa análise – e o decorrente ajuste do texto 

-
esão textual – tanto referencial, quanto sequencial – e coerência – ao tema, ao gênero, 

-
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nominal e verbal, regência nominal e verbal, adequação do tempo verbal, recursos 
metafóricos e metonímicos, entre outros.

i.4) Propor – tanto no processo de produção, revisão, ou leitura/escuta 

capacidades de produção, escuta e leitura de textos, reconhecendo-os como conteú-

-
teúdo de ensino. 

MATEMÁTICA
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Compreender os processos de construção do conhecimento matemá-

a.1) Propor situações de aprendizagem por meio das quais os estudan-

imposição de regras e de procedimentos, mas como fruto de experimentações, levan-
tamento de hipóteses, validações e a socialização das ideias de resolução. 

estratégias pessoais dos estudantes.

b.1) Reconhecer intervenções pedagógicas que conduzam à análise de 

-
ção de problemas a intervenções adequadas do professor.

c) Dominar os conceitos de Números Naturais e Sistema de Numeração 
Decimal, Números Racionais nas suas representações fracionária, decimal e percen-
tual, Operações com Números Naturais e Racionais, Espaço, formas tridimensionais e 
bidimensionais, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.

-

caráter mais abstrato.
c.2) Construir situações de aprendizagem que permitam aos alunos pro-

curar regularidades, fazer conjecturas, formular generalizações e organizar logicamen-

-
ções Curriculares do Estado de S. Paulo para os Anos Iniciais.
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-
sino e à aprendizagem, atualizando-se em relação aos resultados de pesquisas na área 

-
-

ensino com foco na aprendizagem dos alunos. 

-

-

para sua atuação em sala de aula, explorando-os em prol da aprendizagem dos alunos.

realizar conversões entre eles. 

-

-

-

seu processo de aprendizagem. 

-
dades propostas.



206

-

serem realizadas pelos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Compreender o processo histórico de formação da sociedade, da pro-
dução do território, da paisagem e do lugar no Brasil.

b) Reconhecer a importância de conceitos básicos do conhecimento his-
tórico, tais como tempo, simultaneidade, as mudanças e permanências.

b.1) Relacionar o conceito de História ao propor situações de aprendi-
zagem. 

-

tempo e no espaço e reconhecer a si mesmo como agente social.

econômicos e ambientais enfrentados pela sociedade brasileira, considerando os direi-
tos humanos e a diversidade sociocultural.

-
ciocultural. 

-

c.5) Reconhecer a diversidade étnico-racial brasileira e suas manifesta-
ções e representações.

d) Analisar as relações entre preservação e degradação dos ambientes 
naturais, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a força humana ampliada 
pelos novos aportes tecnológicos e econômicos, que incidem sobre a natureza e conhe-

biodiversidade. 
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do uso intensivo das tecnologias no meio ambiente terrestre.
d.3) Propor intervenções no ambiente escolar e seu entorno visando ao 

principais ecossistemas brasileiros.
e.2) Reconhecer em cadeias e teias alimentares a presença de produto-

res, consumidores e decompositores. 
e.3) Reconhecer as formas de obtenção de energia pelos seres vivos e 

f) Dominar conceitos essenciais para compreensão dos fenômenos rela-
cionados ao movimento de translação da Terra em torno do Sol: do sistema Sol, Terra e 
Lua da posição do Sol entre as estrelas próximas e sua posição na galáxia.

-
vas ao sistema Terra-Sol-Lua, aos astros pertencentes ao Sistema Solar, às estrelas e à 
nossa galáxia.

f.2) Relacionar diferentes fenômenos cíclicos como a duração dos dias e 

g) Compreender organismo humano e saúde, relacionando conhecimen-

g.1) Interpretar indicadores de saúde e desenvolvimento humano, como 
mortalidade, natalidade, longevidade, nutrição, saneamento, renda e escolaridade, 

g.2) Associar os processos vitais do organismo humano (defesa, manu-
tenção do equilíbrio interno, relações com o ambiente, sexualidade etc.) a fatores de 
ordem ambiental, social ou cultural dos indivíduos, seus hábitos ou outras caracterís-

h.1) Analisar o uso de determinadas tecnologias para solução de necessi-
dades humanas relacionadas à saúde, moradia, transporte, agricultura, comunicações etc.

i) Reconhecer a importância da leitura como recurso dos conteúdos es-

i.1) Associar a leitura (em diversas modalidades) aos diferentes conteú-
dos a serem abordados.

ciências humanas e da natureza.
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ANEXO D
I. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA
1. PERFIL

própria do aluno, fazendo ampliar a palavra que garante a relação eu outro. Constrói com 

língua e da literatura, vivenciar experiências tanto da dimensão social, quanto das singu-

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a.1) Estabelecer relações entre diferentes teorias sobre a linguagem, re-
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conhecendo a pluralidade da natureza, da gênese e da função de formas de expressão 
verbais e não verbais.

a.2) Reconhecer a língua em sua dimensão histórica, como fonte de le-

e representação simbólica.

b.1)Ser capaz de reconhecer, nos vários níveis dos textos escritos e fa-

-
cos; às diferenças entre a linguagem oral e a escrita; à seleção de registro em situação 

-
to por parte do emissor da mensagem como por parte do receptor, em situações de 
produção e recepção textuais. 

c.1) Analisar as implicações discursivas decorrentes de possíveis relações es-

-

d) Construir intertextualidades, analisando tema, estrutura composicio-

-
vios e informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e inferên-

do enunciador/autor. 
-

relacionado às condições de produção e recepção.

uma interpretação derivada do contato direto com elas, mas também pela aplicação 

-
de (gêneros, temas e representações) nas obras da literatura em língua portuguesa.

-

relações intertextuais. 

e) Reconhecer os pressupostos teóricos que embasam os conceitos fun-
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-
do relações entre linguagem e cultura, comparando  situações de uso da língua em 
diferentes contextos históricos, sociais e espaciais e reconhecendo as variedades lin-

f) Ampliar sua história de leitor como Professor de Língua Portuguesa; 

f.1) Relacionar o texto literário com os problemas e concepções domi-
nantes na cultura do período em que foi escrito.

f.2) Reconhecer e valorizar a expressão literária popular, estabelecendo 

-

-

-
tos envolvidos, os materiais pedagógicos, as metodologias adequadas e os procedi-
mentos de avaliação. 

-
sino e de aprendizagem de Língua Portuguesa, com base na metodologia indicada no 
Currículo do Estado de São Paulo para Língua Portuguesa.

para solucionar problemas de ensino e de aprendizagem de produção de texto escrito 

intencionalidade e criação. 

f.1) Relacionar o texto literário com os problemas e concepções domi-
nantes na cultura do período em que foi escrito.

f.2) Reconhecer e valorizar a expressão literária popular, estabelecendo 

-

outra.

-
tos envolvidos, os materiais pedagógicos, as metodologias adequadas e os procedi-
mentos de avaliação. 

-
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sino e de aprendizagem de Língua Portuguesa, com base na metodologia indicada no 
Currículo do Estado de São Paulo para Língua Portuguesa.

para solucionar problemas de ensino e de aprendizagem de produção de texto escrito 

intencionalidade e criação.

-
dos de leitura, em análise de casos, para resolver problemas relacionados ao ensino e 
à aprendizagem de leitura na escola.

-
periências de ensino e de aprendizagem de língua e literatura, reconhecendo os ele-
mentos relevantes e as estratégias adequadas.

aluno.

-

j.1) Desenvolver estratégias de ensino, que contemplem variações lin-

3. BIBLIOGRAFIA

Paulo: Parábola, 2011.
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II. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II  EDUCAÇÃO FÍSICA
1. PERFIL
O professor de Educação Física trabalha pedagogicamente frente aos 

conteúdos relacionados à cultura de movimento; reconhecendo o patrimônio cultural 

-

-

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

sua adequação para a Educação Básica.

a.1) Reconhecer as manifestações da cultura de movimento como objeto 
-

-
tos relevantes às estratégias de ensino adequadas. 

b.1) Conhecer e compreender a realidade social em que trabalha para 
-

ções e expressões do Se-Movimentar.

-
mento da área, visando obter subsídios para o aprimoramento constante de seu traba-
lho no âmbito da Educação Física Escolar.

c.1) Reconhecer nas diferentes teorias e métodos de ensino os elemen-
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d) Reconhecer aspectos biológicos, neurocomportamentais, sociais e 

-

-
faces com as demais disciplinas do currículo escolar.

e.1) Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos do Currículo de 

-
gógica.

autonomia do aluno em relação aos eixos de conteúdos e temas.
e.3) Analisar criticamente os conhecimentos da cultura de movimen-

to disponíveis aos alunos, discriminando os procedimentos que utilizaram para 
acessá-los. 

-
dade contemporânea.

-
dade com vistas ao planejamento do ensino. Interpretar contextos históricos e sociais 

f.2) Reconhecer e valorizar a expressão corporal dos alunos, em contex-
-

sentes na sociedade. 

-

Se-Movimentar.

jogo e luta, suas inter-relações e com outros elementos culturais que se caracterizam 
como patrimônios da cultura de movimento.

corporais. 
-
-

zação do esporte. 
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g.3) Analisar os modos e razões do fazer pelos alunos durante as situ-
-

-

-
gem e do desenvolvimento pleno do educando como “ser humano”.

h.1) Reconhecer os fundamentos antropológicos das diversas funções 

-

como cidadãos, fazendo-os interagir com argumentos, pressupostos, conceitos e va-
lores ideológicos.

das aulas, na intenção de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da apren-
dizagem dos alunos.

comunidade escolar nos momentos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das 
situações de ensino e de aprendizagem.

j) Reconhecer os conhecimentos elaborados nas aulas de Educação Física 
como relações de saber, e como fontes de interesse e de mobilização dos alunos na 

Pedagógico.

-
gica da Educação Física, como componente curricular do sistema público e formal de 
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Mauro. A proposta curricular de Educação Física do Estado de São Paulo: fundamentos 

-

14. STIGGER, Marco Paulo. Educação Física, esporte e diversidade. Cam-
pinas: Autores Associados, 2005.

15. ULASOWICZ, Carla; LOMÔNACO, José Fernando Bitencourt. Educação 

1. BRASIL.Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curricula-

2. SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física. In: Cur-
rículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 1. ed., São Paulo: 
SE, 2012, p. 27-29, p. 223-259.

III. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE
1. PERFIL
Os processos de ensino e de aprendizagem da arte pressupõem um pro-

-
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-

processo, aperfeiçoe-se na práxis educadora e construa-se com seus alunos; entenda que 

da disciplina e de acordo com as relações de transversalidade e interdisciplinaridade que 
a arte é capaz de estabelecer com outras áreas do conhecimento. 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Promover o processo simbólico inerente ao ser humano por meio das 
-
-

-

-
volvem criação, pesquisa, experimentação, produção e apreciação, superando a dico-

b) Compreender os eixos metodológicos da disciplina: Criação/produção 
-

-

-
sar e comparar formas de arte produzidas em diferentes linguagens.

c) Ler e operar as relações entre forma-conteúdo em diálogo com os ma-
teriais, elementos expressivos e procedimentos nas linguagens das artes visuais, da 
dança, da música e do teatro. 

c.1) Demonstrar capacidade de leitura, interpretação e compreensão de 
elementos visuais, sonoros, gestuais e sIgnicos, nos mais variados textos verbais e não 

sonoridades, aos gestos de pessoas e grupos, às diferentes mídias, à cultura de massa 
e à sociedade de consumo.

d) Compreender, ampliar e construir conceitos sobre as linguagens ar-

d.1) Reconhecer processos e experiências que valorizem a singularidade 
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dos saberes populares e eruditos como fruto da intensa interação do ser humano con-
sigo mesmo, com o outro, com seu meio, sua cultura e com seu tempo e espaço.

e) Valorizar os patrimônios culturais materiais e imateriais, promover a 

-
-

a arte. 
e.2) Organizar experiências que despertem a curiosidade do aluno em 

cultural. 

f) Trabalhar a intertextualidade e a interdisciplinaridade relacionando as 

de conhecimento do currículo.

meio de conceitos abordados no Currículo.
-

ção do olhar, a escuta, a sensibilidade e as possibilidades de ação dos alunos e que 
indiquem a importância da escuta e da observação dos professores em relação às res-
postas dos alunos às ações propostas.

f.5) Demonstrar capacidade em operar com conceitos, conteúdos, téc-
nicas, procedimentos, materiais e instrumentos envolvidos nos processos de trabalho 

situações de sala de aula.

g) Compreender e pesquisar processos de criação em arte na construção 

-

g.3) Demonstrar conhecimento sobre a mediação cultural no modo de 
organizar, acompanhar e orientar visitas a museus e mostras de arte, apresentações de 
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-

h) Compreender a aula de arte como um processo dinâmico, um ato co-

-

de ações que se estendam para além da sala de aula e do espaço escolar. 

os sujeitos envolvidos, os materiais pedagógicos, os procedimentos de avaliação e as 

como agente dos processos de produção e de recepção que ampliam seus conheci-
mentos e vivências nos campos da arte e da educação.

i.1) Demonstrar conhecimento no campo da história do ensino da arte no 
Brasil, bem como as diversas teorias e propostas metodológicas que fundamentam as 

j) Empenhar-se na construção de uma práxis docente social e humana 
que reconhece o valor da experiência, do diálogo, da sensibilidade, da pesquisa, da 
imaginação, da experimentação e da criação, no exercício docente e nos processos for-

culturais e educacionais públicas e privadas.
3. BIBLIOGRAFIA

1. ALMEIDA, Berenice; PUCCi, Magda. Outras terras, outros sons. São 
Paulo: Callis, 2003.

2. BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2001. 

3. BETINA, Rugna. Teatro em sala de aula. São Paulo: Alaúde Editorial, 
2009.

-
tes, 2001. 

formação integral da criança. 2. ed., São Paulo: Peirópolis, 2003.
6. CAZNOK, Yara Borges. Música: Entre o Audível e o Visível. Editora 

UNESP, 2008. 
7. DESGRANGES, Flavio. A pedagogia do Espectador. São Paulo: Hucitec, 

2003.
8. LAGROU, Els. Arte indígena no Brasil. Belo Horizonte: Com Arte Editora.
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9. MARQUES, Isabel. Linguagem e dança. São Paulo: Digitexto, 2010.
10. NUNES, Fabio Oliveira. Ctrl+Art+Del: distúrbios em arte e tecnologia. 

11. PILLAR, Analice Dutra (Org.). A organização do olhar no ensino das 
artes. Porto Alegre: Mediação, 1999.

2008.

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de 
São Paulo: arte. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: lingua-
gens, códigos e suas tecnologias. 2. ed. São Paulo: SE, 2012. p. 27-29, 187-222. Dispo-

Acesso em: 18 jul. 2013.
3. SÃO PAULO. O Ensino de Arte nas Séries Iniciais: Ciclo I. VENTRELLA, 

IV. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA ESTRANGEIRA MO-
DERNA

1. PERFIL
-

geira no ensino regular e nos centros de idiomas e o acesso a outras culturas, a outros 
-

-

das possibilidades de acesso aos saberes e valores construídos histórica e socialmente, 
contribuindo para a formação de cidadãos abertos à diferença e à diversidade lingüís-

estrangeiros.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

-
dade e seu papel como instrumento de acesso a outras culturas e a outros modos de 

a.2) Comparar temas e visões de mundo expressos em textos diferentes, 

em relação às diversas interpretações possíveis de um mesmo fato.

enriquecimento na formação de cidadãos.
-

ções e dimensões contextual, social, cultural e histórica.
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b) Entender o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira não com 
-

trução do conhecimento. 

b.1) Reconhecer entre situações propostas, aquelas que promovem o di-

e realidade do aluno.
b.2) Comparar temas e visões de mundo expressos em textos diferentes, 

em relação às diversas interpretações possíveis de um mesmo fato.

conhecimento de forma interdisciplinar, por meio do ensino e aprendizagem da língua 
estrangeira moderna. 

-
-

das em diferentes contextos históricos e culturais.

c.1) Reconhecer, em situações de sala de aula, as concepções de língua, 

educacionais.

c.3) Ler, analisar e interpretar textos em LEM, de diferentes gêneros, pro-
duzidos em diferentes contextos socioculturais. 

inerentes à linguagem e à comunicação na sociedade atual, tanto na língua materna 
quanto nas línguas estrangeiras. 

d.2) Reconhecer a ideia central de um texto, tanto em situações em que 
é possível recuperar informações explícitas quanto naquelas em que as informações 
não estão proeminentes e é necessário fazer inferências.

-
cular e extracurricular.

Estrangeira Moderna. 

-

e pesquisa.

f.1) Reconhecer entre situações de aprendizagem aquelas que promo-
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da escola e realidade do aluno.
-

postas para o público-alvo.
-

-
sino de LEM.

saberes materiais e imateriais que os envolvidos no processo educacional podem apor-
tar e assimilar.

-
ção em pequenos grupos, que promovam a autonomia dos alunos, ajudando-os a planejar, 

g.2) Relacionar os temas e conteúdos previstos no currículo de LEM às 

-
quadas e novas de aprender a aprender. 

g.4) Indicar espaços de troca de experiências entre os professores.

h) Compreender a importância do diálogo e da interação com professo-

contribuam para a educação global dos aprendizes.

-
nentes curriculares de outras disciplinas. 

i) Estar atento às pesquisas recentes relacionadas ao ensino e à aprendi-
zagem de línguas estrangeiras.

i.1) Conhecer, avaliar e aplicar recursos tecnológicos para o ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira.

-
sino de LEM. 

-
nal, e saber apresentá-la em sala de aula de forma contextualizada, reproduzindo o uso 
em situações de comunicação real.

-

de comunicação.
j.2) Conhecer e avaliar diferentes estratégias para o ensino de língua es-

trangeira.
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pistas verbais e não verbais.
-

-

-

estratégias de compreensão e produção de textos.

direto e indireto, entre outras), relacionando-as a seus contextos de uso e às intenções 
que permeiam a comunicação.

coerência discursiva. 
-

ma.

j.12) Fomentar a aplicação de estratégias de leitura que destaquem as 
diferenças entre o contexto de leitura e o contexto de produção do texto.

pistas verbais e não verbais. 

k) Entender o ensino e a aprendizagem das linguagens das LEM como 

-

línguas e suas variantes. 

l.1) Conhecer a estrutura e a organização do sistema e das normas da 
língua estrangeira. 

-
-

gua estrangeira em questão. 

m) Reconhecer a importância de desenvolver as e -
LIDADES

m.1) Estar apto a analisar e fazer uso de diferentes ferramentas de apoio 
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a promoção da aprendizagem.
 

-

m.3) Preparar e ministrar aulas em que todas as comu-

novas de aprender a aprender.
m.5) Indicar estratégias de leitura que destaquem as relações entre um 

elementos do próprio texto. 

o ensino de língua estrangeira. 
-

cas para o ensino de LEM.

-
sino de LEM.

3. BIBLIOGRAFIA – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

1. ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de e BARBIRATO, Rita. Ambientes 

em 03 July 2013. 
3. JALIL, Samira Abdel; PROCAILO, Leonilda. Metodologia de ensino de 

-
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em: 05 maio 2013.
-

cos para o ensino de língua estrangeira. Processos de criação e contextos de uso. São 
Palo: Mercado das Letras, 2013.

1. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares Na-
cionais para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 

2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental; língua estrangeira. Brasília: 
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3.1 BIBLIOGRAFIA – INGLÊS
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-
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versidade. In: Ensino e aprendizagem de língua inglesa: Conversas com especialistas. 

Oxford: Oxford University 
Press, 2005.
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derna (LEM) – Inglês. In: Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas 

-
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1. ALVARES, Maria Nieves et al. Valores e temas transversais no currículo. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

2. BARALO, Marta. La adquisición del español como lengua extranjera. 
Madrid: Arco Libros, 2004. 
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5. CELADA, María Teresa; GONZÁLEZ, Neide Maia (Coord.). “Gestos que 
-

6. ERES FERNÁNDEZ, I. G. M. Las variantes del español em la nueva déca-
da: ¿todavía un problema para el profesor Del español a lusohablantes? Registros de la 

Educación y Ciencia, 2001. Disponível em: \<www.profdomingos. com.br/actas_2001.

7. FANJUL, Adrián. “Ecos de mercado en docentes-alumnos de E/LE en 

2013. 
8. KULIKOWSKI, María Zulma Moriondo; GONZÁLEZ, Neide T. Maia. Es-

pañol para brasileños. Sobre por dónde determinar La justa medida de una cercanía. 

-

9. MORENO, Francisco. Qué español enseñar. Madrid: Arco/Libros, 2000. 
Marco común europeo de referencia para las lenguas:aprendizaje, enseñanza, evalu-

-
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-

-
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2. CHIARINI, Ana Maria. A expansão da língua italiana na península e a 
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-

-

2013.
-
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-
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V. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA
1. PERFIL

-
sários para o ensino de conceitos e procedimentos concernentes a essa área com vistas 
ao desenvolvimento das COMPETÊNCIAS pessoais dos alunos. Para isso, ele deverá do-

-
nhecimentos curriculares e pedagógicos desses conteúdos, ou seja, aqueles que dizem 
respeito à capacidade de seleção, organização e gestão dos componentes e materiais 
que deverão favorecer a aprendizagem dos alunos. Desse modo, o professor deverá ser 

diferentes conceitos e procedimentos a serem ensinados.

o desenvolvimento das COMPETÊNCIAS e HABILIDADES dos alunos de acordo com o 
Currículo, caracterizadas pela capacidade de expressão em diferentes linguagens, de 
compreensão de fenômenos nas diversas áreas da vida social, de construção de ar-

contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o 

-
CIAS
estudadas: proporcionalidade, equivalência, ordem, medida, aproximação, problema-

-

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Saber criar centros de interesse para os alunos, explorando situações 
de aprendizagem em torno das quais organizará os conteúdos a serem ensinados, a 

trabalho, levando em consideração o contexto social da escola.

-

-
culá-los de modo a oferecer aos alunos uma visão panorâmica dos mesmos, plena de 

d) Saber escolher uma escala adequada em cada turma para apresentar 

alunos aprenderem, nem tratando os temas com excesso de pormenores, de interesse 
apenas de especialistas.

-
-

teúdos de outras disciplinas, de modo a favorecer a interdisciplinaridade e a transdis-
ciplinaridade.

-
sentes nos conteúdos a serem ensinados, valendo-se, na medida do possível, da His-
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g) Ser capaz de alimentar permanentemente os interesses dos alunos, 

de orientar e depurar interesses menos relevantes, assumindo, com tolerância, a res-
ponsabilidade inerente à função que exerce.

h) Compreender que o uso de tecnologias – as digitais e calculadoras, 
por exemplo – são fundamentais para o desenvolvimento de COMPETÊNCIAS/HABILI-

-

-
ção na realidade, etc.

dos números (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos), bem como das 
operações realizadas com eles em diferentes contextos;

Enfrentar situações-problema em diferentes contextos, sabendo traduzir 
as perguntas por meio de equações, inequações ou sistemas de equações, e mobilizar 

-
lica do conceito de número, a notação e as técnicas para representar algebricamente 
números e operações com eles, incluindo-se a ideia de matriz para representar tabelas 

lineares etc.);
Reconhecer equações e inequações como perguntas, saber resolver sis-

equações polinomiais de grau superior a 2, que possibilitem, em alguns casos, a solu-

Construir estratégias e recursos de contagem indireta em situações con-
textualizadas (cálculo combinatório, binômio de Newton, arranjos, combinações, per-
mutações, tendo como referência as situações de contagem direta);

-
-

mar tais medidas por meio da comparação direta da grandeza com o padrão escolhido, 
-

proporções, grandezas direta e inversamente proporcionais) em diferentes situações, 
equacionando e resolvendo problemas contextualizados de regra de três simples e 
composta, direta e inversa;

-

o conceito de função;

-

decrescimento das funções correspondentes;
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Conhecer as propriedades fundamentais de potências e logaritmos, sa-
-

ções exponenciais e logarítmicas;
Compreender e aplicar as relações de proporcionalidade que caracteri-

zam as razões trigonométricas (seno, cosseno, tangente, entre outras) em situações 
-

ções trigonométricas, associando as mesmas aos fenômenos periódicos em diferentes 
contextos;

-

formas planas (ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferências, entre ou-
tras) e espaciais (cubos, paralelepípedos, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas, 
entre outras);

Explorar a linguagem e as ideias geométricas para desenvolver a capaci-
dade de observação, de percepção de relações como as de simetria e de semelhança, 
de conceituação, de demonstração, ou seja, de extração de consequências lógicas a 

-

-
mes de objetos planos e espaciais;

Explorar uma abordagem algébrica da geometria – ou seja, a geometria 

de mobilização de recursos algébricos;
-

(máximos ou mínimos) em diferentes contextos, recorrendo aos instrumentos mate-

Compreender a idéia de aleatoriedade, reconhecendo-a em diferentes 

incerteza por meio do cálculo de probabilidades em situações que envolvem as noções 
de independência de eventos e de probabilidade condicional;

Saber organizar e/ou interpretar conjuntos de dados expressos em diferen-
-

normal, entre outras noções) para tomar decisões em situações que envolvem incerteza.
Saber reconhecer problemas relacionados à sistemas lineares, e compre-

ou com uso de matrizes e de determinantes.

3. BIBLIOGRAFIA

ed., São Paulo: Centauro, 2005.
-

cher, 2010.
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ed., Campinas, SP: Papirus, 2006.
-

-

2009.

impregnação mútua. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

psicopedagógicas. Tradução de Juan Acunã Llorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

linear à ideia de rede. São Paulo: FTD, 2000.

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Caderno do professor: 

3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Caderno do professor: 

4. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de 

jul. 2013.

VI. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – BIOLOGIA
1. PERFIL
O professor de Biologia deve conceber a sua área como parte da cultura 

humana e da ciência. Deve entender que os assuntos da Biologia, dentro da escola, fun-
cionam como meios para promover o desenvolvimento de COMPETÊNCIAS nos alunos, 
instrumentalizando-os para a vida em sociedade.

Esse professor deve entender que a Biologia é um ramo do conhecimen-

-

-
-

so. Deve compreender que o conhecimento teórico da Biologia pode se desdobrar em 
tecnologias que trazem avanços à qualidade de vida, mas que também podem trazer 
problemas. O professor deve dominar a estrutura teórica da Biologia, reconhecendo a 

Deve conhecer aprofundadamente o conceito de célula e os mecanismos de heredi-
tariedade dos seres vivos. Deve saber fornecer aos alunos informações a respeito do 

-
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cionados à saúde, qualidade de vida, sexualidade. O professor deverá iniciar os alunos 
no conhecimento da biodiversidade em seu local de atuação, da biodiversidade bra-

Deverá apresentar os alunos aos problemas ambientais contemporâneos, conectando 

as formas de vida do planeta.O professor de Biologia, além de desenvolver as HABILI-
-

o desenvolvimento de HABILIDADES mais gerais, especialmente àquelas relacionadas à 
leitura e escrita. Deve selecionar os conteúdos de Biologia que possam contribuir com 

seus alunos.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

passível de análise, teste, experimentação, dúvida e que esse campo do saber humano 
é gerador de conhecimento e de avanços tecnológicos e pode contribuir para a quali-
dade de vida das pessoas.

b) Reconhecer a Biologia como parte da cultura humana, portanto de 

c) Conhecer os conteúdos fundamentais da Biologia com uma profundi-
dade e desenvoltura que lhe permita abordá-los sob diferentes pontos de vista, além 

d) Ser capaz de organizar os conteúdos da Biologia em torno de situações 

onde trabalha e da realidade que a envolve. Isto inclui escolher e priorizar, dentro da 

promovendo o aprendizado e a integração do conhecimento para além do seu campo 

contribuição da sua área para a resolução de problemas reais da sociedade.
f) Evidenciar, nas situações concretas da vida dos alunos, situações em 

-
diana, seja refutando, corroborando ou aprofundando as concepções prévias dos es-
tudantes.

g) Ser capaz de conduzir experimentos e observações da natureza viva, 

-

-
do, por exemplo, estudos de meio, sem perder de vista observações e conclusões mais 
universais, orientando os estudantes para a percepção de padrões biológicos gerais.
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i) Sensibilizar os estudantes para questões socioambientais e de saúde 

ao ambiente, incluindo cuidados com o próprio corpo e a prevenção de riscos à saúde.
-

-

Contextualizar os conteúdos dentro de uma visão sistêmica da natureza, 

ciclos globais que incluem os seres vivos, mas estendem-se além deles.
-

seres vivos.
-

cimento e adensamento da população humana, padrões atuais de produção e consu-

funções de cada um de seus componentes. 
-

cionantes (alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, edu-
cação, transporte e lazer) e os principais riscos à sua manutenção, tendo em conta a 
realidade brasileira.

-

-
frontá-las com os resultados observados.

Reconhecer a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente trans-
missíveis, especialmente a AIDS, como problemas de saúde pública, apontando tanto 
as medidas de prevenção quanto as consequências da aquisição dessas situações ou 
doenças para a vida futura.

Interpretar a teoria celular como central na Biologia, entendendo a orga-

Enfrentar situações-problema envolvendo a transmissão de informação 
hereditária, traduzindo a informação presente em textos para esquemas e vice-versa.

-

Associar adequadamente o DNA à transmissão de informação hereditá-
-

logia molecular.
Compreender as discussões atuais sobre tecnologias de manipulação do 

sistema de nomenclatura e com as representações de parentesco entre os seres vivos.
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Analisar as diferentes hipóteses e teorias em torno da origem da vida, dis-

Interpretar a teoria da evolução como central para a Biologia, sendo ca-
paz de explicar a existência de estruturas, funções e comportamentos de acordo com 
ela, além de reconhecê-la como o arcabouço que dá coerência a todo o conhecimento 
biológico. 

Nomear órgãos, estruturas e funções do corpo humano, e saber relacio-

qualidade de vida e orientação sexual.
Conhecer com profundidade a biologia de grandes grupos de seres vivos, 

tais como animais e plantas, evitando o conhecimento meramente nomenclatural e 
valorizando padrões gerais e aspectos que evidenciem a evolução dos grupos e suas 
adaptações ao meio ambiente.

3. BIBLIOGRAFIA

1. CAMPBELL, Neil. et al. Biologia. 8. ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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7. MAYR, Ernst. Isto é Biologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

1. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de 
São Paulo: biologia. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ci-
ências da natureza e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p. 25-30, 69-95. Disponível 

-
so em: 18 jul. 2013.

VII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS
1. PERFIL

-
-

social, suas tecnologias e as relações com outras áreas do conhecimento, como tam-
bém dos fundamentos que estruturam o trabalho curricular na disciplina e que dizem 
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-

-
par na tomada fundamentada de decisões em torno de problemas sociais, ambientais, 

-

-
nâmico e provisório desse conhecimento. Deve ser capaz de incorporar às suas aulas 

Tecnologia/Sociedade/Ambiente, associadas à referida construção, sem ignorar o ca-

decisões. Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir novos.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

-
ção.

a.1) Situar uma estratégia no contexto do currículo adotado no Estado 
de São Paulo.

curso.
a.3) Reconhecer a coerência interna de uma estratégia, que deve apre-

 
e  que ela se propõe a abordar.

como infraestrutura (ex. laboratório), materiais complementares (ex. livros, textos, 
imagens) e tempo despendido. 

-
te de meio ambiente, que o encare como uma  totalidade que envolve fatores abió-

b.1) Promover o uso sustentável dos recursos naturais em sua atuação 
docente.
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b.3) Compreender e abordar em aula os conceitos, as consequências e as 

-
do também uma visão microscópica que responda por suas propriedades, assim como 
ter uma compreensão das muitas radiações e de seu espectro, em correlação com as 
suas diversas aplicações.

nos reinos biológicos, bem como de reconhecer os critérios para estabelecê-los.

-

vivos, que revelam como fósseis e outros registros do passado mostram como se ope-
raram transformações dos seres vivos ao longo do tempo, reconhecendo igualmente as 

energia nos ecossistemas, com a função essencial da energia luminosa do Sol na pro-
dução primária de alimentos, assim como as relações alimentares entre produtores, 
consumidores e decompositores.

b.10) Caracterizar a dependência entre os sistemas vivos e as caracterís-

nas várias regiões brasileiras e a importância de sua preservação.

de energia que ocorrem em processos naturais e tecnológicos, bem como selecionar, 

mais adequadas ou viáveis para suprir as necessidades de determinada região.

e prejuízos ambientais relacionados a alterações de processos naturais e à contamina-
ção por resíduos.

-

renda, trabalho, educação, transporte e lazer), e recorrendo a indicadores de saúde, 

c) selecionar conteúdos adequados que deem uma visão correta da Ciên-

histórico, portanto, como produção de conhecimento dinamicamente relacionada a 
tecnologias e a outros âmbitos da cultura humana, das quais também depende, e com 
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c.3) Compreender que o ensino de Ciências deve compor o desenvolvi-
-

DADES e valores humanos.

-
postos. 

-

d.2) Auxiliar os alunos na elaboração de estratégias de resolução (incluin-
do, no caso, estruturas experimentais) para contrapor as hipóteses à luz do corpo de 
conhecimentos de que se dispõe

-

alunos sobre um dado conceito.
d.4) Conduzir a aprendizagem de forma a promover a emancipação e a 

-
-

-
plos contextos, incluindo-se os de outras áreas, favorecendo, assim, a interdisciplinari-

produtos e a concepção de novos problemas. 

e) Reconhecer a presença das ciências na cultura e na vida em sociedade, 
-

e serviços.

e.1) Associar fenômenos naturais (vulcões, terremotos ou tsunamis) à 
estrutura e dimensões da Terra.

e.2) Situar a Terra no universo, associando os movimentos da Terra aos 
aparentes da Lua, do Sol e de outras estrelas, às medidas de tempo diário, às estações 
do ano e eclipses, assim como ter uma compreensão do Sistema Solar, com as dimen-

e.3) Reconhecer o aspecto cultural relacionado às constelações, bem 
como o movimento das estrelas no céu e sua relação com movimentos da Terra. Iden-

movimento do Sol na Via Láctea.

-
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lidade dos alunos, antecedendo aquelas que transcendem seu espaço vivencial, respei-
tando as culturas regionais, mas orientando a construção conceitual com vistas a uma 

-

-
zando linguagens e níveis de complexidade dos conteúdos disciplinares de forma com-

f.3) Ser capaz de colocar a manipulação reiterada dos novos conheci-

mesmos, dando ênfase especial nas relações Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente 

decisões) e dirigindo todo este tratamento a demonstrar o caráter de corpo coerente 
que toda a ciência apresenta.

3. BIBLIOGRAFIA

Daniel. A necessária renovação do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2005.
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-
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12. RIDLEY, Mark. Evolução. 3. ed., Porto Alegre: Artmed, 2006.

Wilson. (Org.). Decifrando a Terra. São Paulo: IBEP, 2009.
-

gia. 6. ed., Porto Alegre: Artmed, 2006.
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DE DO SUL. Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências. Gera-

rev. Ijuí: Unijuí, 2003.

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de 
São Paulo: Ciências. São Paulo. In: Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da na-
tureza e suas tecnologias. 1 ed. atual., São Paulo: SE, 2012, p. 25-68. Disponível em: 

VIII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – QUÍMICA
1. PERFIL
O professor de química precisa ter: formação generalista sólida e abran-

pelos processos tecnológicos e histórico-sociais; formação adequada para a aplicação 

-

-
cimento geral de problemas regionais, nacionais e mundiais, nos quais estão inseridos 

-
-

ambiente, em especial para a vida e para o bem-estar da humanidade. 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Reconhecer a Química como parte da cultura humana, portanto de 

b) Compreender o conhecimento químico como sendo estruturado so-
bre o tripé: transformações químicas, materiais e suas propriedades e modelos explica-

c) Conhecer os conteúdos fundamentais da Química com uma profundi-
-

tendo em vista a formação do aluno como cidadão.

-
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temporaneidade, sendo capaz de organizar os conteúdos da Química, ao tratar o tripé 
-

tam compreender o mundo em sua complexidade.
-

ráveis e próximos à vivência do estudante,  caminhando para as possíveis explicações 
-

desenvolvimento. 
f) Compreender a ciência como construção humana, social e historica-

e mudanças. Promover o ensino da Química de maneira condizente com essa visão, em 
contraposição à idéia de ciência como verdades absolutas e  imutáveis.

em dados empíricos e proposições teóricas. Desenvolver, neste percurso, HABILIDADES 
-
-

nicar resultados, estando ciente das possibilidades e limitações da experimentação no 
desenvolvimento e na aprendizagem da ciência.

h) Valorizar, ao propor temas para o ensino, o tratamento de questões 

-

i) Evidenciar, nas situações concretas da vida dos alunos, situações em 

estudantes.
-

fazer perguntas, de analisar problemas complexos, de construir argumentações consis-
tentes, de comunicar ideias e de buscar informações em diferentes fontes.

temas e conteúdos a que se referem as HABILIDADES aqui elencadas, de modo con-
-

mento. 

Prever a geometria de moléculas usando a teoria da repulsão dos pares 
eletrônicos da camada de valência (Valence Shell Electron Pair Repulsion - VSEPR);

Prever os efeitos da dissolução de materiais sobre a pressão de vapor, 
temperatura de ebulição e temperatura de fusão de soluções;

radiações alfa, beta e gama e alguns de seus efeitos; 
-

-

-
trica e massa de materiais que se transformam em reações eletroquímicas (Leis de 
Faraday); 
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livre de Gibbs;
Prever a espontaneidade de transformações químicas de oxirredução a 

Compreender a atuação e o efeito de catalisadores e enzimas em trans-
formações químicas e bioquímicas; 

Reconhecer o estado de equilíbrio químico, descrevendo suas caracte-

explicando-o por meio de modelos submicroscópicos, avaliando o efeito da variação da 
temperatura, da concentração e da pressão na constante de equilíbrio e na composição 
dos sistemas e relacionando a constante de equilíbrio químico com a energia livre de 
Gibbs; 

Interpretar o efeito tampão em um equilíbrio químico e conhecer solu-
ções tampão importantes em equilíbrios na natureza e no corpo humano;

Saber planejar experimentos considerando os conhecimentos químicos 
que podem ser construídos pelos alunos, as variáveis que devem ser controladas, as 

 que a serem desenvolvidas, o registro e análise dos dados, o descarte dos 
materiais, normas de segurança e as questões que serão apresentadas para problema-

Conhecer e aplicar as regras de segurança para o trabalho experimental 
em laboratório ou por demonstração em sala de aula;

-

-
tante nos diversos campos da química e da educação;

-
póteses pelos estudantes, a elaboração de procedimentos, a análise das informações, a 
elaboração de conclusões e comunicação dos resultados; 

Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no 
-

dimento de gás, mudanças de temperatura, formação de precipitado, emissão de luz, 

Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva e repre-
sentá-las por meio de fórmulas e equações químicas (e vice-versa);

ideias de Dalton e reconhecer a importância e as limitações do uso de modelos expli-

-
sas de reagentes e produtos e a energia envolvidas em uma transformação química;

Reconhecer as variáveis (estado de agregação, temperatura, concentra-

químicas;
-
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-
bustão e em transformações químicas em geral;

Explicar no nível microscópico, usando o modelo atômico de Dalton, 
como as variáveis (estado de agregação, temperatura, concentração e catalisador) po-

Reconhecer que transformações químicas podem ocorrer em mais de 
-

nante da velocidade com que esta ocorre;
Aplicar o modelo atômico de Dalton para interpretar as transformações 

energia envolvida; 

forma de obtenção de calor em uma dada situação;
Interpretar a transformação química como resultante da quebra de liga-

ções nos reagentes e formação de novas ligações, que resulta nos produtos;
Fazer previsões a respeito da energia envolvida numa transformação quí-

mica, considerando a ideia de quebra e formação de ligações e os valores das energias 
de ligação; 

Interpretar reações de neutralização entre ácidos e bases fortes de Ar-
-

dade de matéria, e em volume) de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte, 

composições de variáveis podem afetar as velocidades de transformações químicas;
Reconhecer que existem transformações químicas cujos rendimentos 

são inferiores aos previstos estequiometricamente, que  não se completam, em que 
reagentes e produtos coexistem em equilíbrio químico dinâmico: as velocidades das 
transformações diretas são iguais às velocidades das transformações inversas; 

Reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio químicos: 
temperatura, pressão e mudanças na concentração de espécies envolvidas no equilí-
brio;

transformação química;

de H+, e vice-versa; 

que coexistem em equilíbrio químico, e vice-versa;
Avaliar, dentre diferentes transformações químicas, qual apresenta maior 

extensão, dadas as equações químicas e as constantes de equilíbrio correspondentes; 
-

peratura na rapidez e na extensão de transformações químicas de equilíbrio, para es-
colher condições reacionais mais adequadas;

Reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica;
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baseia nas diferentes temperaturas de fusão ou de ebulição de diferentes misturas (pe-
tróleo, ar atmosférico) e a “cristalização fracionada”, como maneira de separação de 
sais dissolvidos em água usando suas diferentes solubilidades; 

Reconhecer a dependência entre a solubilidade de gases em líquidos 
com as condições de pressão e de temperatura; 

Reconhecer o número atômico como o número de prótons, o qual ca-
racteriza o elemento químico, e o número de massa como o número de prótons e 
nêutrons; 

-
car estes conhecimentos para escolher métodos de separação, de armazenamento, de 
transporte, assim como seus usos adequados;

Interpretar as ideias de Rutherford e de Bohr para entender a estrutura 
da matéria e sua relação com as propriedades da matéria;

Relacionar nomes de compostos orgânicos com suas fórmulas estrutu-
rais e vice-versa;

Reconhecer a importância das propriedades da água para a manutenção 

Relacionar propriedades de sólidos e líquidos (temperaturas de fusão e 

-

Saber expressar e interrelacionar as composições de soluções em g.L-1 e 
mol.L-1, ppm, % em massa e em volume; 

Reconhecer ligações covalentes em sólidos e em macromoléculas, liga-
ções iônicas em sais sólidos e líquidos, e ligações metálicas em metais, e entender a 

substâncias de misturas; 

substâncias; 

com base nas propriedades dos materiais presentes na mistura;
-

lação, decantação, etc.) com base nas propriedades dos materiais;
Realizar cálculos que envolvam concentrações de soluções e de DBO e 

aplicá-los para reconhecer a qualidade de diferentes águas;
Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade, de transfor-

mação química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para 

-

Reconhecer que há transformações químicas que ocorrem com o envol-
vimento de energia elétrica; 
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-
bre a estrutura da matéria;

Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação 
química com os processos de oxidação e redução, e aplicar esses conhecimentos para 

Avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas 
que ocorrem com envolvimento de energia elétrica e os impactos ambientais causados 
pelo descarte de pilhas galvânicas e baterias;

-

-
ração, do gás cloro e do sódio metálico por eletrólise ígnea, do hidróxido de sódio e do 
gás cloro por eletrólise da salmoura, do carbonato de sódio pelo processo Solvay, da cal 

nitrogênio atmosférico e do gás hidrogênio (processo Haber);
Reconhecer alguns agentes poluidores do meio ambiente, como por 

exemplo, esgotos residenciais, industriais e agropecuários, detergentes, praguicidas, 

-
rio brasileiro de potabilidade da água, para avaliar grau de poluição;

-
clatura e vice-versa, e reconhecer o petróleo como fonte de hidrocarbonetos;

fórmulas estruturais reconhecendo que apresentam diferentes fórmulas estruturais, 

e mesmas fórmulas moleculares;
Reconhecer as principais fontes de emissão dos gases responsáveis pela 

camada de ozônio e reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o 
tempo de permanência, a solubilidade dos gases poluentes, assim como com as rea-
ções que envolvam estes gases; 

Interpretar e aplicar dados de DBO para entender a importância do oxi-

da chuva ácida, ao efeito estufa, aos ciclos do carbono, do oxigênio, da água e do ni-
trogênio para compreender como se interrelacionam, assim como a importância de se 
fazer escolhas conscientes de consumo e de descarte;

Interpretar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbôni-
co, suas inter-relações e seu papel na manutenção ou deterioração do equilíbrio am-
biental; 

Analisar e reconhecer os grupos funcionais por meio de fórmulas estru-
turais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alco-

ideia da existência de alimentos sem química; 
-
-

tos e de águas (hidrelétricas e marés), oxidação (queima) de gás hidrogênio;
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-

propostas de intervenção na sociedade tendo em vista os problemas ambientais rela-
cionados à química. 
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Acesso em: 18 jul 2013.

IX. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – FÍSICA

1. PERFIL
O professor de Física para a Educação Básica deve antes de tudo revelar 

-
-

tualização histórica e social, assim como de sua relação com as tecnologias e as demais 
ciências da natureza, da mesma forma que com outras áreas do conhecimento; além 

-

da Física, contando com crescente protagonismo dos alunos já intelectualmente mais 
maduros, tendo como temas de estudo centrais: Movimentos - Variações e Conserva-
ções;  Universo, Terra e Vida; Calor, Ambiente e Usos de Energia; Equipamentos Elétri-
cos; Matéria e Radiação. Ao organizar o ensino sob tais temas de estudo, compreender 
que correspondem a um rearranjo, mais contextual e atualizado, dos conteúdos tradi-

e de tecnologias contemporâneas desenvolvidos com metodologias variadas, como as 

forma a levarem seus alunos a enfrentar situações-problema em contextos reais de 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Reconhecer a presença das ciências, e entre elas especialmente da 

de materiais e substâncias e, em associação com as tecnologias, na produção de conhe-

-
ter histórico, portanto, com produção de conhecimento dinamicamente relacionada 
às tecnologias que produz e a outros âmbitos da cultura humana, das quais também 

-
mento e transformação. 

capacidade de expressar e se comunicar com as linguagens da ciência, bem como de 

-
ceitual dos estudantes. 
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-
rentes campos de conhecimento das ciências naturais, como os da Astronomia, Biolo-
gia, Geologia e Química, em contextos de caráter cultural, social, histórico e, em geral, 
interdisciplinar.

e) Compreender que o ensino da Física além de contribuir para o de-

gerais, HABILIDADES técnicas e valores humanos.
f) Conduzir a aprendizagem da Física de forma a promover a capacidade 

-

-
loguem com o contexto da escola e com a realidade do aluno, respeitando as culturas 

-
do linguagens e níveis de complexidade dos conteúdos disciplinares da Física de forma 

registro feitos pelos alunos em situações de sua vivência pessoal, assim como de fenô-

-
rância e respeito às responsabilidades da função que exerce, o que também inclui uma 

-

e demais grandezas mecânicas.

do movimento de partes de um sistema mecânico e relacionadas com as leis de con-
servação.

de uma força como medida da variação do movimento, como numa frenagem; energia 

em situações de alta velocidade.

ferramentas, instrumentos e máquinas; conservação do trabalho mecânico; evolução 
do trabalho mecânico nos transportes e máquinas.

-
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-
ma solar, estrelas, galáxias e demais corpos astronômicos.

Compreender o campo gravitacional em sua relação com massas e dis-

de movimento lineares e angulares em interações astronômicas, reconhecendo a natu-
reza cíclica dos movimentos do Sol, da Lua e da Terra.

e evolução do universo: etapas de evolução estelar – de sua formação à transforma-

tempo cósmicos; avaliação da possibilidade de existência de vida em outras partes do 
Universo; evolução dos modelos de Universo – matéria, radiações e interações funda-

mecânico e da formulação do princípio de conservação da energia; a conservação de 

térmicas ou em ciclos naturais. Fazer uso de propriedades térmicas, na análise de troca 
de calor e seus efeitos.

Caracterizar a operação de máquinas térmicas em ciclos fechados: po-
tência e rendimento em máquinas térmicas reais, como motores de veículos; impacto 
social e econômico do surgimento das máquinas térmicas na primeira revolução indus-
trial. 

Associar entropia e degradação da energia: fontes de energia na Terra; 
transformações e degradação; o ciclo de energia no universo e as fontes terrestres de 

no uso e na geração de energia.

fontes de produção; amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade e resso-

-
xão e refração da luz; sistemas de ampliação da visão, como lupas, óculos, telescópios 
e microscópios; luz e cor: a diferença entre cor das fontes de luz e a cor de pigmen-

percepção e nos aparelhos e equipamentos, adequação e conforto na iluminação de 
ambientes. 

-

evolução da transmissão de informações e seus impactos sociais.
-

-
sumo elétrico residencial e em outras instalações e medidas de economia; perigos da 
eletricidade e medidas de prevenção e segurança.
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-

antes separados. 

-
formações de energia; produção e consumo elétricos; produção de energia elétrica em 

distâncias; evolução da produção e do uso da energia elétrica e sua relação com o de-
senvolvimento econômico e social.

-

aos raios X e ao laser.

-
tos básicos da microeletrônica, no armazenamento e processamento de dados - discos 

-

3. BIBLIOGRAFIA
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-
bra. 1998. 

-
cionados. vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.

11. TIPLER, Paul A.; LLEWELLYN, Ralph A. Física moderna. 5. ed., Rio de 
Janeiro: LTC, 2010. 

ed., Rio de Janeiro: LTC, 2009. v.1,2 e 3. 

1. BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ ensino mé-
dio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais; 

-

Acesso em: 18 jul. 2013.
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São 

-

X. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA
1. PERFIL

-

qual as dinâmicas sociais se desenrolam, mas sim é uma dimensão dessas dinâmicas, 

desigualmente nos territórios nacionais, nas regiões e nos lugares. O movimento das 

ocorrem no lugar, pois elas estão sempre interrelacionadas, ao considerar o mundo, a 
região e o território nacional, cujos conceitos só adquirem relevância se forem mobi-
lizados para desvendar a dimensão espacial dos arranjos econômicos, das estratégias 

-

a essas diferenças.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Reconhecer e dominar conceitos e diferentes procedimentos meto-

-

entre elementos dos sistemas naturais e sociais, bem como os padrões e tendências 
das transformações locais e globais.
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a.2) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos es-
paciais, demonstrando o domínio de linguagens numérico digitais, gráficas e car-
tográficas.

nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar as dife-
rentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.

b) Reconhecer o caráter provisório das ciências diante da realidade em 
permanente transformação, considerando a importância das concepções teóricas e 

-
mais ciências se baseiam são datados e, dessa forma devem ser revistos periodicamen-

b.2) Reconhecer o dinamismo social e natural e a necessidade de uma 
constante releitura dos fenômenos.

que contribuam para ampliar a capacidade de interpretação, argumentação e expres-

c.1) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos espa-
-

cas.
c.2) Reconhecer, aplicar e estabelecer relações entre conhecimentos ge-

-

projetos arquitetônicos.
c.3) Realizar escolhas mais adequadas de técnicas e procedimentos de 

análise da dinâmica ambiental, de estudos populacionais e da produção econômica do 

c.4) Interpretar e analisar dados e indicadores de diferentes formas de 

c.5) Buscar, sempre que possível, o diálogo com as demais disciplinas do 
currículo, visando o trabalho interdisciplinar. 

d) Compreender os fundamentos e as relações espaço temporais preté-

recursos naturais. 

entre elementos dos sistemas naturais e sociais, bem como os padrões e tendências 
das transformações locais e globais.
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d.3) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos espa-
-

cas. 
-
-

sentes nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar 
as diferentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.

-
nejamento urbano, regional e ambiental.

d.6) Realizar escolhas mais adequadas de técnicas e procedimentos de 
análise da dinâmica ambiental, de estudos populacionais e da produção econômica do 

e) Compreender a importância e as diferentes formas de aplicação de 
inovações teóricas, metodológicas e tecnológicas para o avanço da pesquisa e do ensi-

e.1) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos espa-
-

cas.

nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar as dife-
rentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.

e.3) Realizar escolhas mais adequadas de técnicas e procedimentos de 
análise da dinâmica ambiental, de estudos populacionais e da produção econômica do 

e.4) Interpretar dados e indicadores de diferentes formas de desigualda-

f) Reconhecer o papel das sociedades nas transformações do espaço ge-

elaborar propostas de intervenção solidária em processos socioambientais.

f.1) Observar, descrever e analisar o uso e apropriação do território, con-
siderando a formação socioespacial e as transformações da divisão territorial do tra-
balho.

entre elementos dos sistemas naturais e sociais, bem como os padrões e tendências 
das transformações locais e globais.

e urbano no Brasil e no mundo, confrontando diferentes pontos de vista. Comparar 
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recursos naturais. 

-

circulação de pessoas, informações e ideias.

nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar as dife-
rentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.

g.4) Discriminar as relações assimétricas de poder entre os organismos 
internacionais (Banco Mundial, FMI, diferentes organismos da ONU), os Estados Na-
ções, as corporações transnacionais e as organizações não governamentais.

g.5) Observar, descrever e analisar o uso e apropriação do território bra-
sileiro, considerando a formação socioespacial e as transformações da divisão territo-
rial do trabalho. 

g.6) Analisar o processo de urbanização mundial, com destaque para a 
metropolização, explicando a importância das cidades globais nos circuitos da econo-
mia-mundo.

g.7) Entender as relações entre as formas de produção e consumo e suas 
consequências ambientais. 

-

h) Aproveitar as situações de aprendizagem disponíveis no material di-
-

mundo dos alunos.

h.1) Reconhecer, aplicar e estabelecer relações entre conhecimentos ge-
-

projetos arquitetônicos.
-

venciado pelos alunos.

i) Aplicar diferentes formas de avaliação do ensino-aprendizagem, consi-



254

derando-as como parte primordial do processo de aquisição do conhecimento, reco-
nhecendo o seu caráter processual e sua relevância na aprendizagem.

e argumentação do aluno em detrimento da memorização de informações.
i.2) Buscar formas de avaliação que levem em consideração a hetero-

geneidade da formação, da condição socioeconômica e socioespacial, bem como da 
assimilação do conteúdo. 

i.3) Avaliar a aprendizagem dos estudantes por meio de estratégias e ins-

trabalho.

-

-

j.1) Observar, descrever e analisar o uso e apropriação do território brasi-
leiro, considerando a formação socioespacial e as transformações da divisão territorial 
do trabalho. 

urbano no Brasil e no mundo, confrontando diferentes pontos de vista.

a situação dos refugiados internacionais. 
-

de imigrantes de diferentes partes do mundo para o Brasil.
3. BIBLIOGRAFIA

1. AB’SÁBER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialida-

2. CARLOS, Ana Fani Alessandri; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (Orgs.). 
-
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-
ção, 2001.
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der o espaço mundial contemporâneo. Tradução de Carlos Roberto Sanchez Milani. São 
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-
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-
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de no início do século XXI. 2. ed., Rio de Janeiro: Record, 2001.
13. SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização. Rio de Janeiro: Record, 

2004.
14.SOUZA, Marcelo Lopes. O ABC do Desenvolvimento Urbano. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

e dinâmicas do território. São Paulo: EDUSP, 2010.

Wilson. (Org.). Decifrando a Terra. São Paulo: IBEP, 2009.
17. TOMINAGA, Lídia Keiko; SANTORO, Jair; AMARAL, Rosangela (Org).

-

-

2013.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para 

3. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacio-

4. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de 
-

ências humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012, p. 25-27, 74-113. Disponível 
-

so em: 18 jul. 2013.

XI. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 

1. PERFIL
O professor de história tem um papel relevante no processo de ensino e 

-



256

Assim sendo, a história a ser ensinada e aprendida deve ter conexões 
-

de formação da consciência histórica dos alunos.
O professor de História nesse processo de ensino e aprendizado é o res-

ponsável pela intermediação da aprendizagem histórica dentro de uma orientação 
-

sário mobilizar e transformar a variedade de documentos/fontes e linguagens (escritos, 
materiais, visuais e audiovisuais) como objeto de estudo e suportes materiais para o 

-
ber histórico por parte dos alunos em sala de aula.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

ritmos variados e formas simultâneas de tempo no decorrer da história;
b) Desenvolver procedimentos de pesquisa na orientação do processo 

de homens e mulheres no passado e no presente;
c) Desenvolver planejamento da aula/disciplina de História para o Ensino 

Fundamental e Médio, contemplando as propostas dos PCN’s e as novas discussões 
-

nal no espaço escolar.
-
-

pretação dos alunos do Ensino Fundamental e Médio;
-

do conhecimento histórico; 
f) Reconhecer e valorizar (a escola, a localidade, a cidade, o país e o mun-

do) considerando o respeito aos direitos humanos e a diversidade cultural como fun-
damentos da vida social; 

g) Compreender a realidade local, regional, nacional e global como con-
-

rais, atentando para as diversas realidades que intermediam a relação entre o presente 
e passado, e que compõe a formação do saber histórico escolar;

h) Demonstrar conhecimento dos conteúdos fundamentais que expres-

criando situações de ensino e aprendizagem;

histórica brasileira, promovendo o estudo das questões da alteridade e a análise de 
situações históricas de reconhecimento e valorização da diversidade, responsáveis pela 

do ensino-aprendizado em sala de aula;
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história;

longo da história, reconhecendo os impactos da tecnologia nas transformações dos 
processos de trabalho, e estabelecer relações entre trabalho e cidadania;

n) Reconhecer o papel dos vários sujeitos históricos, percebendo e inter-
pretando as relações/tensões entre suas ações e as determinações que as orientam no 
processo histórico; 

dos sujeitos na História no passado e no presente;
-

culturais, enquanto sujeito da história no presente e no passado, por meios das mu-

Reconhecer e trabalhar com as diferentes fontes históricas e linguagens 
-

diano de sala de aula; 
-

cia das novas tecnologias da informação e da comunicação, como uma ferramenta de 

-
-

zando-as como um recurso indispensável para o diálogo com os alunos em sua histo-
ricidade. 

Situar a História e seus paradigmas para além da periodização  tradicio-
-

temporânea) e espaciais (História da África, Oriente, Europa, América e do Brasil) para 

como uma nova forma dos estudos históricos; 
Reconhecer a importância da preservação da memória individual e co-

-
ciedades historicamente situadas;

-
balhar dos homens e mulheres, nos vários espaços no decurso da História das socieda-
des ao longo do tempo; 

formas, relações e as condições de trabalho e da vida ao longo da história, problema-

se produz?
Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial das so-

-
cional e informal das sociedades ao longo da história;
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agenciadores e comércio de escravos, formas  de acumulação e relações de dominação 

questões centrais como o surgimento e formação do Estado e as formas de sociedade 
e de religiosidade.

urbano e as experiências religiosas;
Compreender as tradições, comportamentos, incredulidade, persegui-

na Idade Média, Tempos Modernos e Contemporâneas;
-

Destacar aspectos das sociedades pré-colombianas da América, carac-
terizando as diferenças socioculturais e materiais destas civilizações no momento do 
contato América-Europa. 

Analisar as relações entre os processos da Revolução Industrial Inglesa e 
da Revolução Francesa e seu impacto sobre os empreendimentos coloniais europeus 
na América, África e Ásia. 

-

-
nal e de toda humanidade em diferentes momentos da história; 

Estabelecer relações das sociedades muçulmanas árabes com funda-

Diferenciar as singularidades do socialismo, do comunismo, do anarquis-
mo e seus desdobramentos nos Estados nacionais liberais;

-

desenho das sociedades que se formaram desde o século XIX até os tempos atuais. 
-

tro entre os europeus e as diferentes civilizações da Ásia, África e América.

-
nacional contemporânea; 

-

religiosa e cultural; 
Compreender o contexto das revoluções burguesas, guerra fria, as guer-

ras mundiais, as revoluções socialistas e os fascismos no processo da formação do mun-

Destacar o contexto dos movimentos sociais, as revoluções e os proces-



259

-
ras, os movimentos de resistência e de Direitos humanos no Brasil e no conjunto dos 

migratórios, mecanização agrícola e aumento da pobreza;
-

tos reconhecendo os movimentos sociais rurais e urbanos como formas de resistência 

Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas 

desigualdades econômicas e sociais; 

e movimentos populares urbanos e rurais na História brasileira;

os processos de ocupação, uso e apropriação do espaço urbano e rural;

dinâmica do mercado interno e as formas de trabalho no interior do espaço colonial 
brasileiro; 

Reconhecer e valorizar a contribuição dos africanos nas sociedades colo-
-

cia e subordinação, lutas e resistências antes e depois da escravidão na sociedade brasileira;
Conhecer os conteúdos e princípios das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, 

-
genas, africanas e seus descendentes no Brasil.

3. BIBLIOGRAFIA

1. AZEVEDO, Cecília e RAMINELLI, Ronaldo. História das Américas: novas 
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ção Brasileira, 2006.

4. CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. Novos domínios da His-
tória. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2012. 

5. CERRI, Luis Fernando. Ensino da História e consciência histórica. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011.

Editora Papirus, 2005.

Paulo: Editora Contexto, 2001.

Paulo: Editora Contexto, 2011.
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contemporânea. São Paulo: Editora Selo Negro, 2010. 
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12. JUNIOR, Hilário Franco. A idade Média: nascimento do Ocidente. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
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X, 2009
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e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009.

de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002.

BARCA, Isabel e MARTINS, Estevão de Rezende. Jorn Rusen. O ensino da História. Curi-

17. SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ociden-
te. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1996. 

18. SILVIA, Janice Theodoro da. Descobrimentos e colonização. São Pau-

-

2005.

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

3. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio: ciências humanas e suas tecnologias; história. Brasília, MEC/SEB, 2006. 

-

-

5. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de 
São Paulo: história. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciên-
cias humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p. 25-27, 28-73. Disponível em: 

18 jul. 2013.

XII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – SOCIOLOGIA

1. PERFIL
O professor de sociologia deve reconhecer que a disciplina não envolve 

apenas o domínio da discussão sociológica contemporânea ou clássica, mas também, o 
cuidado e o respeito pelos conhecimentos e vivência dos alunos. Mais do que ser capaz 
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professor deve exercitar junto aos jovens a  sensibilidade sociológica para a sua reali-
dade mais próxima e para questões mais amplas da atualidade, por meio da discussão 

para transformação de suas vivências.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

-

-

a compreensão do processo de nascimento e desenvolvimento da Sociologia.

uma postura diante dos fatos sociais, marcada pelo estranhamento e desnaturalização, 
-

-
-

car as razões de determinados fenômenos sociais, manter um certo distanciamento em 

diante dos fatos.

naturais os acontecimentos, as explicações existentes a respeito da vida em sociedade, 
recusando os argumentos que “naturalizam” as ações e relações sociais.

-
senvolver no aluno um olhar sociológico ou uma sensibilidade sociológica que lhe per-
mita entender o seu lugar na sociedade e situar-se nela.

-

indivíduos interagem uns em relação aos outros e convivem em diferentes grupos e 
espaços de sociabilidade, de maneira a expressar as formas  de interiorização das nor-
mas, regras, valores, crenças, saberes e modos de pensar que fazem parte da herança 
cultural de um grupo social humano.

-
tando seu caráter processual e relacional, considerando  que é na relação com o outro, 
marcada pela diferença, que o indivíduo expressa o seu pertencimento a determinado 

d) Dominar os conhecimentos procedentes das Ciências Sociais neces-
sários para levar aos alunos a compreender as dinâmicas relação e interação sociais e 
construir explicações a respeito da sociedade e de suas transformações.
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d.1) Apreender a ideia de cultura de um ponto de vista antropológico e 

d.2) Reconhecer que a unidade entre todos os seres humanos é o fato de 
que o homem é um ser cultural, entendendo o papel da cultura na vida dos homens, 
considerando que a humanidade só existe na diferença.

-
-

os homens. 

e) Compreender que o ensino das Ciências Sociais deve perceber a so-
ciedade brasileira no contexto internacional, bem como a diversidade e as diferenças 

e.1) Reconhecer a existência da desigualdade social, apontando as di-
ferenças que contribuem para situar indivíduos e grupos em posições hierárquicas na 
estrutura social, considerando então que fatores como: idade, sexo, ocupação, renda e 
cor da pele contribuem para potencializar as desigualdades.

e.3) Conhecer as diferentes abordagens sociológicas acerca dos concei-

uso e aplicação de cada abordagem.

-
cias no desenvolvimento e apreensão do saber das ciências sociais.

da realidade social, indicando as diferenças que o senso comum vivenciado pelo aluno 
esconde ou negligencia.

f.2) Perceber os alunos como sujeitos, entendendo que estes podem con-
tribuir para o diálogo em sala de aula, principalmente ao tratar os problemas sociais 
da atualidade 

g) Promover e valorizar a capacidade de elaboração de um conhecimen-

g.1) Explicar as transformações no processo e na organização do trabalho 

jovem no mercado de trabalho brasileiro.
-

sexual e escolar são exercidas.
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gestores e alunos na produção e reprodução da violência.

h) Reconhecer a importância da formalização dos direitos de cidadania, 

direitos e deveres.

-
sil ao longo da sua história.

-
-

quista destes direitos no país.
h.3) Conhecer e estudar as principais Leis que permitem o exercício da 

-

-

moderno.

h.6) Demonstrar noções claras sobre o funcionamento das eleições no 

i) Dominar as teorias clássicas e contemporâneas das ciências sociais, das 

de coesão social, solidariedade e divisão social do trabalho.

conceito de divisão do trabalho. 

e a alienação no processo de produção capitalista. 

protestante e a construção do capitalismo. 

k) Ter o domínio do conhecimento teórico e metodológico necessário 

e o levantamento e análise de dados.

-
mum com as demais disciplinas;

-
ca de apoio ao aprendizado da sociologia, contribuindo para que o aluno possa opinar 
e ser protagonista no seu processo educacional.

3. BIBLIOGRAFIA
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XIII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – FILOSOFIA

1. PERFIL
-

-

médio. Com base no legado da tradição,  expresso no contato com autores, ao professor 
-

atuação docente espera-se que associe, sempre que possível, o domínio do conhecimen-

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

-

-
manas, indo além das ideias e valores estabelecidos.

b) Formular raciocínios com coerência, desenvolvendo a capacidade de 
organização ou estruturação lógica do pensamento. 

b.1) Adquirir noções básicas sobre Lógica e aplicá-las na formulação de 
raciocínios coerente, relacionando premissas e conclusões.

b.2) Exercitar a organização lógica do pensamento por meio da leitura de 

b.3) Redigir textos que demonstrem capacidade de organização lógica 
das ideias.

c) Aprimorar a capacidade de argumentação por meio da defesa funda-
-

c.1) Compreender a relação da arte com o contexto cultural em que é 
produzida.

-
dental.

-

desse tema na tradição ocidental.

-
ga e a importância das noções de sensível e inteligível na construção do conhecimento.
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-
tantes do racionalismo e do empirismo.

d.3) Reconhecer os pontos comuns e diferenciar as posturas baseadas no 
empirismo e no racionalismo.

-

-
gualdade social.

f) Conhecer algumas noções básicas sobre o liberalismo clássico, de 

hoje.

do liberalismo clássico.

da propriedade privada.
f.3) Comparar o discurso do liberalismo clássico com as posturas neoli-

berais na atualidade.

sociedade.

g.2) Compreender a oposição entre virtude e vício estabelecida pelo au-
tor, bem como a noção de virtude como meio termo.

g.3) Comparar e estabelecer relações entre as virtudes e aquilo que hoje 
denominamos valores morais.

das luzes”, para a formulação do ideal da autonomia intelectual do homem e da noção 
burguesa de progresso. 

-
nomia da razão humana e os obstáculos ao esclarecimento dos homens.

h.2) Compreender a autonomia intelectual como tarefa da educação.
-

do pela razão.

-
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ideológicos do Estado” (AIE).

-
ciedade contemporânea.

j.1) Compreender o conceito de liberdade e sua fundamentação em te-

-
de humana e responsabilidade moral.

-
colha incondicional.

3. BIBLIOGRAFIA

Fontes, 2012.
2. ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado; nota sobre os 

aparelhos ideológicos de Estado (AIE). 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.

Nova Cultural, 1987.

5. COLI, Jorge. O que é arte. Nós e a arte/A freqüentação. 15. ed., São 
Paulo: Brasiliense, 1995. Coleção Primeiros Passos. 

6. DESCARTES, René. Discurso do Método: 1ª e 2ª Parte; Meditações: 1ª 
e 2ª. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

ensino médio. Campinas, SP: Papirus, 2012. Cap. 3, 4, e 5.

III. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
9. KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é ‘Esclarecimento’? (Au-

10. LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo: Cap. V. In: Os Pensa-
dores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

-
cias. 4. ed., São Paulo: Brasiliense, 1992. Coleção Primeiros Passos.

12. MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe: Cap. XV a XVIII. In: Os Pensadores. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973.

13. MORTARI, Cesar A. Introdução à lógica. São Paulo: UNESP, 2001.
14. PLATÃO. A República. Livro VII. 7. ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 

1993.

o ensino médio. (Introdução e Cap. I, II, e III). Campinas, SP: Autores Associados, 2009.
16. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos 

da desigualdade entre os homens: 2ª Parte. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultu-
ral, 1973.



268

17. SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. In: Os Pensa-
dores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

1. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o 

-

2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de 
-
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XIV. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO ESPECIAL
1. PERFIL
O professor que atua na modalidade de Educação Especial pauta-se no 

paradigma da Educação Inclusiva, fundamentada na concepção de direitos humanos 
e que almeja uma escola de qualidade para todos, cujo pressuposto é de que todos 
os alunos têm o direito de conviver, aprender e estar juntos, tendo respeitadas suas 

inclui, também, conhecimento de adaptações curriculares ou de acesso ao currículo 
para atender as necessidades dos alunos e seus diferentes modos de aprender. Guarda-
-se uma relação dialógica entre o professor da sala comum e o professor especializado, 

-
-

altas 
dos educandos e valorizadas suas potencialidades. Faz-se necessário considerar a rele-
vância da amplitude do olhar do professor especializado em relação a seus colegas da 
sala comum, à equipe escolar e à comunidade, principalmente, à família do aluno. Isto 

-
ca, com abrangência de métodos e técnicas que atendam adequadamente e de forma 
contextualizada o aluno com necessidades educacionais especiais. Neste contexto, é 

e legislação atual, principalmente no que se refere ao Brasil e ao estado de São Paulo.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

b) Conhecer os aspectos históricos da relação da sociedade com a pessoa 
-

bais do desenvolvimento ou das altas  ou superdotação.
c) Conhecer as várias tendências de abordagem teórica da educação em 

relação às pessoas que têm necessidades educacionais especiais.
-

/superdotação, para nortear o processo de avaliação pedagógica inicial e 
processual, o planejamento das intervenções e a orientação das adaptações curricula-
res ou de acesso ao currículo.
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-
volvimento ou altas  ou superdotação como um ser com capacidades, po-
tencialidades, desejos, com necessidades e experiências que devem ser consideradas 

de desenvolvimento e aprendizagem.
-

 ou su-
perdotação.

g) Conhecer e avaliar os repertórios sociais, verbais e pré-acadêmicos 
do aluno, principalmente por meio do domínio de técnicas de observação e registro 

h) Contribuir para a construção de um ambiente acessível e seguro, eli-

-
cepção e apreensão do meio e na formação de conceitos.

j) Reconhecer as necessidades educacionais de cada aluno por meio de 
avaliação pedagógica.

k) Conhecer as diversas contribuições culturais, que podem facilitar a 
compreensão dos alunos quanto à sua inserção no mundo social e do trabalho.

l) Conhecer e compreender os processos de aprendizagem, para desen-
-

vel com as potencialidades e a faixa etária do aluno.
m) Dominar os conceitos básicos e  básicas, de autogestão 

-
cando no mercado de trabalho.

n) Ser capaz de elaborar plano de atendimento nos suportes (Atendi-
mento Pedagógico Especializado), que inclui: intervenção  pedagógica e encaminha-
mentos educacionais necessários; planejamento das adaptações de acesso ao currí-

o) Desenvolver ações para favorecer a autonomia e independência do 
educando.

-
cos necessários aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em 
classes comuns.

q) Conhecer e compreender o contexto de ensino e aprendizagem de 
alunos com necessidades educacionais especiais, para planejar e realizar intervenções 
orientadas pelos parâmetros da educação inclusiva e das adaptações curriculares ou 
de acesso ao currículo.

r) Conhecer e compreender as necessidades de adaptação curricular ou 

s) Desenvolver  acadêmicas e funcionais, para elaborar pla-
no de intervenção e orientar o professor da classe comum.

t) Conhecer os recursos, as formas de monitoramento e registro de 
atividades desenvolvidas e do desempenho do aluno, a organização e estrutura-
ção do espaço físico da sala e escola, para o planejamento e replanejamento do 
ensino.
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u) Desenvolver  e -
venções interdisciplinares.

ao domínio dos conteúdos curriculares e elaborar os registros adequados.
x) Adquirir conhecimentos e desenvolver experiências na área para pro-

escolar. 
w) Compreender a necessidade de promover parcerias com seus pares, 

com toda a equipe escolar, com a família e com a comunidade, para favorecer a com-
-

mento e das altas  ou superdotação.
y) Promover reunião de orientação, apoio e planejamento para professores.

colegas de classe do aluno, por meio de reunião de orientação e planejamento, ofere-
cendo-lhes pistas para compreender e apoiar as aprendizagens dos alunos.

HABILIDADES POR ÁREA DE ATUAÇÃO
2.1 DEFICIÊNCIA FÍSICA (DF)

-
ções no desempenho funcional e intelectual do aluno.

-
-

-

ao computador.
d) Selecionar e sugerir materiais pedagógicos adaptados: engrossadores 

de lápis, plano inclinado, tesouras adaptadas, dentre outros.
-

gias e recursos adaptados para a sala de aula comum.

reabilitação do aluno. 
2.2 DEFICIÊNCIA AUDITIVA (DA)

e as devidas consequências. 
-

da.

d) Dominar a metodologia do ensino da Língua Brasileira de Sinais – LI-
BRAS como primeira língua do surdo. 

e) Dominar a metodologia de ensino da Língua Portuguesa como segun-
da língua para surdos.

elaborar o plano de atuação individualizado, para favorecer a autonomia dos alunos 

história;
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c) Reconhecer as reações e respostas pedagógicas e formas de comuni-
cação verbal e não verbal;

d) Dominar técnicas e estratégias de comunicação verbal e não verbal, 

e) Desenvolver plano individual, adequação curricular e avaliação ade-

2.3 DEFICIÊNCIA VISUAL (DV)
a) Dominar o Sistema Braille e suas aplicações nas várias áreas (as Gra-

autônoma

d) Ter conhecimentos básicos sobre acessibilidade e audiodescrição. 
-

dos e outros que não necessitam de adaptação, de acordo com as necessidades do 
aluno com baixa visão/visão subnormal ou cegueira.

-
ra e visão subnormal (baixa visão), inclusive para a avaliação da visão funcional.

2.4 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI)
-

escolares.
-

liação pedagógica.
-

ferramentas imprescindíveis, inclusive para o mercado de trabalho.
e) Elaborar adaptações curriculares e orientar os demais membros da 

equipe pedagógica para a adaptação curricular.
f) Compreender os pressupostos de teorias do desenvolvimento humano 

e o papel desempenhado por processos de aprendizagens escolares nos avanços cogni-

g) Planejar e propor intervenções direcionadas para a promoção de avan-
ços na aprendizagem do aluno, considerando suas capacidades e potencialidades.

-
lecer interações simbólicas com o meio que o circunda, de forma a minimizar as barrei-

i) Planejar intervenções que privilegiem avanços na compreensão geral 
-

-

diferentes contextos de aprendizagem.

a) Ter conhecimentos gerais dos Transtornos Globais do Desenvolvimen-
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b) Compreender que a educação dos alunos com Transtornos Globais 

integrador e centrado na comunicação como núcleo essencial do desenvolvimento do 
aluno, respeitando os recursos e as capacidades dos mesmos.

c) Conhecer métodos, como o TEACCH, o Programas de Comunicação 
-

d) Orientar o professor do ensino comum na organização e estruturação 
do espaço da sala de aula, visando ao controle de ruídos excessivos, possível perso-

previsível possível.
e) Planejar intervenções individualizadas, recorrendo a recursos comple-

mentares de natureza psicopedagógica, levando-se em conta a capacidade intelectual, 

as possibilidades do aluno. 
g) Ressaltar as -

aluno com Transtornos Globais do Desenvolvimento.
h) Avaliar a necessidade de elaboração de adaptação curricular ou de um 

 acadêmicas e funcionais.
2.6 ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO (AH)
a) Ter os conhecimentos da Educação Especial em geral, somados às es-

; 
-

rapidamente e tendem a procurar coisas novas e aprofundamento constantemente;
c) Posicionar-se mais como facilitador do que como condutor dos pro-

interesse;

com as necessidades do aluno, podendo orientar e apoiar o professor do ensino co-
mum;

e) Ser capaz de alternar propostas de trabalho individual e grupal;
f) Traçar metas de comum acordo com o aluno e o professor do ensino 

comum, para obter resultados desejados, levando em consideração as potencialidades 

criando redes de apoio que possam propiciar ao aluno maiores possibilidades de de-
senvolvimento de seus potenciais, tendo em vista sua autonomia e sua preparação 
para o mundo do trabalho.
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Alegre: Artmed, 1995, v.3, p.274-291.

In: COLL, César, MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. (Orgs.). Desenvolvimento Psicoló-
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2. ed. v.3. Porto Alegre: Artmed, 2004, p.234-254.

ANEXO E
I. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INDÍGENA

1. PERFIL
O professor atuante na modalidade de Educação Escolar Indígena deve ter 

como princípio norteador do seu trabalho o fortalecimento e a valorização das diferen-

COM-
 referenciadas em conhecimentos, valores, 

-

-
-

-pedagógicos diferenciados e elaboração e implementação de calendários escolares de 

-

membros de sua comunidade e com representantes do sistema de ensino.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

a) Conhecer a legislação sobre povos indígenas e educação escolar indí-
gena, bem como as orientações, diretrizes e normas para sua implementação, geradas 
em âmbito federal e no sistema de ensino público estadual de São Paulo.

a.1) Implementar as orientações e diretrizes para a educação escolar in-

-
ções curriculares e das demandas contemporâneas de sua comunidade.

e contribuir para a condução, a gestão e a administração da escola indígena em sua 
inter-relação com a comunidade e com os sistemas de ensino municipal, estadual e 
federal.

b.2) Saber dialogar e se relacionar de forma respeitosa com as lideranças 
de sua comunidade, pais, alunos e representantes dos sistemas de ensino.

c.1) Organizar o trabalho escolar de modo a incorporar e valorizar os mo-

a oralidade e a história indígena.
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c.2) Contribuir para o projeto societário e para o bem viver de cada co-
munidade indígena, contemplando ações voltadas à manutenção e preservação de 
seus territórios e dos recursos neles existentes.

-

de acordo com cada ciclo e nível de ensino.

de outros povos e culturas de modo a ampliar o universo cultural dos estudantes, orga-

acesso a esses outros conhecimentos.

-

e interculturais de acordo com cada ciclo e nível de ensino.

trabalho pedagógico, transformando as experiências e vivências da sua comunidade 

-

reprodução social da comunidade.

-

modalidades escritas e orais.

da língua indígena ao longo de todo o processo educacional, como disciplina em si e 
como instrumento de ensino em todas as outras disciplinas do currículo escolar.

f.2) Demonstrar interesse e desenvolver capacidades bilíngues nas mo-
dalidades orais e escritas no português e nas línguas indígenas (quando essas são fala-
das e conhecidas em sua comunidade).

-

transmissão do saber indígena.

g.1) Interagir com a comunidade indígena e com a equipe escolar como 
um todo, favorecendo o aprendizado e a compreensão e inserção dos estudantes no 
ambiente escolar e comunitário.

-
co-pedagógicas, psicossociais e culturais implicados na função docente.

h) Desenvolver estratégias interdisciplinares que garantam a contextuali-
-
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go transversal entre disciplinas diversas e do estudo e pesquisa de temas da realidade 
dos estudantes e de suas comunidades.

h.1) Elaborar currículos, calendários, planos de aula que favoreçam o 
aprendizado e a construção de conhecimentos diversos em diferentes campos do sa-
ber escolar.

i) Desenvolver e aprimorar processos educacionais e culturais dos quais 

e a sociedade envolvente. 

-
dor das produções culturais indígenas na escola, entre as novas gerações e na socieda-
de envolvente. 

3. BIBLIOGRAFIA
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nas: repensando trajetórias. Brasília: MEC e Unesco, 2006.

3. LOPES DA SILVA, Aracy e LEAL FERREIRA, Mariana Kawall (org.). Antro-
pologia, História e Educação – a questão indígena e a escola. São Paulo: Global, Mari/
USP e Fapesp, 2001. 

1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referenciais para for-
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2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular 

jul. 2013. 
3. SÃO PAULO. (Estado). Secretaria da Educação. Formação Magistério 

Indígena: um caminho do meio; da proposta à interação. São Paulo, SP: SE/FEUSP/FAFE, 
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1. BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988

2. BRASIL LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

32, 78 e 79). 
3. BRASIL DECRETO Nº 5.051, DE 19 DE ABRIL DE 2004.
Promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho 

4. BRASIL DECRETO Nº 6.861, DE 27 DE MAIO DE 2009.

territórios etnoeducacionais, e dá outras providências. 
5. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 3, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999.
Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das Escolas Indígenas e 

dá outras providências (Parecer CNE/CEB nº 14/99 anexo)
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6. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 5, DE 22 DE JUNHO DE 2012. 
-

na na Educação Básica (Parecer CNE/CEB Nº 13/2012 anexo)

______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 7.398/85 à pág. 68 do vol. 12;
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Decreto nº 6.861/09 à pág. 82 do vol. 36;
Resolução CNE/CEB nº 3/99 à pág. 117 do vol. 26;
Resolução CNE/CP nº 1/04 à pág. 230 do vol. 31;  
Resolução CNE/CEB nº 4/10 à pág. 132 do vol. 37;
Resolução CNE/CP nº 1/12 à pág. 164 do vol. 39;
Resolução CNE/CEB nº 5/12 à pág. 180 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 14/99 à pág. 181 do vol. 26;
Parecer CNE/CP nº 3/04 à pág. 252 do vol. 31. 
Parecer CNE/CEB nº 7/10 à pág. 241 do vol. 37;
Parecer CNE/CP nº 8/12 à pág. 250 do vol. 39;
Parecer CNE/CEB nº 13/12 à pág. 341 do vol. 39.
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 12.983/78 à pág. 382 do vol. LVIII;
Decreto nº 51.627/07 à pág. 206 do vol. LXIII;
Decreto nº 55.078/09 à pág. 110 do vol. LXVIII;
Decreto nº 55.588/10 à pág. 69 do vol. LXIX;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 86/07 à pág. 194 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 11/08 à pág. 166 do vol. LXV;
Resolução SE nº 91/08 à pág. 210 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 96/08 à pág. 219 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 69/09 à pág. 201 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 70/10 à pág. 111 do vol. LXX;   
Resolução SE nº 13/11 à pág. 82 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 81/11 à pág. 400 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 81/12 à pág. 113 do vol. LXXIV;
Deliberação CEE nº 9/97 à pág. 148 do vol. XLIV;
Deliberação CEE nº 10/97 à pág. 155 do vol. XLIV;
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII;
Indicação CEE nº 8/97 à pág. 150 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV;
Parecer CEE nº 67/98 à pág. 184 do vol. XLV.



280

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a EFAP - Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores “Paulo Renato Costa Souza”, e con-
siderando: 

o convênio celebrado entre a Secretaria da Educação e as Universidades 
Públicas do Estado de São Paulo, para desenvolvimento do Programa Rede São Paulo 

observada a alteração dada pelo Decreto 58.045, de 14-05-2012; 
a importância do Programa REDEFOR para os professores do Quadro do 

Magistério desta Secretaria, com a oferta de cursos de pós-graduação que visam a pro-

-

a responsabilidade a ser assumida pelos cursistas de pós-graduação, par-
-

cumprimento de suas obrigações,
Resolve:

disponibiliza, aos professores da rede pública estadual de ensino, cursos de pós-gradu-

fornecer e implementar:
-

cientes para promover a absorção de novos currículos, bem como sua implementação 
e avaliação;

-

sala de aula e na organização global da escola, para além de disciplinas curriculares 

-

ideias e a busca de consensos.
Parágrafo único – Pelo Programa REDEFOR, serão concedidas, aos pro-

fessores da rede estadual, vagas subsidiadas pelo Poder Público em cursos de pós-gra-

esta Pasta, devendo os docentes contemplados cumprir as condições estabelecidas 

a aproveitamento, observado o regramento próprio de cada universidade.

-

Público houver desembolsado pelo desenvolvimento do curso de pós graduação, nas 
seguintes situações:

I – as universidades, nos casos de:
a) não preenchimento da totalidade de vagas oferecidas;
b) desistências;
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c) evasões ocorridas durante o desenvolvimento do curso, implementa-

Paulo, por intermédio desta Secretaria da Educação;
II – os cursistas, em caso de:
a) desistência, caracterizada pelo cancelamento da matrícula após o tri-

gésimo dia, a contar do início do curso;
b) evasão;
c) reprovação em virtude de baixa frequência.
§ 1º - Os cursistas evadidos, reprovados por baixa frequência ou desis-

-
mação e Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, com carga horária superior a 60 
(sessenta) horas, pelo período de dois anos, contados da data de seu desligamento do 
curso;

2. exercer as atribuições de professor tutor na Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, pelo período de dois anos, contados da data 
de seu desligamento do curso.

a perder o vínculo em razão de exoneração, não habilitação em estágio probatório, de-
missão ou aposentadoria no decorrer do curso, excetuados os casos de aposentadoria 
por invalidez e de falecimento.

§ 3º - Com relação aos cursistas que tenham incorrido em evasão, re-

também se excetuam, da obrigatoriedade da devolução de valores ao Poder Público, 

-

curso de pós-graduação do Programa REDEFOR em que esteja matriculado.
§ 5º - Estarão desobrigados da devolução pecuniária, de que trata este 

-
vado pela administração.

§ 6º - Os convênios que serão celebrados entre as universidades e esta 
Secretaria da Educação, representando o Estado de São Paulo, deverão conter cláusu-

das vagas disponíveis, às desistências e às evasões.

deixar de cumprir as condições previstas para obtenção e manutenção da vaga que 
-

para a implementação do curso.

o período frequentado pelo cursista, correspondendo ao número de meses preceden-
tes ao desligamento.

§2º - No momento do desligamento do curso, o valor devido pelo cursista 

-
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liquidação do débito.
§ 4º - Para o cursista que permanecer com vínculo funcional na Secreta-

dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.
§ 5º - Vindo a ocorrer a perda do vínculo funcional, por exoneração ou 

demissão, durante a aplicação do disposto no parágrafo anterior, o saldo remanescente 
apurado deverá ser liquidado de uma só vez, em parcela única.

que já não mantenha vínculo funcional com a Secretaria da Educação, o valor consolida-

§ 7º - Excepcionalmente, a critério da administração, o débito consolida-

-
cela única.

§ 8º - O parcelamento previsto excepcionalmente no parágrafo anterior, 
se deferido, far-se-á na seguinte conformidade:

1 - com número máximo de parcelas igual ao número de meses cursados;
2 – com o valor total do débito sendo consolidado na data do deferimen-

3 – com o valor de cada parcela sendo expresso em número de UFESP, 

4 – com o acordo sendo considerado celebrado mediante a assinatura do 
termo de acordo e o pagamento da primeira parcela.

§ 9º – O acordo celebrado será considerado rompido no caso de atraso, 
por período superior a 90 (noventa) dias, no pagamento de qualquer das parcelas, 
sendo o valor do saldo devedor encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, para se 
proceder à cobrança judicial.

-
sores - EFAP baixar normas procedimentais que se façam necessárias ao cumprimento 
do disposto nesta resolução.

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 55.650/10 à pág. 72 do vol. LXIX;
Decreto nº 58.045/10 à pág. 99 do vol. LXXIII.
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O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenado-
ria de Gestão de Educação Básica – CGEB,

 Resolve:

vigorar com a seguinte redação:

“§ 3º - A Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar organizará, anu-
almente, 8 (oito) orientações técnicas descentralizadas de planejamento e avaliação, 

diretorias de ensino, com uma carga horária de, no mínimo, 6 (seis) e, no máximo, 8 

_____
NOTA:
A Resolução SE nº 7/12 encontra-se à pág. 161 do vol. LXXIII.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coorde-
nadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, 

Resolve:

6.6.2012, alterado pela Resolução SE nº 104, de 28-12-2012, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

as orientações técnicas:

2. relacionadas a projetos ou programas da Pasta da Educação que, por 
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 58/11 à pág. 330 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 61/12, alt. pela Res. SE nº 104/12, à pág. 216 do vol. LXXIII.

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Chefe de Ga-
binete,

Resolve:

-

alterada pela Lei 14.968, de 20.3.2013.
Parágrafo único – A Comissão Especial de que trata esta resolução deve-

Cadastro de Escolas da Secretaria da Educação, no Programa referido no caput deste 

-
tantes de órgãos centrais da Pasta, na seguinte conformidade:

I – do Gabinete do Secretário:
Stella Marques Nunes, RG/SSP/SP 2.513.340, a quem caberá
a coordenação dos trabalhos

Jorge Sagae, RG/SSP/SP 9.765.105
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
Avaliação Educacional – CIMA:
Iolanda Teixeira da Silva, RG/SSP/SP 26.529.906-8
Márcio Santos Queiroz, RG/SSP/BA 03560581-23
IV - da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB:
Dirce Maran de Carvalho, RG/SSP/SP 3.063.099
Sheila Sandoval, RG/SSP/SP 8.282.855-9
V – da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI:
Ana Cláudia da Silva Inácio, RG/SSP/SP 6.067.949-9
Angel Henrique Nascimento, RG/SSP/SP 24.513.340-8

-
sempenhadas sem prejuízo das atribuições decorrentes do cargo ou função que ocu-
pem. 

Parágrafo único – No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publi-
cação desta resolução, a Comissão Especial deverá concluir as ações preliminares, den-
tre as quais a de propor ato do Secretário sobre o assunto, para, posteriormente, dar 
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sequência e acompanhar a implementação das demais ações relacionadas ao Progra-

-
do revogada a Resolução SE nº 36, de 2 de junho de 2011. 

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 36/11 à pág. 124 do vol. LXXI.

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenado-
ra da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 
– Paulo Renato Costa Souza – EFAP,

Resolve:

vigorar com a seguinte redação:
“§ 4º - Qualquer alteração na composição das comissões central e regio-

-
dade:

1. por resolução do Secretário da Educação, quando a alteração ocorrer 
na composição da comissão central;

2. por portaria da Coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Professores do Estado de São Paulo – Paulo Renato Costa Souza – EFAP, 
quando ocorrer alteração na composição de comissão regional.” (NR)

_____
NOTA:
A Resolução SE nº 17/11 encontra-se à pág. 82 do vol. LXXI.

 

O Secretário da Educação com fundamento no Decreto 27.270, de 
10.8.1987, alterado pelo Decreto 54.758, de 10.9.2009, e no Decreto 44.449, de 24-
11-1999, e à vista do disposto na Resolução SE 81, de 4.11.2009, e da manifestação da 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica,
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Resolve:

Estudos de Línguas, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas escolas 
estaduais abaixo relacionadas, localizadas no município de Suzano, Diretoria de Ensino 
– Região Suzano:

I - EE Ignês Correa Allen e

-
solução SE 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento 

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

 

-
nea “a” do Decreto nº 52.833/2008, resolve:

10.261/68, regulamentados pelo Decreto nº 52.322, de 18 de novembro de 1969, e/ou 

em São Paulo, no período de 4 a 6/9/2013. 

-
-

Decreto nº 52.322/69.

desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que 



287

______
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2;
Decreto nº 52.322/69 à pág. 1.342 do vol. 4;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV.

O Secretário da Educação, à vista do disposto na Resolução SE 70, de 
21-10-2011, que dispõe sobre a instalação de Salas e Ambientes de Leitura nas escolas 
da rede pública estadual, e considerando a necessidade de estabelecer normas e pro-
cedimentos para a atuação de professor nas Salas/Ambientes de Leitura das escolas 
estaduais do Programa Ensino Integral, de que trata a Lei Complementar 1.164, de 4 de 
janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem como o 
Decreto 59.354, de 15-07-2013, 

Resolve:

-
mos da Resolução SE 49, de 19-07-2013, contarão, em suas Salas/Ambientes de Leitura 
e na forma estabelecida na presente resolução, com 1 (um) professor que atuará em 

de Leitura nas escolas do Programa Ensino Integral:
-

-

-
rismo juvenis;

IV – realizar, obrigatoriamente, a totalidade das horas de trabalho peda-

demais professores em sala de aula;
-

ação da escola e com o projeto de vida dos alunos;
VIII - propor indicadores que possibilitem à equipe escolar avaliar o im-

aprendizagem, no âmbito da escola;
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consultas e pesquisas, no âmbito da Sala/Ambiente de Leitura;

de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC nas áreas de pesquisa e 
produção de materiais em mídias digitais;

XI - subsidiar e orientar programas de preservação e organização da me-

programas de ação dos docentes;

construção de canais de acesso a universos culturais mais amplos;
XIV – coordenar, executar e supervisionar o funcionamento regular da 

Sala/Ambiente de Leitura, cuidando da organização e do controle patrimonial do acer-
vo e das instalações;

atribuições de professor de Sala/Ambiente de Leitura nas escolas do Programa Ensino 

na condição de readaptado, ou de adido, ou, ainda, cumprindo horas de permanência, 
desde que atenda aos seguintes requisitos:

-
plementar 1.010, de 01-06-2007;

II – possua experiência mínima de 3 (três) anos de exercício no magisté-

III – venha a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e 

-

a seguinte ordem de prioridade:
-

permanência na composição de sua jornada;

da Lei Complementar 1.010/07, que esteja cumprindo horas de permanência.
§ 1º - Somente será possível a designação de docente readaptado para 

-

pela Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS, do Departamento de Pe-
rícias Médicas do Estado - DPME, sendo desnecessária a consulta ao referido órgão.

somente poderá haver designação para a Sala/Ambiente de Leitura na comprovada 

atribuídas, em nível da própria unidade escolar e também da Diretoria de Ensino.
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Leitura, de que trata esta resolução, deverá observar, no que couber, a regulamentação 

-
biente de Leitura do Programa Ensino Integral será de 40 (quarenta) horas semanais, 
correspondente ao Regime de Dedicação Plena e Integral.

§ 1º - O docente readaptado que venha a ser selecionado para atuar na 
Sala/Ambiente de Leitura do Programa Ensino Integral, independentemente da carga 

horas semanais.

professor responsável pela Sala/Ambiente de Leitura.
§ 3º - O professor responsável pela Sala/Ambiente de Leitura usufruirá 

férias de acordo com o calendário escolar, juntamente com seus pares docentes.
§ 4º - O professor designado para a Sala/Ambiente de Leitura que, no 

-
sempenho, terá cessada sua designação no Programa Ensino Integral, observado o dis-

-

em especial a Resolução SE nº 69, de 27.6.2012.
_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 deste volume;
Resolução SE nº 70/11 à pág. 345 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 69/12 à pág. 227 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 49/13 à pág. 67 deste volume.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coorde-
nadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando:

- a importância de intervenções pedagógicas de reforço, recuperação e 
aprofundamento curricular no percurso escolar do aluno, como mecanismos de supe-

- a necessidade de se ampliar o tempo dispensado a essas intervenções, 

-
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mento curricular, em todas as disciplinas, com prioridade às de Língua Portuguesa e 

desenvolvimento das competências leitora e escritora.

da 3ª série do ensino médio, observados os termos da presente resolução. 

de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, dar-se-á por termo de adesão, 
-
-

-
forço, recuperação e aprofundamento a alunos, aos sábados, poderão ser realizadas no 

I – elaboração de listagem de alunos que aderiram aos estudos de re-
forço, recuperação e aprofundamento curricular, com o compromisso de frequência 
e assiduidade às aulas, mediante autorização do responsável pelo aluno quando este 
for menor;

-
údos/informações e outros, que devam ser retomados com vistas ao desenvolvimento 
das competências leitora e escritora dos alunos.

organização, planejamento, acompanhamento e avaliação dos estudos e seus resultados.
Parágrafo único – À Equipe Gestora da Escola caberá assegurar que os 

estudos sejam:
1. programados por disciplina e por ano/série, com duração correspon-

2. desenvolvidos, no mínimo, em um sábado de cada mês, com duração 

aulas de funcionamento. 

-
vel do Supervisor de Ensino, homologar os estudos de reforço, recuperação e aprofun-
damento curricular desenvolvidos aos sábados.

I – em grupos organizados por série/ano e disciplina, de até 20 (vinte) 
alunos; e

II – em estudos com duração correspondente a, no máximo, duas discipli-

-
derar-se-á a importância:

I – dos momentos de intercâmbio de experiências entre o professor da 
disciplina objeto dos estudos e aquele que orientará esses estudos;
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de apreensão de objetos de conhecimento por parte dos alunos, indicadas pelos pro-
fessores de cada disciplina e registradas em mapa de aprendizagem;

III – do acompanhamento e da avaliação da aprendizagem em processo 
e outros instrumentos elaborados pelo sistema, escola ou professor da disciplina; e

IV – da orientação aos professores responsáveis por esses estudos, em 
especial quanto:

cada aluno e de grupos de alunos;
b) ao processo de acompanhamento e avaliação por parte dos professo-

res de classe ou disciplina, professores dos estudos aos sábados e professores coorde-
nadores; e

-
nibilizadas, oportunamente, pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica para 

-
ço, recuperação e aprofundamento curricular, aos sábados, serão atribuídas:

-

a) como carga suplementar de trabalho docente e para composição ou 

-
passarem o número de aulas da Jornada Integral de Trabalho Docente;

II – no âmbito da Diretoria de Ensino, se necessário. 

poderão, também, ser atribuídas a docentes contratados e a candidatos à contratação, 
em nível de unidade escolar ou de Diretoria de Ensino.

-
sárias à aplicação do disposto nesta resolução, serão divulgadas oportunamente pela 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB.

_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.010/07 encontra-se à pág. 25 do vol. LXIII.

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenado-
ria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, Resolve:
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14.1.2013, alterado pela Resolução SE nº 44, de 28.7.2013, os parágrafos abaixo rela-
cionados, com a seguinte redação:

-
denciado em Unidade de Perícia Médica diversa daquela a que se vinculou, desde que 

pericial existente.
§ 2º - Considerar-se-á Serviço Diferenciado, de que trata o inciso III deste 

-
dicas em Unidade de Perícia Médica em que não existam médicos peritos em número 

-
dade Pericial a que se vinculou.

§ 3º - O transporte, a alimentação e a hospedagem, assim como quais-
quer outras despesas, para prestação dos serviços, nos termos dos parágrafos anterio-

§ 4º - O gerenciamento da vinculação, a que se referem os §§ 1º e 2º, 
será efetuado pela Equipe de Gestão do Programa de Inspeções Médicas do Centro de 
Qualidade de Vida – CEQV/DEPLAN/CGRH/SE.” (NR)

SE 44, de 28.6.2013, as seguintes Unidades de Perícias Médicas:
I – Unidade Pericial de Bauru, situada à Rua Castro Alves, Quadra 3 – Vila 

Falcão - Bauru – SP – Diretoria de Ensino/Região Bauru;
II – Unidade Pericial de Jales, situada à Rua Dez, 2.745 – Centro – Jales – 

SP – Núcleo Pedagógico – Diretoria de Ensino/Região Jales.

-
do revogadas as disposições em contrário.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 1/13 à pág. 85 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 44/13 à pág. 153 deste volume.

O Secretário da Educação, com fundamento na alínea “a” do inciso XVI, 

Física da Rede Estadual de Ensino da cidade de Guarulhos, na Olimpíada Colegial Gua-
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rulhense, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, da Prefeitura Municipal de Gua-
rulhos, que se realizará no período de 14 a 27/09/2013.

desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que 

-

todas as unidades.

_____
NOTA:
O Decreto nº 52.833/08 encontra-se à pág. 113 do vol. LXV.

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Chefe de Ga-
binete e considerando os autos do Processo SE nº 4943/0000/2013, Resolve:

Trabalho para tratar do tema “Lei de Responsabilidade Educacional”, objeto de projetos 
de lei em tramitação no Congresso Nacional e de discussão no Conselho Nacional de 
Secretários de Educação – CONSED, nos termos da presente resolução.

-
tantes dos órgãos centrais da Pasta, na seguinte conformidade:

Leslie Maria José da Silva Rama, RG 3.667.195, que coordenará os tra-
balhos

II – da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB:
João Freitas da Silva, RG 21.652.001
Maria Elizabete da Costa, RG 15.199.876-0
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Edu-

cacional – CIMA:
Maria Nícia Pestana de Castro, RG 4.209.631-5

IV – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE:
Eliane Cecílio Jorge, RG 13.597.453-7

V – da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI:
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Alexandre de Andrade, RG 29.264.845-5
Rita de Cássia Marchesi de Oliveira, RG 30.501.147-9
VI – da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH:
Cleide Bauab Eid Bochixio, RG 4.748.148

VII – da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Esta-
do de São Paulo – Paulo Renato Costa Souza – EFAP:

Vaner Pereira da Silva Nogueira, RG 4.785.165-X

serão exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo ou da função que ocupem.

da Lei de Responsabilidade Educacional, do ponto de vista da educação básica pública 
estadual, e apresentar proposta ao Chefe de Gabinete, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de publicação desta resolução.

O Secretário da Educação, considerando a necessidade de estabelecer  
-

estaduais do Programa Ensino Integral, de que tratam a Lei Complementar 1.164, de 4 
de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem como 
o Decreto 59.354, de 15-07-2013,

Resolve:

Quadro do Magistério, para atuação no Programa Ensino Integral, será realizado de 
acordo com a natureza e as peculiaridades das funções a serem exercidas, sob a estru-
tura e o modelo diferenciados dessas escolas.

para atuar nas escolas estaduais que implementam o Programa Ensino Integral, os in-
tegrantes do Quadro do Magistério que atendam os seguintes requisitos:

I - com relação à situação funcional:
-

nados nessa situação; ou
-

*  Vide Resolução SE nº 58/14.
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fessor Educação Básica I ou de Professor Educação Básica II, portadores de diploma, 
devidamente registrado, de licenciatura plena;

designação em que se encontrem;
III - possuam experiência mínima de 3 (três) anos de exercício no magis-

tério público estadual;
IV - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e 

Integral - RDPI em uma das escolas do Programa.
-

neste caso apenas para atuação em Salas/Ambientes de Leitura das escolas do Progra-
ma.

§ 2º - Para atuar nas escolas do Programa Ensino Integral não será per-
-

plementar 1.093, de 16-07-2009, exceto se para atendimento a alunos portadores de 

anterior, poderá se inscrever no Programa Ensino Integral para atuação em funções 
diversas das que vinha exercendo no momento da adesão de sua escola ao Programa, 
desde que comprove:

I – para Diretor de Escola: ser portador de diploma, devidamente regis-
trado, de licenciatura plena em Pedagogia e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado, 
na área de Educação/Gestão Escolar, e possuir 8 (oito) anos de experiência no magis-
tério;

II – para Vice-Diretor de Escola: ser portador de diploma, devidamente 
registrado, de licenciatura plena em Pedagogia e/ou diploma de Mestrado ou de Dou-
torado, na área de Educação/ Gestão Escolar, e possuir 5 (cinco) anos de experiência 
no magistério;

III – para Professor Coordenador Geral: ser portador de diploma, devida-
mente registrado, de licenciatura plena.

Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, respeitará as seguintes etapas:
I – Inscrição: em que o candidato deverá fornecer informações para con-

-

§ 1º - As inscrições, bem como a avaliação dos candidatos, deverão ocor-
rer preferencialmente no 2º semestre do ano precedente ao de realização do processo 

§ 2º - No cálculo do número de candidatos inscritos e avaliados, neces-
sário para o preenchimento das vagas e a composição do cadastro reserva, a que se 

15 (quinze) vagas de professor e de 3 (três) vagas de gestor, observada a relação de 4 

§ 3º - A critério da administração e havendo necessidade de completar a 
composição do cadastro reserva, os demais candidatos inscritos e ainda não avaliados 
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deverão, ao longo do 1º semestre do ano subsequente ao da inscrição, passar pela 

de sua inteira responsabilidade as implicações de tudo o quanto declarar e/ou registrar.
§ 5º – No momento da entrevista, o candidato deverá apresentar docu-

bem como o registro de sua frequência ao trabalho, para cômputo da pontuação de 

§ 6º – Caso não se comprove algum dado ou informação prestada, o can-
didato não será credenciado para atuar no Programa Ensino Integral.

-
siderar:

-
tério da rede estadual de ensino, avaliado pela análise de sua frequência ao trabalho, 

-
tão desenvolvido nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, mediante avalia-
ção por competências realizada em entrevista.

§ 2º - Observada a escala de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos e consi-
-

tério dar-se-á na seguinte conformidade:
1 – quanto à assiduidade: com a atribuição de até 5 (cinco) pontos, afe-

observada a tabela de pontos constante do Anexo I que integra esta resolução;

Integral.
§ 3º - Na apuração da frequência do candidato, para pontuação da as-

siduidade, será considerada toda e qualquer ausência, exceto as referentes a férias, 
licença à gestante, licença-paternidade, licença-adoção, licença-prêmio e às convoca-

-
forme o estabelecido no Anexo II desta resolução, sendo que para cada competência 
haverá aferição de 1 (um) a 4 (quatro) pontos.

-

-
guinte ordem de prioridade:



297

seleção de docentes.
§ 8º - Na unidade escolar que aderir ao Programa Ensino Integral e que 

não possua, no momento da adesão, docentes designados nos postos de trabalho de 
Vice-Diretor de Escola e/ou de Professor Coordenador, o Diretor de Escola selecionado 
poderá indicar, para os referidos postos de trabalho, docentes que se encontrem en-

funções.
§ 9º - O procedimento previsto no parágrafo anterior aplica-se também 

seja cessada a designação de um docente em algum dos postos de trabalho da unidade 

-
solução, os integrantes do Quadro do Magistério que se encontrem em exercício na 

atuar pelo Programa na própria escola, prioridade sobre candidatos de outras unidades 
escolares.

§ 1º - Se o número de servidores, indicados com prioridade para atuar na 

§ 2º - O servidor que, nos termos do parágrafo anterior, deixar de ser 
selecionado para atuar na própria escola, poderá concorrer a vagas em outras unidades 
escolares do Programa, mas sem qualquer prioridade sobre os demais candidatos.

§ 3º - Caso não seja selecionado nas situações previstas nos parágrafos 

-

anterior.

atuar em funções diversas das que exercia no momento da adesão de sua escola ao 
Programa, concorrerá com os demais candidatos, de quaisquer outras unidades es-

§ 5º - Somente após 3 (três) anos de atuação pelo Programa em uma 
determinada unidade escolar, o integrante do Quadro do Magistério poderá indicar, 
pelo mesmo Programa, uma nova unidade em que pretenda atuar, desde que haja vaga 

pela Diretoria de Ensino, com divulgação por meio de edital, a ser publicado no Diário 
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1 – os requisitos para inscrição;
2 – as etapas e o cronograma do processo;
3 – a relação das unidades escolares do Programa Ensino Integral.

-

§ 1º - Cada banca de avaliação que irá realizar as entrevistas deverá ser 

§ 2º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a publicação, no Diário 

§ 1º - A abertura de inscrições para realização de novo processo, no de-

independentemente de haver ou não transcorrido o prazo de 12 (doze) meses.
§ 3º - Esgotadas as possibilidades de preenchimento das vagas por  pro-

-
-

pontuação.

-
grama Ensino Integral aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da legislação que 
regulamenta o processo anual de atribuição de classes e aulas.

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH poderão baixar instruções 
que se façam necessárias ao correto cumprimento do disposto na presente resolução.

Parágrafo único – Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de En-

13.1.2012 .

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar  nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 deste volume;
Resolução SE nº 3/12 à pág. 151 do vol. LXXIII.
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ANEXOS:

Anexo I
Pontuação de Assiduidade

___________________________

Decreto nº 59.504, de 5.9.2013, 
Resolve:

de premiação, nos termos do Decreto nº 59.504/13, que dispõe sobre a concessão do 
Prêmio Intercâmbio Internacional.

-
ta por representantes de órgãos centrais da Pasta da Educação, na seguinte conformi-
dade:

I – da Equipe de Línguas Estrangeiras Modernas, da Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica – CGEB:
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Marina Tsunokawa Shimabukuro, RG 6.399.758-7

Valéria Tarantello de Georgel, RG 9.608.903-9
II – do Centro de Referência em Educação Mário Covas – CRE, da Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, Paulo Renato 
Costa Souza - EFAP:

Maria Almeida Salles, RG 4.240.126
Maria Luiza Rocha Arantes, RG 4.719.380

Secretário – GS:
Flávio Antônio Gomes de Azevedo, RG 21.897.399-8
Gustavo Brechesi Servilha, RG 43.733.087-4
Irene Kazumi Miura, RG 13.482.231-6
Kaue Gonçalves Grecco, RG 32.869.481-2
Lilian Alberto Xavier, RG 38.677.290-3

prejuízo das atribuições inerentes ao cargo ou função que ocupem.

_____
NOTA:
O Decreto nº 59.504/13 encontra-se à pág. 75 deste volume.

 

O Secretário da Educação, considerando que:
- todos os momentos vivenciados pelo aluno no ambiente escolar con-

tribuem para sua formação intelectual e seu pleno desenvolvimento, ampliando-lhe a 

novos saberes nas diferentes áreas do conhecimento;
- a formação docente deve estar a serviço da promoção do desenvolvi-

mento integral do aluno, em nível intelectual, social,  emocional e psicológico;
- professores, declarados adidos, merecem, pela formação docente que 

possuem e pela carreira que escolheram, ser devidamente aproveitados na implemen-
tação de um programa educacional que vise a promover, no próprio ambiente escolar, 
o desenvolvimento integral dos alunos da rede pública estadual, 

Resolve:

-

estadual, oportunidades diferenciadas de promover o desenvolvimento integral  dos 
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-

§ 1º – A atuação, pelo Programa Presença, em outra unidade escolar, 

opcional para cada docente adido.
§ 2º - O docente, de que trata o parágrafo anterior, quando, por opção 

Pedagógica o Plano de Trabalho Anual do Programa Presença, para ser desenvolvido 
pelo docente adido, após a devida aprovação pelo Conselho de Escola e homologação 
pela direção da unidade escolar.

Parágrafo único – O Plano de Trabalho Anual, a que se refere o caput 

-
cia com a Proposta Pedagógica da escola e proporcionar aos alunos, mediante tutoria 

-

disponibilizados na unidade escolar em decorrência de ausências e/ou afastamento do 
professor da classe ou da disciplina.

§ 1º - Entre outras ações previstas no Plano de Trabalho Anual, o docente 
adido, nos impedimentos legais de outro professor, atuará regendo classe ou ministran-

-
mental ou nas séries do Ensino Médio, independentemente da natureza de seu cargo e 

do Professor Coordenador da escola, no correspondente segmento de ensino. 
§ 2º - Quando atuar, na condição de adido, pelo Programa Presença, nos 

I será remunerado com base no valor do vencimento referente ao Nível I e Faixa 1, da 
Estrutura II da Escala de Vencimentos – Classes Docentes, ou com base no vencimento 

adido, entre outras:

ação alinhado às ações do Programa estabelecido pela unidade escolar;

III – desenvolver as ações do Programa, de forma a assegurar aos alunos 

adidos que atuarão nas próprias escolas, bem como a relação dos que optarem por 
-
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impedimentos legais de professores do Ensino Fundamental e Médio, que deverão ser 
informados à Diretoria de Ensino pelas unidades escolares, para prévio agendamento 

-
mover o atendimento, pelo Programa Presença, ao maior número possível de alunos, 
deverão ser observados, entre outros, os seguintes parâmetros e critérios:

-
sino;

-
sino; 

3 - a oferta, pelo Programa Presença, preferencialmente, do segmento 

4 - os agendamentos efetuados pelas unidades escolares. 

§ 3º - A carga horária semanal da Jornada de Trabalho em que esteja in-
cluído o docente adido será composta com as horas de atuação no Programa Presença, 
podendo até ser extrapolada, mediante termo de anuência do docente, desde que não 
se ultrapasse o limite de 40 (quarenta) horas semanais, incluídas as horas de trabalho 

colaboração, ser previamente comunicados à equipe gestora da escola, para o devido 

-
-

ta descaracterização da condição de adido, no surgimento de classe ou de aulas  livres, 

42.966, de 27 de março de 1998.

de Gestão da Educação Básica - CGEB poderão baixar, conjuntamente, orientações que 
se façam necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução. 

-
do revogadas as disposições em contrário.

_____
NOTA:
O Decreto nº 42.966/98 encontra-se à pág. 101 do vol. XLV.
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O Secretário da Educação, considerando:
-

nua e bem sucedida, nos ensinos fundamental e médio;
-

Resolve:

-

escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino.

-
cia de classe ou aulas atribuídas, se encontrem cumprindo horas de permanência e 
tenham sede de controle de frequência nessa unidade.

cumprindo horas de permanência deverão assumir as demandas pedagógicas que se 
-

-
solução, deverão ser remanejados para outra unidade escolar, pertencente à mesma 
Diretoria de Ensino, mediante ato do Dirigente Regional de Ensino.

§ 3º - A unidade escolar que não contar com docentes, de que trata o 

demandas, poderá, nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, 
-

dos e inscritos no processo anual de atribuição de classes e aulas.
§ 4º - Os docentes contratados para atuar no Projeto Apoio à Aprendiza-

gem estarão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na 
Lei nº 10.261/68, na Lei Complementar nº 1.093/09 e, subsidiariamente, nas disposi-
ções da Lei Complementar nº 444/85.

Apoio à Aprendizagem, observar o módulo de docentes estabelecido de acordo com o 

na seguinte conformidade:
I – até 10 classes por turno de funcionamento – 1 (um) docente por turno;
II – de 11 a 20 classes por turno de funcionamento – 2 (dois) docentes 

por turno;
III – mais de 20 classes por turno de funcionamento – 3 (três) docentes 

por turno.
-

de Trabalho Docente, fazendo jus às horas de trabalho pedagógico correspondentes.

de acréscimo, em turno diverso, como docente eventual, observado o limite máximo 
de aulas correspondente ao da carga horária da Jornada Integral de Trabalho Docente.
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-

seguintes áreas de conhecimento:
1. Linguagens;

3. demais áreas.
§ 4º - O docente contratado, cuja atuação for considerada inadequada e/

pelo Conselho de Escola.
§ 5º - O docente que atuar no Projeto Apoio à Aprendizagem será remu-

na Faixa e Nível constantes de seu contrato.

deverão atuar nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos de ou-

do Ensino Fundamental ou nas séries do Ensino Médio, independentemente de sua 

Coordenador da escola, no correspondente segmento de ensino, exceto quando se tra-

suas ausências/licenças/afastamentos deverão ser previamente comunicados à equipe 
-

dizagem.

-

-

-
vos, metas e resultados alcançados pelos alunos, nas avaliações internas e externas de 
desempenho escolar, incluir na sua Proposta Pedagógica, devidamente homologada, 

acompanhadas pelo(s) Professor(es) Coordenador(es) da unidade escolar, cabendo à 
-
-

dos pelos docentes do Projeto.

lhe são inerentes, cabe ao professor:
I – elaborar o seu próprio plano de ação alinhado às ações do Projeto 

estabelecido pela unidade escolar;
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IV – auxiliar, em conformidade com as diretrizes emanadas pelos órgãos 

V – desenvolver as ações do Projeto Apoio à Aprendizagem, de forma a 

-
-

-
sões de atribuição de classes e aulas na unidade escolar e Diretoria de Ensino.

-
gógico, oferecer, na conformidade da demanda apresentada, subsídios e materiais 

e de Gestão da Educação Básica - CGEB poderão baixar orientações complementares 
para o cumprimento do disposto nesta resolução.

-
gadas as disposições em contrário.

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei  Complementar  nº 44/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei  Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei nº 10.261/68 à pág.358 do vol. LV.

RESOLUÇÃO SE Nº 69 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013

O Secretário da Educação, considerando:
- o esforço empreendido pelo Governo do Estado para assegurar a ex-

pansão do atendimento do ensino médio gratuito, em conformidade com os preceitos 

-
nos do Estado de São Paulo;

- a Deliberação CEE Nº 02/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral 
dos alunos de educação básica no sistema de ensino do Estado de São Paulo;

- o disposto na Resolução SE nº 74/2012, sobre a realização do Censo 
Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; 

o adequado atendimento à demanda do ensino médio,
Resolve:
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médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para o ano de 2014, 
as autoridades educacionais, à vista dos cronogramas constantes dos Anexos que inte-
gram esta resolução, deverão observar a seguinte ordem de prioridade:

I - alunos concluintes do ensino fundamental da própria escola;
II - alunos concluintes do ensino fundamental de escolas públicas, esta-

duais e municipais, e escolas da rede SESI – Serviço Social da Indústria/SP; e
III - demais candidatos ao ingresso no ensino médio ou a cursar qualquer 

-
-

tro da área de abrangência da unidade escolar.

das matrículas nas escolas estaduais serão realizadas, exclusivamente, por meio do Sis-
tema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, observada a seguinte ordem de 
procedimentos:

I - consulta ao aluno concluinte do ensino fundamental em escola públi-
ca, municipal ou estadual, ou em escola da rede SESI/SP, sobre seu interesse em cursar, 
no ano de 2014, o ensino médio em unidade escolar da rede estadual;

dos alunos concluintes do ensino fundamental de escolas da rede estadual ou muni-

em escola estadual (Fase VI);
III - inscrição e digitação, no Sistema de Cadastro de Alunos, de candida-

tos que não frequentaram escola pública em 2013 e de demais candidatos que preten-
dam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga em qualquer série do ensino 
médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, observado o dispos-
to na Resolução SE Nº 38/2013 (Fase VII);

-

-

Sistema de Cadastro de Alunos:
1 – do endereço residencial completo do aluno, inclusive com CEP válido, 

sendo que, no caso de o endereço residencial não ter CEP válido, a escola deverá pro-

conferido pela escola, quando solicitado pelo aluno ou responsáveis.

podendo a inscrição ocorrer:
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a) por alteração de endereço residencial ou de trabalho, quando essa 
mudança inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade;

b) por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, não sendo ne-

vaga solicitada;

III – Inscrição por Intenção de Transferência: procedimento semelhante 

I – a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do aluno 
trabalhador, inclusive daquele que comprovar ser aprendiz, conforme disposto no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente - ECA;

de informações sobre as unidades escolares que oferecem ensino médio, com vistas à 
melhor orientação aos candidatos no momento da inscrição. 

-
sar o ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a ser 
realizada no Sistema de Cadastro de Alunos, após a digitação da coleta de classes e a 

Grande São Paulo e Interior e do Anexo II – Capital, que integram esta resolução.

-
vância ao que se segue:

I – que as classes previstas para atendimento à demanda de 2014 de-
verão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, conforme o estabelecido nos 
Anexos que integram esta resolução;

II – que o Sistema de Cadastro de Alunos fará a indicação da vaga com-

Paulo, e disponibilizará a opção para validação da Diretoria de Ensino, respeitados os 

considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados, na 
seguinte ordem:

a) a existência de vagas disponíveis na escola de origem;

c) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
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d) o CEP válido da escola de inscrição;
IV – que para a indicação da vaga a alunos inscritos na Fase VII serão 

considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados, na 
seguinte ordem:

b) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
c) o CEP válido da escola de inscrição.
§ 1º - Os candidatos que perderem o prazo de inscrição nas fases VI e VII 

-
lecido no cronograma. 

que, semanalmente, indicará a unidade escolar de encaminhamento, considerando os 
-

vação das matrículas.

-
datos inscritos.

-
recerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses 

-
-

Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a 
vaga reservada. 

de “Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, obrigatoriamente, depois de 

matrícula.

-
torno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola 
deverá: 

-

-
ção e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos. 

§ 5º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão da consolidação 
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dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível 

da referida data-base, no Sistema de Cadastro de Alunos.

residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, ou ainda 
-

da, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão 
comparecer a qualquer escola estadual próxima da nova residência ou trabalho, para 
formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de 
endereço.

-

à escola pretendida para registrar esse interesse. 
-

mente:
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de desloca-

mento da matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno;
2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para 

§ 3º – As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de 
-

mente canceladas.

-

região diferente daquela em que a vaga foi disponibilizada, o aluno deverá comparecer 
a qualquer escola estadual próxima da nova residência ou trabalho, para formalizar a 
solicitação de transferência da matrícula.

1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de transfe-
rência da matrícula;

2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para 

§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de Cadastro de 

responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Ca-
dastro de Alunos, da intenção de transferência, podendo ter atendimento imediato, no 
caso de haver disponibilidade de vaga.

Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser considerada após 
o atendimento de todos os alunos de todas as etapas, inclusive daqueles inscritos por 
deslocamento com alteração de endereço e transferência.

-
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crições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para pos-
sibilitar melhor alocação da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação do 
comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento 
no Sistema de Cadastro de Alunos e à atualização do endereço completo, inclusive com 
CEP válido e telefone para contato.

ano de 2014, caberá:
I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores 

do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo 
de Gestão da Rede Escolar e Matrícula:

a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas e apoiar os municípios em todas as etapas do pro-

cesso;

alunos nas escolas estaduais, em consonância com as orientações da CGEB;
d) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas de sua cir-

cunscrição para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no 
Sistema de Cadastro de Alunos; 

e) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua área de atuação 
no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, de acordo com o planeja-
mento prévio homologado pela CGEB;

II - à Equipe Gestora das escolas estaduais:
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a digitação da 

b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a escola;
c) efetuar o cadastramento da demanda de todos aqueles que buscarem 

vaga após os prazos estabelecidos;
d) proceder, em conjunto com a Diretoria de Ensino, ao processo de com-

e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados, 

escolas estaduais e municipais;
f) efetuar a inscrição por deslocamento, transferência ou intenção de 

transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência, no Sistema de Ca-
dastro de Alunos. 

planejar, orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o tra-
balho das Diretorias de Ensino na condução do processo da matrícula de 2014, visando 

da totalidade da demanda escolar. 

e Matrícula, da CGEB, caberá estabelecer os procedimentos e critérios do processo de 
atendimento escolar e gerenciar o processo de matrícula.

caberá:



311

I - orientar as Diretorias de Ensino, os órgãos municipais de educação e a 

II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento do Sis-
tema de Cadastro de Alunos e ao cumprimento do cronograma.

normas da presente resolução.

-
vogadas as disposições em contrário.

 
_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL;
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 38/13 à pág. 148 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 50/13 à pág. 173 deste volume;
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX;
Portaria Conj. SEE/SME nº 1/13 à pág. 491 deste volume. 

ANEXO I

Até 4/10 – Orientação, pelos órgãos centrais da SE, às Diretorias de Ensi-
no, sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio 
em 2014.

Até 11/10 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais e 
aos órgãos municipais sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar 
do ensino médio em 2014.

De 19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de to-

conforme cronograma constante da Resolução SE nº 50/2013.
De 16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos 

-
me cronograma constante da Resolução SE nº 50/2013.

-
no concluinte do ensino fundamental em escola pública, estadual e municipal, e em 
escola da rede SESI/SP em cursar o ensino médio em escola estadual.

matrícula em escola estadual, no ensino médio.
De 14/10 a 8/11/2013 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no Sistema 

de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram escola pública em 2013 
e de candidatos que pretendam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga 
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em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos - EJA.

inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Alunos.
Até 13/12/2013 – Divulgação dos resultados nas escolas de origem, nas 

De 2 a 23/12/2013 - Digitação do rendimento escolar individualizado de 
todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos.

rede estadual que perderam os prazos previstos pelo Programa da Matrícula Antecipa-
da 2014, executado em 2013, para o ensino médio.

De 7/1 a 17/1/2014 – Inscrição por deslocamento – os alunos com matrí-
-

ço para bairro/distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícu-
la e antes do início das aulas, deverão comparecer à escola estadual próxima da nova 
residência ou do local de trabalho, para formalizar a solicitação de deslocamento da 
matrícula, comprovando a mudança de endereço ou, ainda, os alunos com matrícula 

escola pretendida para registrar esse interesse. 
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – quando a mudança 

de residência ou trabalho para bairro/distrito/município diverso ocorrer após o início 
-

cia, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência – os alu-

-
rar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção 
de transferência, podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade 
de vaga. 

-
sos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas que vierem a ser 
instaladas para o 2º semestre de 2014.

junho, para o 2º semestre de 2014.
-

trícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos - EJA e divulgação dos resultados, sob a responsabilidade da escola 

estadual.
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ANEXO II

Até 4/10 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias de Ensino, 
sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em 
2014.

Até 11/10 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais 
sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em 
2014.

De 19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de to-

conforme cronograma constante da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1, de 31.7.2013.
De 16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos 

-
me cronograma constante da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1, de 31.7.2013.

-
no concluinte do ensino fundamental em escola pública, estadual e municipal, e em 
escola da rede SESI/SP em cursar o ensino médio em escola estadual.

matrícula em escola estadual, no ensino médio.
De 14/10 a 8/11/2013 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no Sistema 

de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram escola pública em 2013 
e de candidatos que pretendam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga 
em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos -EJA.

Fase VI e as vagas existentes, pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
De 11/11 a 22/11 – Validação pelas Diretorias de Ensino das matrículas e 

encaminhamentos realizados pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
-

manda das Fases VI e VII e vagas existentes, pelo Sistema de Castro de Alunos.
-

VI e VII.

inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
Até 13/12/2013 – Divulgação dos resultados nas escolas de origem, nas 

De 2 a 23/12/2013 - Digitação do rendimento escolar individualizado de 
todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos.

rede estadual que perderam os prazos previstos pelo Programa da Matrícula Antecipa-
da 2014, executado em 2013, para o ensino médio.
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De 7/1 a 17/1/2014 – Inscrição por deslocamento – os alunos com matrí-
-

ço para bairro/distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícu-
la e antes do início das aulas, deverão comparecer à escola estadual próxima da nova 
residência ou do local de trabalho, para formalizar a solicitação de deslocamento da 
matrícula, comprovando a mudança de endereço ou, ainda, os alunos com matrícula 

escola pretendida para registrar esse interesse.
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – quando a mudança 

de residência ou trabalho para bairro/distrito/município diverso ocorrer após o início 
-

cia, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula. 
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência – os alu-

-
rar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção 
de transferência, podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade 
de vaga. 

-
sos de Educação de Jovens e Adultos - EJA serão atendidos nas turmas instaladas para 
o 2º semestre de 2014. 

junho, para o 2º semestre de 2014.

de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade de Educação de Jovens e 

sendo possível consultar informações em qualquer escola da rede pública estadual.

O Secretário da Educação resolve:

redação:                                                                                                                          

1 - representantes da Secretaria da Educação:
Adair Kenmochi, RG 4.880.517-8
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Regina Lucia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4
2 - representantes do IAMSPE:
Ana Maria Sanches, RG 6.076.380-2
Glória Maria Xavier, RG 5.307.748
3 - representantes da Casa de Saúde Santa Marcelina:
Juliana Neves Cavalcante, RG 32.328.649-5
Maria Angélica Crevelim, RG 15.874.741-0” (NR)

Art. 3º -..............................................

1 - representantes da Secretaria da Educação:
Adair Kenmochi, RG 4.880.517-8
Eliana Alves Pereira Gomes, RG 10.210.795, que presidirá a Comissão
Regina Lucia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4
2 - representantes do IAMSPE:
Ana Maria Sanches, RG 6.076.380-2
Glória Maria Xavier, RG 5.307.748
3 - representantes da Casa de Saúde Santa Marcelina:
Ir. Monique Marie Marthe Bourget, RNE V160-791-M
Maria Angélica Crevelim – RG 15.874.741-0” (NR)

-
vogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 66, de 19.6.2012.

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 38/11  à pág. 125 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 66/12 à pág. 225 do vol. LXXIII.

 

O Secretário da Educação, com fundamento no item 2 da alínea “a” do 

Dec. 52.322-69, o afastamento de servidores públicos da Secretaria da Educação que 

realizado no período de 27 a 29-9-2013.

-
-
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desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que 
serão considerados como de faltas, caracterizadas nos termos da legislação vigente. 

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2;
Decreto nº 52.322/69 à pág. 1.342 do vol. 4;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV.

 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as  Coorde-
nadorias de Gestão da Educação Básica e de Infraestrutura e Serviços Escolares, 

Resolve:   

Trabalho para apresentar proposta de atualização do Estatuto Padrão das Associações 
de Pais e Mestres, estabelecido pelo Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978. 
alterado pelos Decretos nºs 40.785, de 18 de abril de 1996, 48.408, de 6 de janeiro de 
2004, e 50.756, de 3 de maio de 2006.

-
posto por servidores representantes dos órgãos centrais da Pasta, na seguinte confor-
midade:

I – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE:
Andréia Regina Ignácio dos Santos, RG 27.829.275-6
Consuelita Rosário da Silva Freitas, RG 36.375.514-7
Eliane Cecílio Jorge, RG 13.597.453-7

Magda de Oliveira Vieira da Silva, RG 17.411.481-3
Margaret Cruz, RG 8.947.787-X, que coordenará os trabalhos
Regina Lúcia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4
II – da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB:
Eunice Pinheiro Guimarães Turrini, RG 4.551.706-X
Joanna Borrelli Cordeiro, RG 2.094.330-1
III – da Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFI:
Alexandre de Andrade, RG 29.264.845-5
Rita de Cássia Marchesi de Oliveira, RG 30.501.147-9
IV – da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH:
Adriana Vergueiro da Costa Fogaça, RG 20.435.748-2
V – da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE:
Carlos Alberto da Silva, RG 8.040.243-4
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serão exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo ou da função que ocupem.

-
ção do Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres, ao Chefe de Gabinete, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de publicação desta resolução, 

da Pasta.

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 12.983/78 à pág. 382 do vol. LVIII;
Decreto nº 40.785/96 à pág. 69 do vol. XLI;
Decreto nº 48.408/04 à pág. 32 do vol. LVII;
Decreto nº 50.756/06 à pág. 99 do vol. LXI.

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Chefe de Ga-
binete, Resolve:

-

-
-

da Lei federal nº 12.101, de 27 de novembro 2009.

-
tuído pela Lei nº 12.685/2007, para obtenção do crédito previsto no referido Programa, 
no caso de o Documento Fiscal Eletrônico não indicar o nome do consumidor, observa-
das as normas legais vigentes, em especial o disposto na Lei federal nº 12.101/2009 e 
no Decreto federal nº 7.237/2010, alterado pelo Decreto federal nº 7.300/2010.

-
dimento universal, devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro de Escolas desta 
Secretaria.
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-
-

mentos que comprovem sua natureza jurídica, a prestação de serviços na área da edu-

§ 1º – Os pedidos deverão ser protocolados na Diretoria de Ensino, de 

seguintes documentos: 

área da educação; 

Educação – CEBAS-EDUCAÇÃO, atualizado;  

novembro de 2011; 

§ 2º - A Diretoria de Ensino encaminhará os expedientes à Comissão Es-
pecial, criada pela Resolução SE nº 56, de 27.8.2013, para apreciação e aprovação de-

desta Pasta, à Secretaria da Fazenda, nos termos desta resolução.

necessárias ao cumprimento desta resolução. 

-

em contrário, em especial a Resolução SE nº 19, de 28.3.2011.
_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 19/11 à pág. 89 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 56/13 à pág. 284 deste volume.

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenado-
ria de Gestão da Educação Básica e considerando que:

-
lar do ensino fundamental iniciada em 2011; 

-
volvimento de ensino que assegure aprendizagem do aluno;

* Vide Resolução SE nº 53/14.
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- os recursos disponibilizados às escolas têm propiciado ensino adequa-

- as condições das escolas e os resultados de avaliações externas indicam 
-

bilização dos tempos de aprendizagem;

de professor polivalente e professores especialistas,
Resolve:

de Aprendizagem, com a duração de três anos cada, nos termos da presente resolução. 

-
dagógicas para que crianças e adolescentes sejam mais bem atendidos durante seu 
processo de aprendizagem escolar.

-

do aluno, suas condições sociais e com o trabalho escolar centrado em aprendizagem 

Parágrafo único – A organização do ensino, de que trata esta resolução, 
-
-
-

ção e aprofundamento curricular, dentro e/ou fora do horário regular de aula do aluno.

I - assegurar condições de ensino e de aprendizagem, segundo o critério 
-

sivo dos diferentes conteúdos que compõem o currículo do Ensino Fundamental;
II - evidenciar a importância que o tempo escolar representa para a or-

-

cada ano de cada Ciclo do Ensino Fundamental;
IV - orientar os gestores e os professores no reagrupamento de alunos, 

subsidiando a organização dos processos de ensino, acompanhamento e avaliação con-

V - destacar a importância de intervenções pedagógicas resultantes de 
ações de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, como mecanismos neces-

-
sidiar a promoção de intervenções pedagógicas de reforço e/ou recuperação;

VII - oferecer a pais ou responsáveis parâmetros que orientem o acompa-
nhamento das aprendizagens conquistadas pelos alunos.
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II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º ano;
III - Ciclo Final, do 7º ao 9º ano.

-

nas diferentes situações de vida, dentro e fora da escola.
-

Ciclo, podendo integrar classe de 3º ano com até 20 alunos, mais adequada a seus 

-

alunos, com ênfase na organização e produção escrita em consonância com a norma 
padrão e com conteúdos desenvolvidos nas diferentes áreas de conhecimento.

§ 1º – No 4º e 5º ano o ensino será desenvolvido, predominantemente, 

§ 2º – Caberá à equipe gestora e aos professores, em especial os que 
atuam no Ciclo Intermediário, promover condições pedagógicas que assegurem apren-
dizagens escolares necessárias à transição do ensino por professor polivalente ao do 
especialista.

-

ano nesse Ciclo, podendo integrar classe de 6º ano com até 20 alunos, mais adequada 

§ 4º - Ao término de quatro anos de estudos no Ciclo Intermediário, o 

para o Ensino Fundamental.
§ 1º - Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, promovidos em re-

gime de progressão parcial em até 3 (três) disciplinas, exceto Língua Portuguesa e Ma-

apresentem defasagem de aprendizagem. 
§ 2º - Ao término do 9º ano, os alunos que não desenvolveram as com-

nesse Ciclo, podendo integrar classe de 9º ano com até 20 alunos, mais adequada a 

§ 3º - Ao término de quatro anos de estudos no Ciclo Final, o aluno con-
cluirá o Ensino Fundamental.
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-
to dos quais não se apropriaram, para assegurar-lhes, estudos de reforço e recuperação 

-
quadas as suas necessidades. 

Parágrafo único- Compete à equipe gestora, ouvidos os professores, de-

do supervisor de ensino da escola e homologação do dirigente regional de ensino.

-

orientar intervenções pedagógicas, nas formas de estudos de reforço e/ou recuperação 

aluno.
Parágrafo único - O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens 

-
-

mestre, do ano e do ciclo.

-
lizar instruções complementares à implementação da presente resolução.

-
cando revogadas as disposições em contrário.

___________________________

da Lei Complementar nº 444/1985, bem como as disposições da Lei Complementar nº 
836/1997, da Lei Complementar nº 1.093/2009, da Lei Complementar nº 1.207/2013, 
da Lei Complementar nº 1.215/2013, do Decreto nº 53.037/2008, do Decreto nº 
59.447/2013, do Decreto nº 59.448/2013, observadas as diretrizes da Lei Federal nº 
9.394/1996, e considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedi-

atribuição de classes e aulas, na rede estadual de ensino,
Resolve:

I - Das Competências

Regional para execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo 
anual de atribuição de classes e aulas, que estará sob sua responsabilidade, em todas 
as fases e etapas.
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deverá contar com pelo menos 2 (dois) Supervisores de Ensino.

as cargas horárias das classes e das aulas com as jornadas de trabalho e as opções dos 

-
ações de acumulação remunerada.

§ 2º – Em nível de Diretoria de Ensino, a atribuição de classes e aulas ob-
servará as mesmas diretrizes e será efetuada por servidores designados e coordenados 

II - Da Inscrição

desta Pasta estabelecerá as condições e o período para a inscrição dos professores para 

inscritos e o cronograma da atribuição.
-

pela carga horária pretendida, observada a legislação vigente.

§ 3º - Será possibilitada a inscrição de candidato à contratação por tempo 
determinado para o exercício da docência, em conformidade com o que dispõem a Lei 
Complementar nº 1.093/2009 e suas alterações, desde que devidamente habilitado 

-
cesso de atribuição de classes e aulas está condicionada à realização de prova do pro-

-
ção.

§ 5º - Os docentes que se encontrem em quaisquer das situações abai-

classes ou aulas, enquanto nelas permanecerem:
1 – readaptação;
2 – designação, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 30 de junho do 

ano precedente ao da atribuição, para Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico;
3 – afastamento, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 30 de junho 

-
mentar nº 444/85;

4 – afastamento, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 30 de junho 

Complementar nº 444/85, ou mediante designação em pro labore para cargo previsto 
no Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011;

10.261/68, no primeiro dia previsto para o processo inicial de atribuição;
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6 – designação para o Programa Ensino Integral, bem como os selecio-
nados para essa designação nas novas unidades escolares que aderirem ao Programa;

ao docente designado como Supervisor de Ensino ou Diretor de Escola, ou ainda nos 
postos de trabalho de Vice- Diretor de Escola ou de Professor Coordenador das unida-
des escolares.

§ 7º - Os docentes de que tratam os itens 2, 3, 4 e 6 do parágrafo 5º des-

escolar de seu cargo, e com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não se 
caracterizando a condição de adido. 

§ 8º - Os docentes de que trata o parágrafo anterior, que optarem pela 
ampliação de sua jornada de trabalho, no momento da inscrição, serão atendidos, in-

Diretorias de Ensino. 
§ 10 - Os docentes a que se referem os itens 2, 4 e 6 do parágrafo 5º deste 

legais, assegurada a oportunidade de ampla defesa. 
§ 11 - O docente, de que tratam os itens 2, 3, 4 e 6 do parágrafo 5º deste 

reassunção do exercício, permanecer incluído na jornada de trabalho de sua  opção ou 
optar pela jornada de trabalho em que se encontrava incluído no ano anterior, aplicando-

incluído na condição de adido. 

de atuação, a situação funcional e a habilitação, considerando:
-

a) na Unidade Escolar: 0,001 por dia, até no máximo 10 pontos;
b) no Cargo/Função: 0,005 por dia, até no máximo 50 pontos;
c) no Magistério: 0,002 por dia, até no máximo 20 pontos. 

-

-
nimos, e 1 ponto, para os que não alcançaram, em ambos os casos computados uma 
única vez.
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-
cretaria da Educação do Estado de São Paulo no mesmo campo de atuação da inscrição, 

d) diploma de Mestre: 5 pontos; e
e) diploma de Doutor: 10 pontos.
§ 1º - Para os docentes a que se refere a alínea “b” do inciso II deste 

no mínimo, 50% (cinquenta por cento) na prova de Promoção por Mérito, bem como 

pontos da experiência na função.

correlato ou intrínseco à disciplina do cargo/função ou à área da Educação, referente 
às matérias pedagógicas dos cursos de licenciatura e, nesse caso, a pontuação poderá 
ser considerada em qualquer campo de atuação docente.

-
quer etapa do processo anual de atribuição, será sempre desconsiderada a pontuação 
referente ao tempo de serviço prestado na unidade escolar.

-
térios e deduções que se aplicam para concessão de adicional por tempo de serviço, 
sendo que a data-limite da contagem de tempo é sempre 30 de junho do ano prece-
dente ao de referência.

será observada a seguinte ordem de preferência: 
1 - idade igual ou superior a 60 anos – Estatuto do Idoso;

Educação do Estado de São Paulo;
3 - maior número de dependentes (encargos de família); 
4 - maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60 anos.
§ 6º - Para os contratados e os candidatos à contratação, além dos crité-

-
buídas na Diretoria de Ensino, passarão a concorrer a outras atribuições, durante o 

§ 8º - O tempo de serviço do docente, que tenha sido trabalhado em 

vencimentos, e nas nomeações em comissão no âmbito desta Pasta, bem como o tem-

classe, ou ainda em designações como Supervisor de Ensino, Diretor de Escola, Vice-
-Diretor de Escola ou Professor Coordenador, inclusive o tempo de serviço na condição 

de atribuição de classes e aulas, no cargo/função, no magistério e na unidade escolar.
§ 9º - O tempo na unidade escolar de docentes afastados com prejuízo 

de vencimentos, bem como nas readaptações com exercício em unidade diversa à da 

campos de atuação são assim considerados: 
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I – Classe – com classes do Ensino Fundamental;
II – Aulas – com aulas do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio; e
III – Educação Especial – classes de Educação Especial Exclusiva e aulas 

de sala de recurso.

deverá observar a seguinte ordem de prioridade quanto à situação funcional:

IV - docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

VI – docentes contratados e candidatos à contratação temporária.

IV - Da Atribuição

candidato habilitado, portador de diploma de licenciatura plena.
-

rão ser atribuídas aulas das demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do 
docente ou candidato. 

§ 2º - Consideram-se demais disciplinas de habilitação da licenciatura 
ca-

put
curso, em que se registre, no mínimo, o somatório de 160 horas de estudos de disci-

53/2005 – CES – Aprovada em 14/12/2005.

-
-

ção da jornada de trabalho e carga suplementar de trabalho, respeitado o direito dos 

§ 4º - A atribuição de aulas da disciplina de Educação Física, em obser-
vância à Lei estadual nº 11.361/2003, será efetuada apenas a docentes e candidatos 
devidamente habilitados, portadores de licenciatura plena nessa disciplina.

-

§ 6º - Apenas depois de esgotadas as possibilidades de atribuição de clas-

-

ou de Tecnologia, na seguinte ordem de prioridade:

reconhecido;
II – aos portadores de diploma de bacharel ou de tecnólogo de nível supe-
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III - a alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura plena, 
que já tenham cumprido, no mínimo, 50% do curso;

-
charelado ou de tecnologia de nível superior, desde que da área da disciplina a ser 

V – a alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura plena, ou 
de bacharelado/tecnologia de nível superior, na área da disciplina, que se encontrem cur-
sando qualquer semestre e que tenham concluído no mínimo 1 (um) semestre do curso.

-
na ou área de necessidade especial, poderá ser contratado candidato que não possua 

perderá as referidas aulas ou classe. 

poderão ser atribuídas a docentes considerados habilitados na seguinte conformidade:
I – portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com habi-

II – portadores de diploma de Licenciatura Plena, Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou de Curso Normal Superior, com pós-graduação stricto sensu (Mestrado/
Doutorado) em área de necessidade especial;

III – portadores de diploma de Licenciatura Plena, de Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou de curso Normal Superior, com cursos de especialização de, no míni-
mo, 120 horas em área de necessidade especial;

IV – portadores de diploma de nível médio, com habilitação em magisté-
rio, e curso de especialização em área de necessidade especial.

§ 1º – Somente depois de esgotadas as possibilidades de atribuição a do-
centes e candidatos que apresentem qualquer das diferentes formas de habilitação, a 

-

área de necessidade especial das aulas a serem atribuídas;
2 – portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de 

no mínimo, 30 horas; 
-

so de treinamento ou de atualização de, no mínimo, 30 horas;
4 – portadores de diploma de nível médio com habilitação em magistério 

5 – portadores de diploma de licenciatura plena ou de diploma de nível 
médio com habilitação em magistério, nesta ordem de prioridade, que comprovem 

idoneidade, com atuação exclusiva na área de necessidade especial das aulas a serem 
atribuídas;

6 – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior, 

de necessidade especial das aulas a serem atribuídas, para atuação exclusivamente em 
salas de recurso;
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7 – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior, 
-

120 horas, para atuação exclusivamente em salas de recurso. 
§ 2º - Os cursos de que tratam os itens 2, 3 e 4 do parágrafo anterior 

na área de necessidade especial das aulas a serem atribuídas.

-

Diretoria de Ensino (Fase 2), e em duas etapas, na seguinte conformidade: 
A – Etapa I, aos docentes e candidatos habilitados de que trata o caput e 

-
dade escolar e os removidos  com opção de retorno terão atribuídas classes 
e/ou aulas para: 

b) ampliação de Jornada de Trabalho;
c) Carga Suplementar de Trabalho.

classes e/ou aulas, observada a seguinte ordem de prioridade, para:
-

didos na unidade escolar;

adidos e excedentes;
c) composição de Jornada de Trabalho a docentes parcialmente atendi-

d) Carga Suplementar de Trabalho a docentes não atendidos na unidade 
escolar.

seguinte conformidade:

-
dos na unidade escolar, para composição da carga horária, na seguinte conformidade:

VI - Fase 2 – de Diretoria de Ensino: para atribuição de carga horária a 
contratados e candidatos à contratação.

-
lução:

I - Fase 1 – de Unidade Escolar: os docentes, respeitada a seguinte or-
dem:
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e) contratados e candidatos à contratação que já contem com aulas atri-
buídas na unidade escolar;

II - Fase 2 – de Diretoria de Ensino, observada a sequência:
a) os docentes de que trata o inciso anterior, observada a mesma ordem;
b) candidatos à contratação.

-

§ 2º - As classes e as aulas atribuídas e que tenham sido liberadas no pro-
cesso inicial de atribuição, em virtude de readaptações, aposentadorias, falecimento 
ou exonerações, estarão, imediatamente, disponíveis para atribuição nesse período, 

do processo inicial.

-

-
-á de acordo com a carga horária de opção registrada no momento da inscrição e, no 
mínimo, pela carga horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente, 

-
bilidade de horários e de distância entre elas.

§ 5º - A atribuição de classes e aulas a candidatos à contratação far-se-
-á, no mínimo, pela carga horária correspondente à da Jornada Reduzida de Trabalho 
Docente, integralmente em uma única unidade escolar ou em mais de uma, se houver 

§ 6º - Somente depois de esgotadas todas as possibilidades de atribuição 

carga horária da Jornada Reduzida de Trabalho Docente.
§ 7º - O candidato à contratação, com aulas atribuídas em mais de uma 

unidade escolar, terá como sede de controle de frequência (SCF) a unidade em que 
-
-

sivas, as aulas de programas/projetos da Pasta e/ou de outras modalidades de ensino.
V - Das Demais Regras para a Atribuição de Classes e Aulas 

de Jovens e Adultos - EJA, de Ensino Religioso, de Língua Espanhola, das turmas de 

Pedagógico Especializado – SAPE, será efetuada juntamente com as aulas do ensino 

-
ção docente.
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§ 1º - A atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos - EJA terá 
-

semestre do ano em curso.
§ 2º - A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o segundo 

-
derada para os efeitos legais, como atribuição do processo inicial.

§ 3º - As aulas da Educação de Jovens e Adultos – EJA poderão ser atribu-

§ 4º - As aulas de Ensino Religioso e de Língua Espanhola poderão ser 

-
tória ou Ciências Sociais, no caso do Ensino Religioso, e, para a Língua Espanhola, em 

Médio.
-
-

ção temporária de docentes em licença, sendo que, somente quando se tratar de aulas 

de trabalho, exceto a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, respeitados os seguintes 
limites máximos:

1 – até 2 turmas, para o docente incluído em Jornada Inicial de Trabalho 
Docente; 

2 – até 3 turmas, para o docente incluído em Jornada Básica de Trabalho 
Docente;

3 – até 4 turmas, para o docente incluído em Jornada Integral de Traba-
lho Docente.

§ 6º - A atribuição de aulas das turmas de ACDs deverá ser revista pelo 
Diretor de Escola sempre que a unidade escolar apresentar aulas disponíveis, no Ensino 
Fundamental e/ou Médio, da disciplina de Educação Física.

de Estudos de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs e aos Centros de Estudos de 
Línguas - CELs deverá ocorrer em nível de Diretoria de Ensino, de forma a possibilitar 

-
recidas no processo regular de atribuição. 

§ 8º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às aulas de Educação 
Física, cuja disciplina, nos CEEJAs, não comporta afastamento de docentes.

-
-

atuação no Ensino Fundamental e Médio, acompanhando o professor da classe ou da 

observada a seguinte ordem de prioridade:
I – portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de cur-

so Normal Superior;
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II – portadores de diploma de licenciatura plena;
III – portadores de diploma de nível médio com habilitação em magistério;
IV – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior.

-

de trabalho na condição de docente interlocutor poderão ser atribuídas na ordem de 

-
dos na forma de que trata o parágrafo anterior, poderá ser contratado candidato porta-

-
ção, com no mínimo 30 horas em LIBRAS, em caráter excepcional,  até que se apresente 

ser observado que:
I – o aumento de carga horária ao docente que se encontre em licença ou 

II - a redução da carga horária do docente e/ou da jornada de trabalho, 
resultante da atribuição de carga horária menor ou da perda de classe ou de aulas, será 

saúde, licença à gestante, licença adoção e licença acidente de trabalho;

-

-
-

contratado, exceto nas situações de:
I - o docente vir a prover novo cargo/função públicos, de qualquer alça-

da, em regime de acumulação; 

III - atribuição, com aumento ou manutenção da carga horária, em uma 

Parágrafo único – Casos excepcionais deverão ser analisados pela Comis-

desistência, desde que exista outro docente para assumir a classe ou aulas que forem 
disponibilizadas.
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64, ambos da Lei Complementar nº 444/85, e do Programa Ensino Integral, a vigência 

-
solução.

§ 2º - São consideradas como de projetos da Pasta as classes, turmas ou 
aulas do Centro de Estudos de Línguas – CEL, do Centro Estadual de Educação de Jovens 
e Adultos – CEEJA, da Fundação Casa, da Educação Indígena, das Salas de Leitura, do 
Sistema de Proteção Escolar, do Programa Escola da Família, do Atendimento Hospi-
talar, do Programa de Educação nas Prisões – PEP, do Projeto Apoio à Aprendizagem, 

Integral – Ensino Fundamental.
-

-

I – para o Professor Educação Básica I – com classe livre do Ensino Fun-
damental;

II – para o Professor Educação Básica II - com aulas livres da disciplina 
-

-
tura plena, bem como com aulas das demais disciplinas de sua habilitação, conforme 

III – para o Professor Educação Básica II de Educação Especial - com clas-
ses livres de Educação Especial Exclusiva ou aulas livres de salas de recurso da área de 

-

na Diretoria de Ensino, caracterizando composição de jornada de trabalho e a condição 
de adido.

-
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inexistência de aulas, terá redução compulsória para a jornada imediatamente inferior 
ou, no mínimo, para a Jornada Inicial de Trabalho Docente, devendo manter a totalida-

-
-

ção compulsória para a Jornada Inicial de Trabalho Docente, sendo declarado adido e 

§ 5º - Poderá ocorrer redução da jornada de trabalho, exceto para a Jor-
nada Reduzida de Trabalho Docente, nas seguintes situações:

1- de redução de turmas/classes na unidade escolar em relação ao ano 

2- de alteração do quadro docente, em decorrência de transferência de 

-
nicipalização de unidade escolar. 

§ 6º - Na atribuição de que trata o parágrafo anterior, o docente perma-
necerá, no ano da redução da jornada, com a jornada de trabalho de menor duração e 

-

como com classes e/ou aulas de escolas vinculadas.

VII - Da Ampliação de Jornada de Trabalho

-
-
-

cenciatura plena, bem como com aulas livres das demais disciplinas de sua habilitação, 

§ 1º - Fica vedada a ampliação de jornada de trabalho com classes ou 

desta resolução, bem como de outras modalidades de ensino ou com classes ou aulas 
de escolas vinculadas, ou ainda com aulas da Educação de Jovens e Adultos - EJA.

§ 2º - Não havendo condições de ampliação para a jornada pretendida, 

-

de referência.
§ 3º - Fica vedada, na fase de ampliação de jornada, a atribuição de car-
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qualquer das jornadas intermediárias ou para a jornada pretendida, exceto quando se 
tratar de aulas de bloco indivisível.

-
cesso inicial se encontrem designados em cargo de Supervisor de Ensino ou de Diretor 
de Escola, ou em posto de trabalho de Vice-Diretor de Escola ou de Professor Coorde-
nador em unidade escolar, e para os afastados mediante convênio de municipalização 

em nível de unidade escolar. 

VIII - Da Composição de Jornada de Trabalho

-
racterizar a condição de adido, se for o caso, a que se refere a alínea “c” do inciso II do 

de demais disciplinas de sua habilitação, ou de disciplinas decorrentes de outra(s) 

-
-

sor Educação Básica II de Educação Especial;
IV - com classes, turmas ou aulas de programas e projetos da Pasta e de 

outras modalidades de ensino.
-

-
trar em afastamento de qualquer espécie.

-

no mínimo, pela atribuição de carga horária correspondente à da Jornada Inicial de 
Trabalho Docente.

§ 1º - Na impossibilidade de composição de carga horária equivalente à 

-
lidade de horários e de distância entre as unidades. 

-

livres em nível de Diretoria de Ensino.

que optarem por transferência de Diretoria de Ensino para outra, somente a terão con-



334

da Jornada Inicial de Trabalho Docente. 

-

durante o processo inicial, no próprio campo de atuação do docente, por classe ou por 

-

§ 1º - O ato de designação far-se-á por período fechado, com duração 
mínima de 200 dias e no máximo até a data limite de 30 de dezembro do ano da atri-

de redução da carga horária da designação ou por proposta do Diretor de Escola da 
unidade em que se encontra designado, assegurada ao docente a oportunidade de 
ampla defesa.

-

escolar.

-
vada sua habilitação, não podendo ser desmembrada, exceto:

I ou de Professor Educação Básica II de Educação Especial não apresentar habilitação 

-

em escola estadual. 
§ 4º - A carga horária, atribuída em seu órgão de origem, do docente 

nº 444/85 não poderá ser atribuída, sequencialmente, em outra designação por esse 

-

§ 6º - Deverá ser anulada a atribuição do docente contemplado, nos ter-

-
-

ção, nem na unidade ou Diretoria de Ensino de exercício, sendo-lhe vedado o aumento, 
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poderão ser somados períodos de impedimentos diversos, mesmo que sem interrup-
-

do se tratar de licença saúde, pela imprevisibilidade de sua concessão e manutenção.

afastamentos nem alteração de carga horária, ou quando ocorrer a vacância do cargo 

escolar e da Diretoria de Ensino.
§ 10 - Não poderão integrar a carga horária da designação: 
1 - classes ou aulas de programas e projetos da Pasta e outras modalida-

des de ensino;
2 – turmas ou aulas de cursos semestrais ou outros de menor duração;

4 – aulas de Ensino Religioso e de Língua Espanhola.

X - Do Cadastramento

-
rias de Ensino o cadastramento de docentes e candidatos à contratação que tenham 
se inscrito para o processo inicial e, se tratando de candidatos à contratação, tenham 

-
buição no decorrer do ano.

§ 1º - Os docentes e os candidatos à contratação poderão se cadastrar 
em outras Diretorias de Ensino de seu interesse, observado o campo de atuação, sendo 

de carga suplementar de trabalho.
§ 2º - Observadas as peculiaridades de cada região, poderá ser suprimido 

-
ção docente, ou ainda para algum campo de atuação, que já se encontre com número 

§ 3º - O período de cadastramento poderá ser reaberto, a qualquer tem-
po, no decorrer do ano, para atender a ocasionais necessidades das Diretorias de En-
sino.

-

presentes nesta resolução, após os inscritos da própria Diretoria de Ensino.

XI - Da Atribuição Durante o Ano

fases, de unidade escolar (Fase 1) e de Diretoria de Ensino (Fase 2), observados o cam-
po de atuação, as faixas de situação funcional, bem como a ordem de prioridade dos 

-
dade escolar;
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 com opção de retorno;
e) ampliação de jornada;
f) carga suplementar.

-
tuída ou na condição de adido; 

III - Fase 1 – de Unidade Escolar:

para carga suplementar de trabalho; 
-

mento de carga horária;
-

cio na unidade escolar, para aumento de carga horária.
§ 1º - O início do processo de atribuição durante o ano dar-se-á imedia-

tamente ao término do processo inicial, sendo oferecidas as classes e aulas remanes-
centes, assim como as que tenham surgido posteriormente.

§ 2º - As sessões de atribuição de classes e/ou aulas durante o ano de-
verão ser sempre amplamente divulgadas no prazo de 24 horas na unidade escolar e 
de 48 horas na Diretoria de Ensino, contadas da constatação da existência de classes e 
aulas disponíveis a serem oferecidas.

§ 3º - Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas na unidade escolar 

ATPCs, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da semana.
§ 4º - O aluno candidato à contratação, deverá apresentar atestado de ma-

trícula e frequência, com data recente, nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas.
§ 5º - Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afas-

durante o ano, exceto: 
1 – docente em situação de licença-gestante / auxílio-maternidade;

-
nada;

-

campo de atuação, inclusive aquele que se encontre exclusivamente com aulas de pro-
grama ou projeto da Pasta ou de outras modalidades de ensino, poderão concorrer à 

§ 7º – O Diretor de Escola, ouvido previamente o Conselho de Escola, 
poderá decidir pela permanência do docente de qualquer categoria que se encontre 

ou na liberação da classe ou das aulas, desde que:

2 - o intervalo entre os afastamentos seja inferior a 15 dias ou tenha 
ocorrido no período de recesso ou férias escolares do mês de julho.
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§ 8º – Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao professor que venha 
a perder classe ou aulas livres, em situação de atendimento, pela ordem inversa da 

-
mentar, que não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar, no primeiro 

§ 10 – O docente que faltar às aulas de uma determinada turma/ano sem 

semanas seguidas ou por 5 semanas interpoladas, perderá as aulas correspondentes à 
-

§ 11 – Quando o docente contratado se enquadrar na situação prevista 
-

cisão de contrato.

-
tular de cargo no decorrer do ano, não havendo aulas livres disponíveis na escola, de-
verá ser aplicada, na unidade escolar e, se necessário, na Diretoria de Ensino, a ordem 

§ 1º - Na impossibilidade de atendimento na forma prevista no caput, 

permanecerá na condição de adido e/ou cumprindo horas de permanência, devendo 
-

a qual esteja habilitado, na própria escola ou em outra unidade escolar do mesmo 
município.

-
rária mínima correspondente à da Jornada Reduzida de Trabalho, total ou parcialmen-

atribuições durante o ano na Diretoria de Ensino, para composição da carga horária 

-
mero de aulas/classes oferecidas na sessão for menor que o necessário para atendi-

declinar da atribuição de vagas obrigatória para concorrer à atribuição opcional, desde 
que haja nessa fase, a atribuição de todas as aulas/classes oferecidas.
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-
tratados, sempre que houver necessidade de atendimento no decorrer do ano, para 
composição da carga horária mínima correspondente à da Jornada Reduzida de Traba-

e também na Diretoria de Ensino, se necessário.
§ 3º - Na impossibilidade do atendimento previsto no parágrafo  anterior, 

venha a surgir na própria unidade escolar. 

da mesma Diretoria de Ensino.

somente poderá ser mudada no caso de o docente vir a perder a totalidade das aulas 
ou a classe anteriormente atribuída.

XIII - Das Disposições Finais

igual prazo para decisão. 

duas funções docentes, ou de um cargo de suporte pedagógico com um cargo ou fun-
ção docente, poderá ser exercida, desde que:

I - o somatório das cargas horárias dos cargos/funções não exceda o limi-
te de 65 horas, quando ambos integrarem quadro funcional desta Secretaria da Edu-
cação;

-

carga horária.

remunerada de dois contratos de trabalho docente. 
§ 2º - Poderá ser celebrado contrato de trabalho docente em regime de 

de 1988.
§ 3º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou de contra-

tação docente com o exercício de cargo ou função docente em situação de designação 
de Professor Coordenador, quando numa mesma unidade escolar, somente será possí-

§ 4º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou de contra-
tação docente com o exercício de cargo ou função docente em situação de designação 

escolares.
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§ 5º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou de contra-
tação docente com o exercício de cargo das classes de suporte pedagógico somente 

§ 6º - A contratação docente em regime de acumulação com o exercício 
de função docente, no campo de atuação aulas, somente será possível após atribuição 
no exercício da função docente da carga horária correspondente a Jornada Integral de 
Trabalho Docente.

expedir orientações complementares que se façam necessárias ao cumprimento do 
disposto na presente resolução. 

-
-

solução SE nº 38, de 19 de junho de 2009, a Resolução SE nº 91, de 8 de dezembro de 
2009, a Resolução SE nº 8, de 22 de janeiro de 2010, e a Resolução SE nº 89, de 29 de 
dezembro de 2011.

______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.696/98 à pág. 93 do vol. 25.
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.207/13 à pág. 46 deste volume;
Lei Complementar nº 1.215/13 à pág. 50 deste volume;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 11.361/03 à pág. 58 do vol. LV;
Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII;
Decreto nº 59.447/13 à pág. 75 deste volume;
Decreto nº 59.448/13 à pág. 77 deste volume;
Resolução SE nº 38/09 à pág. 222 do vol. LXVII;
Resolução SE nº 91/09 à pág. 242 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 8/10 à pág. 110 do vol. LXIX;
Resolução SE nº 89/11 à pág. 411 do vol. LXXII;
Indicação CEE nº 53/05 à pág. 270 do vol. LX.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, com fundamento no Decreto nº 27.270, 
de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 10-9-2009, e no Decreto nº 44.449, 
de 24-11-1999, e à vista do disposto na Resolução SE nº 81, de 4-11-2009, e da mani-
festação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
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Resolve:

-
tudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas escolas 
estaduais, abaixo relacionadas:

I - EE Presidente Roosevelt, localizada no município de São Paulo, Direto-
ria de Ensino-Região Centro Sul;

II - EE Pedro Nunes da Rocha, localizada no município de Franca, Diretoria 
de Ensino-Região Franca.

-
solução SE 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento 

_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, com fundamento no Decreto nº 27.270, 
de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 10-9-2009, e no Decreto nº 44.449, 
de 24-11-1999, e à vista do disposto na Resolução SE nº 81, de 4-11-2009, e da mani-
festação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,

Resolve:

Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas es-
colas estaduais localizadas no município de Franca, Diretoria de Ensino–Região Franca, 
abaixo relacionadas:

I - E.E. Prof Angelo Gosuen,
II - E.E. Profª Carmem Munhoz Coelho.

-
lução SE nº 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento 
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_____
NOTA:
Encontram-se  na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da 
Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da Educação 
Básica e de Gestão de Recursos Humanos e considerando:

- a obrigatoriedade de se assegurar em todas as unidades escolares o 

exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

demais sistemas de ensino;
- o disposto no Decreto nº 56.052, de 28.7.2010, que dispõe sobre o fun-

cionamento das escolas públicas estaduais nos períodos de recesso escolar;

20.12.1996,

Resolve:

escolas estaduais paulistas observarão que:
I - as aulas iniciar-se-ão em 27 de janeiro de 2014, à exceção das escolas 

II - as aulas regulares do 1º semestre encerrar-se-ão no dia 24 de julho;
III – as aulas regulares do 2º semestre iniciar-se-ão em 29 de julho e en-

-

-
sos escolares.

-
-

tos) 
-

pondência, quando adotada a organização semestral.
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-
vidade incluída na proposta pedagógica, programada com frequência de alunos, com 

-
dizagem dos alunos. 

programação do calendário escolar homologado.

podendo essa reposição ocorrer inclusive aos sábados.

função docente, realizadas em dias fora da jornada escolar dos alunos, integram o cam-

Escola, observadas as normas do Conselho Estadual de Educação e a legislação per-

Parágrafo único - Qualquer alteração no calendário escolar homologado, 

-
logação pelo Dirigente Regional de Ensino.

I – as férias docentes nos períodos de 1º a 15 de janeiro e de 12 a 26 de 
junho;

consolidação da proposta pedagógica, que ocorrerão, no 1º semestre em 5, 6, e 7 de 
março e em 25 e 28 de julho;

III – período para o processo inicial de atribuição de aulas, de até 5 (cin-
co) dias úteis, de 20  a 24 de janeiro;

-

-

VII – as reuniões do Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres;

e reuniões de pais de alunos;
IX – os períodos de recesso escolar:
a) de 16 a 26 de janeiro de 2014; 
b) de 27 de junho a 13 de julho;
c) de 13 a 19 de outubro e em dezembro, após o encerramento do ano 

-
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-

Programadas, devidamente homologado pela Supervisão de Ensino, serão computados 

§ 3º - Para os dias previstos nos incisos II, III, IV, V e VI serão fornecidas 

§ 4º - Os docentes que completarem 1 (um) ano de exercício após o mês 
de janeiro, usufruirão férias no período de 12 de junho a 11 de julho de 2014, observa-

-
cando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 44, de 
7.7.2011.

____
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 39.931/95 à pág. 69 do vol. XXXIX;
Decreto nº 56.052/10 à pág. 66 do vol. LXX;
Resolução SE nº 44/11 à pág. 253 do vol. LXXII.

O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da 
Educação, resolve:

a vigorar com a seguinte redação:

de seus cargos e funções, comporem o Grupo de Trabalho de Material Excedente –GT-
MEX, criado pelo Decreto de 23 de julho de 1971, os seguintes funcionários e servidores:

I – do Centro de Patrimônio – CEPAT, do Departamento de Administração 
– DA: 

Francisco Ozeni Mesquita Júnior, RG 27.467.562-6, a quem caberá a co-
ordenação do grupo

Rosangela Pinto Camillo, RG 8.940.381 
Rodrigo Tiago Toledo, RG 25.348.595-2
Norma Benedita do Nascimento, RG 14.672.128-7
II – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, res-

Luci Mara Barbosa Lima de Oliveira, RG 16.991.637-6
Áureo Henrique da Rocha, RG 12.237.497-6
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Edu-
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Silvio Luiz Ventavele da Silva, RG 44.018.574-9 
Francisco Heleno Neves de Carvalho, RG 38.755.247-9

-

Roberto Monge Liberato, RG 32.635.397-5
(NR)

____
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto de 23/7/71 à pág. 1.402 do vol. 4;
Resolução SE nº 20/13 à pág. 116 do vol. LXXV.

O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da 
Educação, com fundamento no Decreto nº 41.054, de 29.7.96, alterado pelo Decreto nº 

16.2.96, alterado pelo Decreto nº 40.889 de 10.6.96, no Decreto nº 43.072, de 4.5.98, 
e no Decreto nº 51.673, de 19.3.07, 

Resolve:
 

-
-

pio para o Atendimento do Ensino Fundamental, as escolas e classes estaduais constan-
tes do Anexo que integra a presente resolução.

-
ferência Total (T) ou Parcial (P) das classes, conforme sua absorção pelos Municípios.

-
soluções SE nºs 140/1997, 123/1998, 88/2002, 156/2002, 55/2003, 85/2003, 22/2004, 
82/2005, 61/2006, 10/2007, 64/2007, 52/2008, 62/2009, 52/2010, 33/2011 e 65/2012. 

           
-

agindo seus efeitos à data de assinatura de cada Termo de Convênio e/ou Aditamento.
____
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 40.673/96 à pág. 47 do vol. XLI;
Decreto nº 41.054/96 à pág. 56 do vol. XLII;
Decreto nº 43.072/98 à pág. 111 do vol. XLV;
Decreto nº 45.777/01 à pág. 75 do LI;
Decreto nº 51.673/07 à pág. 232 do vol. LXIII;
Resolução SE nº 140/97 à pág. 113 do vol. XLV;
Resolução SE nº 123/98 à pág. 123/98 do vol. XLVI;
Resolução SE nº 88/02 à pág. 129 do vol. LIII
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Resolução SE nº 156/02 à pág. 118 do vol. LIV;
Resolução SE nº 55/03 à pág. 146 do vol. LV;
Resolução SE nº 85/03 à pág. 312 do vol. LVII;
Resolução SE nº 22/04 à pág. 109 do vol. LVII;
Resolução SE nº 82/05 à pág. 132 do vol. LX;
Resolução SE nº 61/06 à pág. 91 do vol. LXII;
Resolução SE nº 10/07 à pág. 277 do vol. LXIII;
Resolução SE nº 64/07 à pág. 166 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 52/08 à pág. 193 do vol. LXV;
Resolução SE nº 62/09 à pág. 191 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 33/11 à pág. 120 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 65/12 à pág. 222 do vol. LXXIII.

ANEXO

1. MOGI DAS CRUZES MOGI DAS CRUZES 917114 HELIANA MAFRA M DE CASTRO PROFA – SE-
RIES/ANOS INICIAIS EF (T)

2. SÃO SIMÃO RIBEIRÃO PRETO 918179 ATTILIO BURIN PROF – SERIES/ANOS INICIAIS 
EF (T)

 

O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da 
Educação, à vista do que lhe representou o Centro de Patrimônio - CEPAT, do Departa-

Resolve:

de 18 de dezembro de 2012, passam a ter a seguinte redação:

-
gram o patrimônio da Secretaria da Educação, colocados em disponibilidade por auto-

-

observadas as normas que disciplinam o desfazimento de bens.” ; (NR)

-
sa observância das normas estabelecidas pelo Centro de Material Excedente – CMEX, 
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP, da Casa Civil, sem 



346

prejuízo de outras determinações supervenientes, visando ao melhor gerenciamento e 

-
nal de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação – MEC.” ; (NR)

aput

1º desta resolução, no âmbito das Diretorias de Ensino, contarão com o auxílio das 
Equipes de Apoio de Materiais Excedentes – EAMEX, compostas cada uma delas por 4 
(quatro) servidores, conforme segue:” (NR)

“II – 1 (um) do Núcleo de Administração, do Centro de Administração e 
Finanças;”. (NR)

“§ 3º - Os materiais excedentes das unidades escolares, tanto permanen-

deverão ser analisados pela Equipe de Apoio de Materiais Excedentes – EAMEX, con-
forme instruções baixadas pelo GTMEX.”; (NR)

“IV – 2 (dois) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, 

“IV - 1 (um) do Núcleo Pedagógico; e” ; (NR)

____
NOTA:
A Resolução SE nº 98/12 encontra-se à pág. 153 do vol. LXXIV.

O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da 

de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, na conformidade das disposições do 
Decreto nº 53.037, de 28 de maio de 2008, e alterações nos termos do Decreto nº 59. 
447, de 19 de agosto de 2013, 

Resolve:

-
-

* Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 42/14. 
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mesmo Quadro, que atenda aos requisitos de habilitação estabelecidos no Anexo III da 
Lei Complementar nº 836/1997, observados os termos da presente resolução.

§ 1º - As disposições desta resolução aplicam-se também ao exercício das 
atribuições de cargo vago, bem como de função retribuída mediante pro labore, neste 

de cargo correspondente.
-

ou igual a 60 (sessenta) dias.
§ 3º - Na composição do período de 60 (sessenta) dias de afastamento 

em especial quando se tratar de licença-saúde, pela imprevisibilidade de sua concessão 
e manutenção.

de atribuição nos termos desta resolução.
§ 1º - Na inexistência de candidatos interessados em concorrer na ses-

são de atribuição de que trata o caput

Escola até que se apresente candidato para essa vaga.
-

gatoriamente pelo Vice-Diretor de Escola, independentemente do período do impedi-
mento legal.

-
gógico da escola, no caso de que trata o parágrafo anterior, em que o Vice Diretor de 
Escola encontrar-se em períodos intermitentes de licenças e/ou afastamentos, a vaga 

termos dessa resolução, a critério do Dirigente Regional de Ensino.
§ 4º - Nas escolas que comportam mais de 1 (um) Vice-Diretor, na  apli-

cação do disposto no parágrafo anterior, deverá ser observada a ordem da escala de 

§ 5º - Nas unidades escolares que não comportam o posto de trabalho 
de Vice-Diretor de Escola, a direção da unidade escolar será assumida por docente 

do Diretor de Escola.

disposições do Decreto nº 43.409/1998, alterado pelo Decreto nº 57.670/2011, e des-

-

permanecerá válida salvo alteração.

cargo vago/função em pro labore, das classes de Suporte Pedagógico, nos termos des-
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Diretorias de Ensino, durante o período referente aos 10 primeiros dias úteis do mês 
de agosto de cada ano.

§ 1º - No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos 
de habilitação estabelecidos no Anexo III da Lei Complementar nº 836/1997, junto ao 
Anexo I e/ou ao Anexo II, que integra(m) esta resolução, devidamente preenchido(s) e 
assinado(s) por seu superior imediato.

inscrições do ano subsequente.
§ 3º - A Diretoria de Ensino poderá abrir novo período de inscrição, refe-

rente aos 10 primeiros dias úteis de março de cada ano, comprovada a inexistência de 

§ 4º - A Diretoria de Ensino, que abrir novo período de inscrição, confor-

a) Quanto à situação funcional:

-
cação do Estado de São Paulo, para preenchimento de cargos de Diretor de Escola, 
dentro do prazo de validade do concurso;

-
movido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de 

-
movido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de 
cargos de Supervisor de Ensino.

c) Quanto ao tempo de serviço como Diretor de Escola: 0,004 por dia, 
até 20 pontos.

a) Quanto à situação funcional:

aprovação em concurso público, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo, para preenchimento de cargos de Supervisor de Ensino, dentro do prazo de 
validade do concurso;

em concurso público, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 
para preenchimento de cargos de Supervisor de Ensino, dentro do prazo de validade 
do concurso;
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-
movido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de 

-
vido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de car-

c) Quanto ao tempo de serviço como Supervisor de Ensino: 0,004 por 
dia, até 20 pontos.

desta Secretaria da Educação.
§ 2º - O tempo de serviço trabalhado como Delegado de Ensino/Dirigen-

te Regional de Ensino será considerado como tempo de cargo, com relação ao próprio 
cargo do candidato inscrito e, também, como tempo de serviço de Supervisor de Ensino 

das classes, o desempate dar-se-á pelo maior tempo de serviço no magistério público 
estadual.

-
-

são de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).
“§ 5º - A data-limite da contagem de tempo, de que trata o § 4º deste 

(NR)
-

visível e de livre acesso.
§ 7º - Caberá recurso do candidato ao Dirigente Regional de Ensino, a ser 

-
ção, tendo a autoridade recorrida igual prazo para decisão.

-
-

de vagas.

pro labore, que 

Estado e em site próprio (Internet e Intranet);

no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência, a data e o horário da sessão que será 
realizada, bem como o número de vagas a serem atribuídas;
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III - realizar a sessão de atribuição das vagas divulgadas, conforme inciso 
-

diata assunção de exercício, viabilizando as designações dos candidatos contemplados 

IV – assegurar a realização da sessão de atribuição no horário divul-

candidato(s) retardatário(s).
Parágrafo único - O inscrito nos termos desta resolução deverá apresen-

superior imediato, com data atualizada correspondente ao edital de oferecimento de 
vagas, cuja validade abrangerá apenas o período de vigência da designação, bem como 

grau de parentesco, nos termos da Súmula Vinculante 13.

-

I - ao Diretor de Escola, em unidade escolar que seja do mesmo municí-

localizadas em Distrito;
II - por procuração de qualquer espécie.

-
cio de seu cargo.

remunerada de cargos ou de cargo/função, deverá ser observado que:
I - no caso de acumulação de dois cargos docentes, sendo designado por 

um deles, o candidato deverá permanecer no exercício do outro cargo;
II - na hipótese de acumular um cargo docente e outro de suporte peda-

gógico, o candidato será designado pelo cargo de suporte pedagógico, devendo perma-
necer no exercício do cargo docente;

III – a acumulação de cargo/função docente com as atribuições da desig-

ao exercício da designação, quando ambos forem no âmbito desta Secretaria de Estado 
da Educação, não poderá exceder o limite de 65 (sessenta e cinco) horas semanais.

Parágrafo único - Para qualquer situação de acumulação, de que trata 

início de exercício da designação.

-

o exercício aos ingressantes ou aos removidos.
Parágrafo único - O servidor, cuja designação em cargo vago tenha sido 

cessada no evento, poderá pleitear nova designação em vaga que decorrerá da cessa-
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-
ção será cessada;

-
senta) dias;

3 – a nova designação se efetue no prazo máximo de até 3 (três) dias 
úteis, contados da data de cessação da designação em cargo vago, não podendo, neste 

-
tuição ou responder pelas atribuições de cargo vago ou de função retribuída mediante 
pro labore

nova atribuição, na mesma Diretoria de Ensino, na vigência de sua inscrição.

integrante do Quadro do Magistério, bem como a sua cessação, em especial quando o 
mesmo não corresponder às atribuições do cargo ou descumprir normas legais.

-

termos desta resolução, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da vigência da cessação.

-
cia a designação deverá ser cessada de imediato, sendo a vaga correspondente colo-

º desta 
resolução.

§ 1º – O disposto no caput

-

afastamentos, e, desde que o prazo seja igual ou superior a 15 (quinze) dias.
§ 3º - Quando ocorrer remoção de Supervisor de Ensino e de Diretor de 

-

-
cando revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 88, de 
29 de dezembro de 2011.

______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Decreto nº 43.409/98 à pág. 56 do vol. XLVI;
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Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 57.670/11 à pág. 249 do vol. LXXII;
Decreto nº 59.447/13  à pág.75 deste volume;
Resolução SE nº 88/11 à pág. 406 do vol. LXXII.
O § 5º do art. 4º está com a redação dada pela Res. SE nº 42/14.

ANEXO I
Inscrição para a classe de Diretor de Escola
Nome:_______________________________________
RG _________________ DI: ___
Cargo:_______________________________________
RS:____________________________ PV:_____

EE ________________________________________
Diretoria de Ensino - Região____________________
Acumula cargos? ____ (S/N)
Outro cargo/função:__________________________
Órgão de vinculação do outro cargo/função:_____________
(SEE /Estadual/Municipal/Federal)
Classe: DIRETOR DE ESCOLA FAIXA:_____________

Supervisor de Ensino: 3,0 pts. (B)
Tempo de Serviço em direção de escola (dias): Pontos:
Total de Pontos:
DESEMPATE: Tempo de serviço no Magistério Público Estadual
(dias):
___/____/______ _____________________________
(data) (carimbo e assinatura do superior imediato)

___________________________________________

ANEXO II
Inscrição para a classe de Supervisor de Ensino
Nome:_______________________________________
RG ____________________ DI: ___
Cargo:_______________________________________
RS:____________________________ PV:_____

Diretoria de Ensino - Região _______________________
Acumula cargos? ____ (S/N) 
Outro cargo/função:________________________________
Órgão de vinculação do outro cargo/função:__________
(SEE /Estadual/Municipal/Federal)
Classe: SUPERVISOR DE ENSINO FAIXA:_____________

Diretor de Escola (exceto o do cargo, nas Faixa II e IV): 3,0 pts. (A)
Supervisor de Ensino (exceto o do cargo e o das Faixas II e III):5,0 pts. (B)
Tempo de Serviço na Supervisão (dias): Pontos:
Total de Pontos:
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DESEMPATE: Tempo de serviço no Magistério Público Estadual (dias):
___/____/______ _____________________________
(data) (carimbo e assinatura do superior imediato)

 

 
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coor-

denadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e com fundamento no disposto nos 
-

creto federal nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010, na Resolução FNDE/CD nº 30, de 4 de 

Lei estadual nº 7.396, de 8 de julho de 1991, na Lei estadual nº 14.470, de 22 de junho 
de 2011, bem como nas determinações do Decreto estadual nº 27.041, de 29 de maio 
de 1987, alterado pelo Decreto estadual nº 27.163 de 10 de julho de 1987,

 Resolve:

-
-

nais e locais da Secretaria da Educação, observará o disposto na presente resolução, 
considerando-se bem: 

razão da inviabilidade econômica de sua recuperação; 

estejam desatualizados e que não acompanhem a evolução de sua área de especiali-
zação;

substâncias tóxicas e similares.

alunos e professores, conforme disposto na legislação federal em vigor.

desfazimento:

grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, 
em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento; e

II- documentos equiparados a livros:
a) fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte 

de livro;
b) materiais avulsos relacionados com livro, impressos em papel ou em 

material similar;
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c) roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras 

d) álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;

f) textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, me-

-

H) livros impressos no Sistema Braille.

ou locais, da Secretaria da Educação, proveniente de programas federais e estaduais, 
-

twares, livros, revistas e periódicos. 
-

cretaria da Educação, faz-se necessário, quando do desfazimento, preenchimento do 
mapa de arrolamento de bens permanentes e/ou de consumo e autuação de processo 
de baixa, com encaminhamento para o Grupo de Trabalho de Materiais Excedentes – 
GTMEX, para a devida autorização junto ao Centro de Material Excedente, do Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP e, posterior, saída desse 
material. 

apoio far-se-á mediante os seguintes procedimentos:
I - na unidade escolar: 

considerados irrecuperáveis, desatualizados e inservíveis;
b) preenchimento do Anexo I que integra esta resolução; e

de Ensino, para análise e providências;
II - na Diretoria de Ensino:

-
recuperáveis, desatualizados e inservíveis;

b) preenchimento do Anexo II que integra esta resolução; e
-

lise e providências.
III - Nos órgãos centrais:

-
recuperáveis, desatualizados e inservíveis;

b) preenchimento do Anexo III, que integra esta resolução; e

análise e providências.
Parágrafo único – A coordenação dos procedimentos de que trata este 

1. na unidade escolar:  comissão interna composta por 2 servidores;
2. na Diretoria de Ensino: Equipe de Apoio de Materiais Excedentes -       

EAMEX;
3. no órgão central: Grupo de Trabalho de Material Excedente - GTMEX.
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deverão considerar, respeitada a legislação vigente, a possibilidade de doação:
I - ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP;
II - à prefeitura do município onde localiza-se a unidade escolar ou a  Di-

retoria de Ensino;
-

riais recicláveis, devidamente habilitadas;

educacional;
V - à Associação de Pais e Mestres - APM para uso de interesse social e 

educacional. 

-
lução. 

-

devendo ser retomada no ano subsequente, exceto no caso de doação ao FUSSESP. 

de Trabalho de Material Excedente - GTMEX.

-
do revogadas as disposições em contrário.

____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei  nº 10.753/03 à pág. 72 do vol. 30;
Decreto nº 7.084/10 à pág. 67 do vol. 37;
Resolução FNDE/CD nº 30/06 à pág.  378 à pág. 33;
Resolução FNDE/ CD nº 42/12  à pág. 593 do vol. 39.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei  nº 7.396/91  à pág. 39 do vol. XXXII;
Decreto  nº 27.041/87 à pág. 133 do vol. XXIII;
Decreto nº 27.163/87 à pág. 65 do vol. XXIV.
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ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE ESCOLAR:

DIRETORIA DE ENSINO/REGIÃO:

MATERIAL ACUMULADO NO:

ENDEREÇO:

CIDADE:                                                                                 CEP:
                                                                                                  

FONE: (   )                                                                              FAX:        
                                                                                                  

E.MAIL:

RELAÇÃO DE DESFAZIMENTO  - ANEXO I

ITEM
Peso aproximado 

em Kg

/ /
COMISSÃO INTERNA – UE COMISSÃO INTERNA – UE DIRETOR – UE DATA

ANEXO I – Unidade Escolar
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ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO/REGIÃO:

MATERIAL ACUMULADO NO:

ENDEREÇO:

CIDADE:                                                                                 CEP:
                                                                                                  
FONE: (   )                                                                              FAX:        
                                                                                                  
E.MAIL:

RELAÇÃO DE DESFAZIMENTO  - ANEXO II

ITEM
Peso aproximado 

em Kg

/ /     
 MEMBRO EAMEX  MEMBRO EAMEX  DIRIGENTE REGIONAL DATA

ANEXO II – DIRETORIA DE ENSINO



358

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO CENTRAL:

MATERIAL ACUMULADO NO:

ENDEREÇO:

CIDADE:                                                                                 CEP:
                                                                                                  
FONE: (   )                                                                              FAX:        
                                                                                                  
E.MAIL:

RELAÇÃO DE DESFAZIMENTO  - ANEXO III

ITEM
Peso aproximado 

em Kg

/ /
 MEMBRO GTMEX  MEMBRO GTMEX AUTORIDADE DO ÓRGÃO DATA

ANEXO III –  ÓRGÃO CENTRAL DETENTOR DO MATERIAL
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O CHEFE DE GABINETE, à vista do que lhe representou a Coordenadoria 
de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando a necessidade de estabelecer as 

-
cia no processo de avaliação de servidores, em Regime de Dedicação Plena e Integral 

Resolve:

programa.
Parágrafo único - Os resultados da avaliação subsidiarão:

-

2. o estabelecimento de critérios para a permanência dos servidores no 
programa, em função do desenvolvimento das competências, do engajamento e do 

ao desempenho das competências previstas, em Regime de Dedicação Plena e Integral 
-
-

go/função, observado o constante do Anexo I, que integra a presente resolução.
-

res de assiduidade e de cumprimento das ações planejadas, de que trata o Programa 

alterado pela Lei Complementar nº 1.191, de 28.12.2012.
§ 2º - A avaliação das competências far-se-á mediante aplicação de ques-

I – servidores do Quadro do Magistério; 
II – alunos;
III – Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do Núcleo Pedagó-

gico. 

-

cumprimento das ações planejadas de cada servidor, conforme previsto no Programa 
de Ação, constante do Anexo II desta resolução.

 En-
sino Integral observará os seguintes procedimentos nas duas etapas que o compõem:

I – etapa 1:
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b) 
II – etapa 2: análise, pelos comitês de avaliação, do fator comprome-

ações planejadas. 
-

nhadas pelo Supervisor de Ensino e pelo Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico 
responsáveis pelo Programa na unidade escolar.

-
lução, compõem-se de:

I - Professores Coordenadores por Área de Conhecimento e Professor 
Coordenador Geral, para avaliação dos professores e do professor de Sala de Leitura;

II – Professor Coordenador Geral e Diretor de Escola para avaliação dos 
Professores Coordenadores por Área de Conhecimento;

III – Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do 
Núcleo Pedagógico, para avaliação do Professor Coordenador Geral e do Vice-Diretor;

IV – Supervisor de Ensino para avaliação do Diretor de Escola.
-

liação regional, composto de Supervisores de Ensino e Professores Coordenadores do 
Núcleo Pedagógico responsáveis pelo acompanhamento das escolas do Programa, a 

de servidores, bem como analisar recursos, se houver.

cada servidor, deverá considerar a escala de 1 (um) a 4 (quatro) pontos.
§ 1º – O resultado da avaliação das competências considera a média ob-

Ação na conformidade do anexo II, como segue:
1. baixo cumprimento (pontuação baixa - 1 a 2): menos de 50% das ações 

previstas realizadas;
2. médio cumprimento (pontuação média - 2,1 a 3): 50 a 75% das ações 

previstas realizadas;
3.  alto cumprimento (pontuação alta - 3,1 a 4): mais de 75% das ações 

previstas realizadas.

-
dade como redutor da pontuação do cumprimento das ações planejadas, previsto no 

1. entre 9 e 12 ausências: redução de 1 ponto;
2. mais de 12 ausências: redução de 2 pontos. 

-

resultados das etapas 1 e 2 e as pontuações, descritas no Anexo III, na seguinte con-
formidade:

-
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conforme regulamentação a ser baixada;
II – Quadrantes Q1 e Q2: a decisão sobre a permanência ou não do servi-

ser validada pelo  comitê de avaliação regional.

servidor, é de responsabilidade dos integrantes do comitê de avaliação, em conformi-

as recomendações de formação e a decisão quanto a permanência no Programa.
caput

realizada pelo Diretor de Escola e pelo Supervisor de Ensino, no caso de servidores, a 

Programa tenha sido cessada. 

trata esta resolução responderão pela veracidade das informações fornecidas, sob 

-
gando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 96, de 30.11.2012.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 96/12 à pág. 148 do vol. LXXIV.
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ANEXOS:

PREMISSAS COMPETÊNCIA (DIMENSÃO) MACROINDICADOR (SUBDIMENSÃO)

PROTAGONISMO 
JUVENIL

PROTAGONISMO

Respeito à individualidade

Promoção do protagonismo juvenil

Protagonismo sênior

FORMAÇÃO 
CONTINUADA

DOMÍNIO DO CONHECIMENTO E 
CONTEXTUALIZAÇÃO

Domínio do conhecimento

Contextualização

DISPOSIÇÃO AO 
AUTODESENVOLVIMENTO CONTÍNUO

Disposição para mudança

EXCELÊNCIA EM 
GESTÃO

COMPROMETIMENTO COM O PRO-
CESSO E RESULTADO

Planejamento

Execução

Reavaliação

CORRESPONSABI-
LIDADE

RELACIONAMENTO E CORRESPONSA-
BILIDADE

Relacionamento e colaboração

Corresponsabilidade

REPLICABILIDADE

SOLUÇÃO E CRIATIVIDADE Foco em solução

DIFUSÃO E MULTIPLICAÇÃO Difusão

1 a 2    

menos de 50% das ações 
previstas realizadas

50 a 75% das ações previstas 
realizadas;

mais de 75% das ações previstas 
realizadas;

manter pontuação do 
cumprimento das ações 

planejadas

reduzir 1 ponto na pontuação 
do cumprimento das ações 

planejadas

reduzir 2 pontos na pontuação 
do cumprimento das ações 

planejadas
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Q7 Q9

Melhoria no Melhoria no 
e desenvolvimento das 

competências

Q4 Q6 

Melhoria no 

competências

Melhoria no 

competências

Melhoria nas 
competências

1 
a 

2 
 

Q1 Q2 Q3 

Possibilidade de cessação Possibilidade de cessação Requer acompanhamento 

 
1 a 2    

 

O Secretário da Educação, considerando:

- a necessidade de ajustes na organização curricular do ensino funda-

pela Resolução SE nº 89, de 9.12.2005, com vistas ao melhor atendimento à avaliação 

-
zem os avanços já conquistados;
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- a necessidade de viabilizar condições para a inserção futura das ETIs no 

alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28.12.2012,
Resolve:

-

-
lecidos na matriz curricular do ensino fundamental das escolas de tempo parcial, nos 

-
-

após consulta à comunidade escolar, deverá:
I – apresentar matriz curricular que:
a) esteja em sintonia com a proposta pedagógica da unidade escolar e 

b) considere a existência de espaços adequados ao desenvolvimento das 

c) assegure total permanência do educando em tempo integral;
d) leve em conta a disponibilidade de docentes devidamente habilita-

-

-
plando, nos anos iniciais, conforme Anexos A e B:

a) carga horária mínima de 40 (quarenta) aulas semanais, a serem distri-

nacional comum; e

-

escolar constantes do Anexo E desta resolução; ou
b) carga horária máxima de até 45 (quarenta e cinco) aulas semanais, 

assim distribuídas:

nacional comum e
-

-
tes do Anexo E  desta resolução, selecionadas pela unidade escolar;

-

a)  carga horária de 40 (quarenta) aulas semanais, assim distribuídas:

nacional comum;
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-
-

desta resolução, selecionadas pela unidade escolar; ou
b) carga horária de até 45(quarenta e cinco) aulas semanais, assim dis-

tribuídas:

nacional comum; 

-

E  desta resolução, selecionadas pela unidade escolar.

V - atentar para a adoção dos componentes curriculares da parte diversi-
-

apresentam, incluídas nas matrizes curriculares com as seguintes denominações:
a.1) nos anos iniciais: Hora da Leitura, Produção de Texto e Experiências 

-

-
das pela unidade escolar, dentre as constantes do Anexo E, desta resolução, devida-

-

-

necessárias. 

observar:
I - carga horária diária máxima de 9 (nove) aulas, com duração de 50 

(cinquenta) minutos cada;
II - intervalo para almoço, com duração de, no mínimo, 30 (trinta) minu-

todos os dias da semana;

recreio;

necessidades da comunidade escolar.
Parágrafo único – As aulas dos diferentes componentes que integram a 

-
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pre que possível, alternadamente ao longo dos turnos de funcionamento da unidade 
escolar, de forma a compor o horário de aulas de cada turno – manhã e tarde – com 

Parágrafo único - Caberá à equipe gestora e aos professores especializa-
-

-
-

misso do educando na construção de seu conhecimento.
Parágrafo único - Por inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, 

-
midade:

I – pelo Diretor de Escola, na unidade escolar, e em nível de Diretoria de 
Ensino, se necessário, com relação às disciplinas da base nacional comum e à disciplina 

-
ções da legislação referente ao processo anual de atribuição de classes e aulas;

-
-
-

gular de atribuição de classes e aulas e que também tenham, paralelamente, efetuado 

Tempo Integral, observada a seguinte ordem de prioridade:

b) docentes adidos, para composição da jornada de trabalho e/ou de 
carga suplementar, sem descaracterizar a condição de adido;

d) a candidatos à contratação, nos termos da Lei Complementar nº 
1.093/2009, para composição de carga horária;

1 - a análise do currículo do candidato, avaliando-se as ações de forma-

candidato;

§ 2º - Os critérios de seleção dos docentes e candidatos inscritos terão 
os referenciais de:
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3 - assiduidade e pontualidade;
4 - disposição para trabalhar em projetos interdisciplinares;
5 - vivência de metodologias de trabalho que, respeitando o projeto pe-

-
ências e a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos educandos;

7 - disponibilidade para o desenvolvimento de trabalho em equipe, de 

8 - interesse em:
-

conveniadas;
-

nologias da Informação e da Comunicação (TIC).

a equipe gestora expedirá termo provisório de atribuição, a ser entregue ao docente/

-
ção no processo regular de atribuição de classes e aulas.

da Pasta, bem como as da legislação referente ao processo regular de atribuição de 
classes e aulas.

candidatos devidamente inscritos e cadastrados para o processo anual de atribuição de 

apresentadas para atuação em:
I - Língua Estrangeira Moderna: Inglês nos anos iniciais - Espanhol nos 

-

na língua estrangeira objeto da docência, podendo, em caráter de absoluta excepciona-

-

-

Educação Musical;

Educação Física;
IV - Educação Financeira/Educação Fiscal, preferencialmente, diploma de 

-

V - Tecnologia e Sociedade - de acordo com a proposta pedagógica da 
unidade escolar: diploma de licenciatura plena em disciplinas da área de Ciências 
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da Natureza, ou diploma de licenciatura plena em disciplinas da área de Ciências 
Humanas;

VI - Qualidade de Vida - diploma de licenciatura plena em Ciências Fí-

licenciatura plena em História Natural; ou, ainda, de licenciatura plena em Pedagogia;
VII - Sexualidade - diploma de licenciatura plena em Ciências Físicas e 

plena em História Natural; de licenciatura plena em Pedagogia;
VIII - Espaços Educadores Sustentáveis – de acordo com a proposta da 

unidade escolar: diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências da 
Natureza; diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas; 
diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Linguagens; ou, ainda, diploma 
de licenciatura plena em Pedagogia;

IX - Educação para o Trânsito - diploma de licenciatura plena em discipli-

ou de licenciatura plena em Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais, Artes 
-

cação Musical; ou, ainda, diploma de licenciatura plena em Pedagogia;

plena em disciplinas da área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura plena em 

-
cenciatura plena em Educação Musical; ou, ainda, diploma de licenciatura plena em 
Pedagogia;

XI - Educação em Direitos Humanos: diploma de licenciatura plena em 
disciplinas da área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura plena em Educação 

Educação Musical; diploma de licenciatura plena em Pedagogia.
XII – Hora da Leitura e Produção de Texto: preferencialmente, diploma 

XIII – Leitura e Produção de Texto: diploma de licenciatura plena em Le-
tras/Língua Portuguesa;

a) Anos Iniciais: preferencialmente, diploma de licenciatura plena em Pe-

licenciatura;

XV – Orientação de Estudos: preferencialmente, diploma de licenciatura 
plena em Pedagogia, ou Licenciatura Plena em disciplinas da Área de Ciências da Natu-
reza, ou Licenciatura Plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas, ou Licenciatu-
ra Plena em disciplinas da Área de Linguagens e Códigos.

-

1. preferencialmente, ao professor polivalente – PEB I, observadas as dis-
posições da legislação referente ao processo anual de atribuição de classes e aulas a 
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processo regular de atribuição de classes e aulas, pelo Diretor de Escola, na unidade 
escolar, e em nível de Diretoria de Ensino;  

2. na inexistência do professor polivalente, o docente portador de licen-
ciatura plena em Pedagogia.

§ 2º- - Esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas, de 
que tratam os incisos IV a XV, as classes e aulas remanescentes poderão ser atribuídas 
a docentes, cujo histórico escolar do curso concluído ou a ser concluído, comprovem 

-
dores, por competência do Diretor de Escola, com a colaboração da equipe gestora, 
deverão ser estabelecidos dia(s) e horário para cumprimento das Aulas de Trabalho 

unidade escolar e/ou que não tenham Sede de Controle de Frequência (SCF) na Escola 
de Tempo Integral.

-
-

exceto a possibilidade de afastamento das referidas aulas para exercer qualquer outro 

-
-

cina curricular, cujas aulas lhe tenham sido atribuídas, perderá essas aulas, a qualquer 
tempo, por decisão da equipe gestora da unidade escolar, ouvido o Supervisor de En-
sino.

-

de Tempo Integral, que estejam em funcionamento nos termos da presente resolução.

-
cando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 2, de 18 
de janeiro de 2013.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 89/05 à pág. 146 do vol. LX;
Resolução SE nº 2/13 à pág. 89 do vol. LXXV.
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ANEXOS:

ANEXO A
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR 

BA
SE

N
A

CI
O

N
A

L 
CO

M
U

M

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES
1º 2º 3º 4º

LINGUAGENS E 
CÓDIGOS

Língua Portuguesa 11 11 9 8 8

Educação Física 2 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2 2

MATEMÁTICA 6 6 8 8 8

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas 1 1 1 2 2

CIÊNCIAS 
HUMANAS

História 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 25 25 25 25 25

PA
RT

E 
D

IV
ER

SI
FI

CA
D

A

O
FI

CI
N

A
S 

CU
RR

IC
U

LA
RE

S

Hora da Leitura

Produção de Texto

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 15 15 15 15 15

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 40 40 40 40 40
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ANEXO B
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR

BA
SE

N
A

CI
O

N
A

L 
CO

M
U

M

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES

1º 2º 3º 4º

LINGUAGENS E 
CÓDIGOS

Língua Portuguesa 11 11 9 8 8

Educação Física 2 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2 2

MATEMÁTICA 6 6 8 8 8

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas 1 1 1 2 2

CIÊNCIAS 
HUMANAS

História 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

TOTAL DA BASENACIONAL COMUM 25 25 25 25 25

PA
RT

E 
D

IV
ER

SI
FI

CA
D

A

O
FI

CI
N

A
S 

CU
RR

IC
U

LA
RE

S

Hora da Leitura

Produção de Texto

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 20 20 20 20 20

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 45 45 45 45 45
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ANEXO C
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR

PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - Anos Finais

BA
SE

 N
A

CI
O

N
A

L 
CO

M
U

M

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES
6º 7º 9º

LINGUAGENS E 
CÓDIGOS

Língua Portuguesa 6 6 6 6

Educação Física 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2

MATEMÁTICA 6 6 6 5

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4

CIÊNCIAS HUMANAS
História 4 4 4 4

4 4 4 4

 Ensino Religioso*    1

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 28 28 28 28

PA
RT

E 
D

IV
ER

SI
FI

CA
D

A

Disciplina Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2

O
FI

CI
N

A
S 

CU
RR

IC
U

LA
RE

S

O
br

ig
at

ór
ia

s Leitura e Produção de Texto     

    

O
pc

io
na

is

    

    

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 12 12 12 12

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA 40 40 40 40



373

ANEXO D
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR

PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - Anos Finais
BA

SE
N

A
CI

O
N

A
L 

CO
M

U
M

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES
6º 7º 9º

LINGUAGENS E 
CÓDIGOS

Língua Portuguesa 6 6 6 6

Educação Física 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2

MATEMÁTICA 6 6 6 5

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas 4 4 4 4

CIÊNCIAS HUMANAS
História 4 4 4 4

4 4 4 4

 

Ensino Religioso*    1

TOTAL DA BASENACIONAL COMUM

PA
RT

E 
D

IV
ER

SI
FI

CA
D

A

2 2 2 2

O
FI

CI
N

A
S 

CU
RR

IC
U

LA
RE

S

    

    

    

    

    

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 17 17 17 17

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA
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ANEXO E
OFICINAS CURRICULARES

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO

EIXOS TEMÁTICOS TEMAS

LINGUAGEM
MATEMÁTICA
CIENCIAS DA 
NATUREZA CIÊNCIAS 
HUMANAS

Linguagens

(Artes Visuais, Música, Dança, Teatro)

Língua Estrangeira Moderna*

Trabalho e Consumo Educação Financeira/Educação Fiscal

Ciência e Tecnologia Tecnologia e Sociedade

Saúde
Qualidade de Vida

Sexualidade

Meio Ambiente Espaços Educadores Sustentáveis

Pluralidade Cultural

Educação para o Trânsito

Educação em Direitos Humanos

Orientação de Estudos

ensino fundamental.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, com fundamento no Decreto nº 27.270, 
de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 10-9-2009, e no Decreto nº 44.449, 
de 24-11-1999, e à vista do disposto na Resolução SE nº 81, de 4-11-2009, e da mani-
festação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,

Resolve:

-
tudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas escolas 
estaduais abaixo relacionadas:

I - Escola Estadual Orígenes Lessa, localizada no município de Diadema, 
Diretoria de Ensino/Região Diadema;

II - Escola Estadual Ana Maria Junqueira, localizada no município de Fran-
ca, Diretoria de Ensino/Região Franca.
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-
lução SE nº 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento 

____
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

 

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coorde-
nadoria de Gestão da Educação Básica e considerando:

-
grama Ensino Integral, em execução em escolas da rede pública estadual;

Resolve:

nesta resolução, bem como, no que couber, na Resolução SE nº 78, de 11 de dezembro 
de 2013.

-
cando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 5, de 31 
de janeiro de 2013.

ANEXO
CRONOGRAMA

SITUAÇÃO DA ESCOLA DATA ATIVIDADE

em 2012 e 2013

27 a 31.1.2014 planejamento escolar

3 e 4.2.2014 acolhimento

5.2.2014 início das aulas

em 2014

27 a 31.1.2014
todos os educadores

3 a 7.2.2014 acolhimento e planejamento

10.2.2014 início das aulas
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 5/13 à pág. 104 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 78/13 à pág. 341 deste volume.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do disposto na Lei Complementar 
1.078, de 17-12-2008, e na resolução CC/SGP/SF/SPDR 2, de 30-03-2011, 

Resolve:

fundamental e da 3ª série do ensino médio, são as constantes do Anexo 
que integra a presente resolução.

-
troagindo seus efeitos a 1º. 1.2013, e revoga as disposições em contrário.

______
NOTAS:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI;
Resolução Conj. CC/SGP/SF/SPDR nº 2/11 à pág. 173 do vol. LXXI.
O Anexos estão publicados no D.O.E de 21.12.2013 pág. 56 à 75.
Vide  ANEXO às págs. 56 a 74 do DOE nº 241, Seção I, de 21.12.2013

 

-
gramas da Pasta, resolve:

I - de integrantes do Quadro do Magistério, autorizados nos termos do 
-

Prefeituras Municipais conveniadas com a Secretaria da Educação, para cumprimento 
-

creto nº 51.673, de 19-3-2007;
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II - de integrantes do Quadro de Apoio Escolar, autorizados nos termos 

cumprimento do programa referido no inciso anterior.
Parágrafo único - Os afastamentos a que se referem os incisos I e II des-

considerar-se-ão prorrogados somente até a véspera da data do encerramento.

o registro da prorrogação de que trata a presente resolução.
-

tência do Dirigente Regional de Ensino, alterações da Jornada de Trabalho do docente 
afastado, decorrentes do processo de atribuição de classes e aulas na rede pública es-
tadual de ensino.

-
cursos Humanos - CGRH, por intermédio das Diretorias de Ensino, através do Sistema 

Decreto nº 51.673/2007.
-

Terceira do Termo de Convênio de Parceria Educacional Estado/Município, bem como 
no Plano de Trabalho - parte integrante do convênio.

-
do revogadas as disposições em contrário.

_______
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Decreto nº 51.673/07 à pág. 232 do vol. LXIII.





- VIII - 
DELIBERAÇÃO CEE
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O Conselho Estadual de Educação, com fundamento na Lei Estadual nº 

nº 123/2013,

Delibera:

alunos matriculados em escolas públicas e privadas, no sistema de ensino do Estado de 

com a supervisão delegada cumprirão o disposto nesta Deliberação por meio de seu 
órgão competente.

nos termos das normas em vigor, ao Conselho Estadual de Educação.

homologação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Deliberação 
CEE nº 121/2013.

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a pre-
sente Deliberação.

Sala “Carlos Pasquale”, em 23 de outubro de 2013.
Cons. João Cardoso Palma Filho
Vice-Presidente no exercício da Presidência

ANEXO:

INTERESSADO - Conselho Estadual de Educação
ASSUNTO - Regularização de Vida Escolar e Convalidação de Estudos
RELATORES - Consºs Francisco Antonio Poli e Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO CEE Nº 247/1995 (Reautuado em 21/08/2013)

1. RELATÓRIO
A regularização de vida escolar de alunos é competência das Diretorias 

de Ensino, desde 1986. Recentemente, a convalidação de estudos de alunos matricula-
dos em escolas que funcionaram irregularmente também passou a ser atribuição das 
Diretorias de Ensino, conforme dispôs a Deliberação CEE nº 121/2013.

* Homologada pela Resolução SE, de 1.11.2013.
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A regularização de vida escolar e a convalidação de estudos, portanto, 
agora estão sendo feitas pela instância que reúne todas as condições para isso: as Dire-
torias de Ensino. Antes, os pedidos sobre essas matérias chegavam até este Colegiado 

no entanto, a matrícula de um aluno em série imprópria ou um professor que lecionou 
durante certo tempo com documentação falsa. No primeiro caso, caberia a regulariza-
ção de vida escolar e, no segundo, a convalidação de estudos.

Tendo em vista o exposto, a regularização de vida escolar de alunos e a 
convalidação de estudos, decorrentes de qualquer vício intrínseco ou extrínseco ao 
processo de ensino em escolas públicas e privadas, no sistema de ensino do Estado 

mais próximas dos problemas e das soluções, do que este Colegiado.

em vigor a Deliberação CEE nº 121/2013.

2. CONCLUSÃO
Posto isso, submetemos a este Colegiado o anexo projeto de Deliberação.

São Paulo, 11 de Outubro de 2013.

a) Consº Francisco Antonio Poli - Relator
b) Consº Walter Vicioni Gonçalves - Relator

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a pre-

sente Indicação.

Sala “Carlos Pasquale”, em 23 de outubro de 2013.

Cons. João Cardoso Palma Filho
Vice-Presidente no exercício da Presidência
______
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontra-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;



- IX - 
PARECERES CEE
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ASSUNTO: 
INTERESSADA: 
RELATOR: Cons. Angelo Luiz Cortelazzo
PROCESSO CEE nº 200/2013

1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO

-
tropologia Social e Cultural pela Universidade Autônoma de Barcelona/Espanha, soli-
cita deste Conselho, pelo expediente datado e protocolado em 18/07/2013, a análise 

professora habilitada, na disciplina de Língua Espanhola, com base na Resolução SE nº 
98/2009 e Resolução nº 8/2010.

-
sino Região de Mogi Mirim indeferiu sua solicitação sob a alegação que deveria apre-

horas, que comprovasse as competências e habilidades de leitura, escrita, conversação, 

1.2 APRECIAÇÃO

Para refutar a alegação da Diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim, a 
Interessada apresenta a seguinte contra argumentação:

* realizou os estudos superiores na Espanha, estando habilitada para le-
cionar na Rede Pública de Educação na Espanha;

* residiu por dez anos na Espanha, onde, como Coordenadora da Cruz Ver-
melha de La Jonquera, exerceu a função de ministrar aulas de espanhol para imigrantes;

* realizou trabalhos de tradutor-intérprete, espanhol-português, para o 
Serviço Social e de Imigração da Região Alt Empordà;

* estudou e concluiu o Ensino Fundamental no Colégio Miguel de Cer-

Espanha. Dentre as disciplinas obrigatórias constam Língua e Cultura Espanhola, con-

Analisando a formação da Professora, vemos que é portadora:
* de Diploma de Graduação em Antropologia Social y Cultural, expedido 

equivalente ao Curso de Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia, no grau de 
Bacharel, de acordo com a Resolução do CNE/CES nº 8/2007, por delegação de compe-

-

* de Diploma de Español como Lengua Extranjera (nível superior) do Ins-



386

* Título de Graduado Escolar, expedido pela Ministra de Educacion y Cul-

Na tradução do documento do Curso realizado pela Interessada, na Uni-

-

* Língua Espanhola – (Tronco Comum, Primeiro Ciclo);
* Línguas, Técnicas e Instrumentos I (Obrigatória, Primeiro Ciclo);
* Textos Básicos da Literatura Espanhola – (Tronco Comum, Primeiro Ciclo);
* Língua Espanhola - Humanidades - (Tronco Comum, Primeiro Ciclo).

sobre procedimentos para a implementação da oferta de Língua Espanhola no ensino 

-
-

la com início no segundo semestre de 2010, deverão efetuar cadastro nas Diretorias de 
Ensino no período de 14 a 28/6/2010.

* § 1º - Os interessados em efetuar o cadastro deverão, obrigatoriamen-

-

Espanhola de, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas. (gg. nn.).
A Professora é portadora do Diploma de Bacharel em Antropologia Social 

e Cultural, pela Universidade Autônoma de Barcelona da Espanha, e, também, realizou 

no item 6 do § 1º do art. 5º da Portaria acima citada.

horária do Curso, mas no verso do Diploma está claramente expresso que os estudos 
realizados pela Professora na Língua Espanhola são de Nível Superior C2 (Maestria), do 
Marco de Referência elaborado pela Comunidade Europeia para Línguas Estrangeiras. 
O Marco citado é subdividido em 3 níveis e, cada um deles, em 2 subníveis. O nível A 
se refere ao “falante básico” iniciante (A1) e o básico propriamente (A2); O nível B se 
refere ao “falante independente” e é subdividido no nível intermediário (B1) e inde-

-

“domínio pleno” (C2).
-

amplamente aceito internacionalmente e assim, com o pleno domínio das competên-

espanhola, exigidos pela Diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim.
-

19/05/2010, e está habilitada para o exercício do magistério da língua espanhola nas 
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2. CONCLUSÃO

Encaminhe-se cópia do presente Parecer:

b) ao órgão competente da Secretaria de Estado de Educação para orien-
tação nas diferentes Diretorias de Ensino;

c) à Diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim.
São Paulo, 23 de julho de 2013.
Cons. Angelo Luiz Cortelazzo - Relator

3. DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Superior adota, como seu Parecer, o Voto do Re-
lator.

Presentes os Conselheiros: Angelo Luiz Cortelazzo, Cleide Bauab Eid Bo-
chixio, Décio Lencioni Machado, João Grandino Rodas, Marcos Antonio Monteiro, Ma-

Sala da Câmara de Educação Superior, em 31 de julho de 2013.
Consª Rose Neubauer
Vice-Presidente

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a deci-
são da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 31 de julho de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello – Presidente

_____
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 98/09 à pág. 268 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 8/10 à pág. 110 do vol. LXIX;
Portaria Conj. CENP/DRHU de 19.5.10 à pág. 315 do vol. LXIX.

ASSUNTO 
INTERESSADA Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
RELATORA Maria Lúcia Franco Montoro Jens
PROT DA/CECAD/NEXP1 Nº 399/1110/2013

RELATÓRIO 
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A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) da Secretaria de 

-
-

-
ção dos alunos no Sistema de Gestão Dinâmica de Administração Escolar (GDAE). O GDAE 
foi criado para integrar as informações da escola com os órgãos da SEE e é um importante 
meio para que a Pasta possa coletar informações sobre a rede de escolas que lhe é subor-
dinada bem como para publicar a relação de concluintes dos cursos autorizados.

GDAE em um trabalho que ocupa o Secretário da Escola, em seguida a Direção e por 

Na  presente consulta, a CGEB quer saber se a inserção dos alunos de um 
Polo de EAD compete à Supervisão da SEDE ou à da jurisdição do POLO. As Diretorias de 

“Art. 14.
-

 (g.n.). 
“Art. 22

O  art. 14 refere-se às Diretorias em cuja jurisdição se localizam a SEDE e, se houver,os 

Ensino da jurisdição aprovar a instalação de sua SEDE e POLO (S), publicar no DOE o ato 
de instalação dessas  unidades de ensino bem como os cursos que ali serão oferecidos. 

prevê o “
”

Já o art. 22, também citado na consulta, é bem claro quando atribui à 
SEDE da credenciada a responsabilidade pela “ -

E cabe à SEDE -

regularidade de todos os 

 (g.n.)”.     
À SEDE, portanto, caberia responder pelo processo de inserção dos alu-

SEDE e 6 mantêm apenas 1 Polo. Das 9 restantes, 6 têm entre 5 a 14 Polos, 1 tem 31 

3º inciso II: “pólo: unidade operacional de apoio presen-

-



389

-
-

Colégio Nove de Julho), sendo muito bem equipado. 
-

tuição, caso do IBREP em que há POLOS com recursos humanos para controlar as ma-
trículas, conferir a documentação e inserir os alunos no GDAE e outros sem condição 

Assistência Técnica), centralizar na SEDE todo o controle de matrículas, conferência dos 
documentos escolares e inserção do GDAE. 

Fica claro que se a SEDE centraliza o controle do registro das matrículas 
e da documentação escolar bem como a inserção dos alunos no sistema GDAE, cabe à 
DE de sua jurisdição completar esse processo junto ao GDAE. O que não impede que 
esse processo possa se dar no Polo, quando então a D.E. sob a qual ele se jurisdiciona 

DEs que sobre elas têm jurisdição como se dará o processo de inserção no GDAE, se 
vai ser na SEDE ou no POLO – e desde que demonstrem estar equipadas com todo o 

CONCLUSÃO
Responda-se à Secretaria de Estado da Educação, nos termos deste Parecer.
São Paulo, 26 de Junho de 2013
a) Consª Maria Lúcia Franco Montoro Jens - Relatora

DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer o Voto da Relatora.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco José Car-

bonari, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Su-
zana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.

Sala da Câmara de Educação Básica, em 26 de junho de 2013.
Consº Francisco José Carbonari
Vice-Presidente no exercício da Presidência

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a deci-
são da Câmara de Educação Básica nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 31 de julho de 2013.

Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente

______
NOTA:
A Deliberação CEE nº 97/10 encontra-se à pág. 207 do vol. LXIX.
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PARECER CEE Nº 310/13 – CLN – APROVADO EM  4.9.2013
ASSUNTO: 
INTERESSADO: 
RELATOR: 
PROCESSO CEE nº 651/2006

1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO

1.1.1 Em 04-07-2013, o Conselho de Reitores das Universidades Esta-

020/2013, em que as três Universidades Públicas do Estado de São Paulo – USP, UNI-
CAMP e UNESP - requerem e esperam a revogação da Deliberação CEE nº 111/2012. 

Universidades Públicas no Estado de São Paulo, tendo sido indeferido. Alega-se, em 
síntese, que essa Deliberação:

-
pria para a formação de professores para as creches e para a educação especial, fora 

b) descaracteriza os estágios supervisionados, redirecionando a distribui-
ção das suas horas, desconsiderando projetos pedagógicos construídos e consolidados. 

além de não prever a inserção do estagiário em espaços não formais. Há ainda con-
tradições entre o disposto na Deliberação e orientações de outros órgãos gestores da 
educação no Estado de São Paulo;

c) prevê prazos rígidos e exíguos para implantação (dez meses);
d) fere a autonomia universitária, diferentemente do que ocorria com a 

Deliberação CEE nº 78/2008, que ressalvava aquela autonomia;
-

ção das Universidades Públicas do Estado de São Paulo, ressaltando-se, ainda, “o clima 
de desencontros e confrontos com os representantes das mesmas”.

ser revogada, retomando-se as discussões sobre a matéria e reabrindo-se os canais de 
diálogo entre representantes das Universidades e o CEE.

1.1.2 A Deliberação CEE 111/2012 foi aprovada, por unanimidade, no 
Plenário deste colegiado, no dia 01-02-2012, foi homologada pelo Secretário da Educa-
ção em 13-02-2012 e publicada no D.O. do dia 14-02-2012. Em junho de 2012, repre-

acompanhado de documentos, solicitando a revogação da Deliberação. Esse pedido 

Conselho deve ser precedida por uma Deliberação ou Indicação de autoria de um ou 
mais Conselheiros, deve ser aprovada pelo Pleno do CEE e homologada pelo Secretário 
da Educação.

-
tuído um grupo de três Conselheiros que recebeu o grupo de professores representan-

mesmo as propostas que poderiam ser acatadas. De comum acordo, na reunião reali-
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zada em dezembro de 2012, o grupo de professores representantes das Universidades 
comprometeu-se a encaminhar todas as suas propostas, por escrito, até a primeira 
semana de fevereiro de 2013. De posse dessas propostas, o CEE começaria o encami-

não tendo recebido as propostas, por escrito, os Conselheiros envolvidos enviaram, às 
Universidades Públicas Estaduais, uma minuta, para consideração, contendo as altera-

-
terações propostas, no que foi atendida. Desde então, não ocorreu nenhum contato 
dos professores representantes com o CEE; não foram encaminhadas as sugestões, por 
escrito, e não houve qualquer manifestação sobre as alterações propostas.

alteração da Deliberação CEE nº 111/2012, solicitando prazo de seis meses para que 

a Presidente do CEE reiterou a disposição para receber as contribuições do CRUESP, 
esclarecendo, novamente, que não havia como proceder à suspensão dos efeitos da 
Deliberação nº 111/2012, enquanto se operava aquele debate nas Universidades. Em 

da Deliberação CEE nº 111/2012.

1.2 APRECIAÇÃO
1.2.1 A Deliberação CEE nº 02/98, alterada pela Deliberação CEE nº 

72/08, que regulamenta pedidos de reconsideração e de revisão das decisões do Ple-
nário do Conselho Estadual de Educação, estabelece que esses pedidos deverão ser 
formulados no prazo de trinta (30) dias, contado da data da publicação da decisão no 

quando se tratar de matéria não sujeita a publicação. Determina, ainda, que o Presi-
dente do Conselho indeferirá de plano o pedido de reconsideração que for protocolado 
extemporaneamente ou formulado pela segunda vez.

04-07-2013, ou seja, um ano e quatro meses após a publicação da Deliberação ques-

considerado um recurso, ele não pode ser apreciado, devido a sua extemporaneidade. 
Além de extemporâneo o recurso, esta é a segunda vez que se requer a revogação da 
Deliberação CEE 111/2012.

da Deliberação CEE nº 111/2012 “claramente sugere que essa formação deixará de se 
fazer nos cursos de Pedagogia. Sugere, tão-somente, que esta questão – a formação de 

para as creches - dada a sua complexidade, deverá ser objeto de mais estudos, discus-
sões e debates. Depois desse trabalho, pode-se até concluir que o locus da formação 

se pode misturá-los e confundi-los numa mesma Deliberação. Não se pode esquecer 
que a creche tem suas peculiaridades. E os cuidados com a criança de zero a três anos 
envolvem outros aspectos que não aqueles de natureza essencialmente pedagógica.

-
mação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 

-
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-
dio, na modalidade Normal”.

-
ras séries do ensino fundamental” (art.63). Portanto, é a própria LDBEN - e não a De-

-

primeiras séries do ensino fundamental”.
A rigor, a propósito dos cursos de Pedagogia, a LDBEN só os exige para “a 

supervisão e orientação educacional para a educação básica” (Art. 64), ou seja, para as 
“classes de suporte pedagógico”, na terminologia usada no Estado de São Paulo.

-
nais para o Curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1, de 15-05-2006), essas Diretri-

certo, também, que não se pode falar em “docência” nas creches. Creche é, antes de 
tudo, maternagem.

polêmica, mas ela não é ilegal; não fere a LDBEN nem as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para o Curso de Pedagogia.

a Deliberação CEE nº 111/2012 tem uma nova concepção de estágio, mais próxima 
das necessidades dos alunos e da realidade do sistema. “No projeto de formação do 

educação em contato com a realidade em que ele irá atuar”. “ Os estágios visam a 

ela e intervir na sua transformação”. Na mesma linha, os currículos dos cursos de gra-
duação têm de se adequar às reais necessidades das escolas de educação básica, ou 

as horas de estágio, a Del. CEE 111/2012 vai ao encontro da LDBEN, que prevê que “a 

1.2.5 Com relação à “exiguidade dos prazos para a implantação”, há que 

atendem plenamente aos princípios da anterioridade e da razoabilidade, só valendo 
para o ano seguinte, aplicando-se às turmas ingressantes e resguardando-se o direito 
dos alunos. Ainda, essa Deliberação nasceu da análise de Projetos Pedagógicos apre-

-
pado de suas discussões e da sua elaboração, dentre outros, docentes ligados às três 
universidades estaduais (USP, UNICAMP e UNESP).

1.2.6 Quanto à autonomia universitária, não é necessário que esse prin-
cípio esteja destacado no texto de uma Deliberação, uma vez que ele já está inscrito na 

-
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-

ainda, que, de acordo com a LDBEN, “os Estados têm a incumbência de baixar normas 
complementares para o seu sistema de ensino”(Art. 10, V). E que compete ao Conselho 

-
ma de Ensino do Estado de São Paulo”.

1.2.7 Não procede a alegação de que a Deliberação CEE nº111/2012 não 

Públicas do Estado de São Paulo. Houve várias reuniões, discussões e debates entre 
professores representantes das Universidades Públicas Estaduais e membros do CEE 
sobre a matéria.

2 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, a Comissão de Legislação e Normas não vislumbra 

-
berações do Conselho Estadual de Educação, compete à Procuradoria Geral do Esta-

-

as seguintes atribuições:
............................................................................................

atos estaduais ou municipais, por determinação do Governador.
-

tucionalidade da Deliberação CEE 111/2012 deverá ser proposta junto ao Governador 
do Estado de São Paulo.

São Paulo, 28-08-2013.
Cons. Francisco Antonio Poli - Relator

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A Comissão de Legislação e Normas adota, como seu Parecer, o voto do 
Conselheiro Relator. 

Presentes os Conselheiros: Francisco Antonio Poli e Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2013.
Cons. Francisco Antonio Poli
Presidente da CLN
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a deci-
são da Comissão de Legislação e Normas, nos termos do Voto do Relator.

O Cons. João Grandino Rodas absteve-se de votar.

Sala “Carlos Pasquale”, em 04-09-2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello – Presidente
_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Resolução CNE/CP nº 1/06 à pág.159 do vol. 33.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Deliberação CFE nº 2/98 à pág. 173 do vol. XLV;
Deliberação CEE nº 78/08 à pág. 247 do vol. LXVI;
Deliberação CEE nº 111/12 à pág. 235 do vol. LXXIII.

PARECER CEE Nº 311/13 – CEB – APROVADO EM  4.9.2013
ASSUNTO: 
INTERESSADOS: Colégio Waldorf Micael de São Paulo e Escola Waldorf Guayi/Embu 
das Artes
RELATOR: Cons. Francisco José Carbonari
PROCESSO CEE nº 153/2013

1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO

As Direções do Colégio Waldorf Micael de São Paulo e da Escola Waldorf 

APASP e da Federação das Escolas Waldorf, no Brasil, encaminham consulta a este Con-

A consulta tem origem no caso de dois alunos cuja situação se descreve 
abaixo:

1 – Natália Prado Silva, nascida em 31-01-2001, cursou 5 (cinco) anos 

do 1º bimestre de 2013, transferiu-se para o Colégio Waldorf Micael, tendo então se 

solicitar a inclusão da aluna no sistema GDAE à DER Centro Oeste, a direção da escola 
-

cação foi até o dia 03/05”. Informaram ainda que, pela correspondência idade-série, a 

em 2008, aos 7 anos de idade e não aos 6, como prevê a legislação.
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A Direção informa que “pelas avaliações, constata-se que a aluna não 
-

nas 5 (cinco) anos de estudos como pelos critérios de conteúdo e maturidade. Como 

Faz de Conta. Em 2013, aos 7 anos de idade (a completar 8 em abril), transferiu-se para 

2º Ano, porém, foi indeferida pela Supervisão da DER Taboão da Serra, com fundamen-
to na Resolução SE nº 20/98, e no entendimento de que o aluno já poderia frequentar o 

-
selho que as matrículas dos alunos suprarreferidos sejam homologadas e formulam, 
ainda, as seguintes questões:

-

homologação, de aprovação ou de acolhimento da supervisão de ensino o resultado 
decidido pela escola?

2. Caso exija o indeferimento da Diretoria de Ensino, nos casos em que 
a escola entenda ser prejudicial ao aluno, caberá apelação ao Conselho Estadual de 
Educação?

a Diretoria de Ensino pode estabelecer um único prazo para todas as escolas?”
Constam, ainda, dos autos:

- Histórico Escolar de Natália registrando que a aluna cursou, entre 2008 

- Termo de Transferência do aluno Lucas, registrando que o aluno tem 

1.2 APRECIAÇÃO

No caso em questão, este Colegiado já se pronunciou em vários Parece-
-

de entradas e saídas laterais. Agora, com a nova LDB, as possibilidades de entrada la-
teral são muitas e devem ser resolvidas nas escolas.(...) Com base na idade, na compe-
tência ou outro critério (caput
inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País 
e no Exterior, tendo como base as normas curriculares gerais”.(...) Com o “inclusive” 
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Há que se tomar a cautela de incluir no Regimento Escolar as regras para isso. Idade e 

outros critérios.

-
to escolar, para que possam produzir efeitos legais” (g.g.n.n.).

526/97 dispõe claramente:
-

Dessa forma, tanto pode ocorrer ‘avanço’ como ‘recuo’ “ (g.n.).
-

estaduais administradas pela Secretaria de Estado da Educação. No caso de escolas 

as diretrizes e normas deste Colegiado.

ocorreu em função de transferência dos alunos, de acordo com as normas regimentais 
e proposta pedagógica das escolas Waldorf, e contou com a anuência da família.

Quanto às questões colocadas pelas escolas:
-

homologação, de aprovação ou de acolhimento da supervisão de ensino o resultado 
decidido pela escola?”

irregularidade, o que não ocorre no presente caso.
“2. Caso exija o indeferimento da Diretoria de Ensino, nos casos em que 

a escola entenda ser prejudicial ao aluno, caberá apelação ao Conselho Estadual de 
Educação? “

-

haja consenso, é possível buscar orientação junto a este Conselho.

ou a Diretoria de Ensino pode estabelecer um único prazo para todas as escolas?”

na proposta pedagógica da escola.

2. CONCLUSÃO

2.1 Responda- se à Interessada nos termos deste Parecer.
2.2 Envie-se cópia deste Parecer à Interessada, à Coordenadoria de Ges-

tão da Educação Básica – CGEB, à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional – CIMA e às Diretorias de Ensino das Regiões Centro Oeste e 
Taboão da Serra.
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São Paulo, 27.8.2013.
Cons. Francisco José Carbonari - Relator

3. DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.

Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antonio 
-

ganá, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro, Sylvia Figueiredo Gouvêa e Walter Vicioni Gonçalves.

Sala da Câmara de Educação Básica, em 28.8.2013.
Cons. Walter Vicioni Gonçalves
Vice-Presidente da CEB

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a deci-
são da Câmara de Educação, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 4 de setembro de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello – Presidente
_____
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 20/98 à pág. 152 do vol. XLV;
Deliberação CEE nº 10/97 à pág. 155 do vol. XLIV;
Parecer CEE nº 526/97 à pág. 232 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV.

PARECER CEE Nº 402/13 – CEB – APROVADO EM 30.10.2013
ASSUNTO: 

.
INTERESSADO: Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do Estado de São 
Paulo - OMB-CRESP
RELATOR: Cons. Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO CEE nº 195/2013

1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO

O Presidente da Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do 
Estado de São Paulo - OMB-CRESP – submete à apreciação deste Colegiado, uma mi-
nuta de Decreto estadual para regulamentar “no Estado de São Paulo, a Lei Federal nº 
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11.769, de 18 de agosto de 2008, que introduz o conteúdo de música dentro da dis-

apto a ministrar aulas dentro desta matéria nos quadros de professores de música, nas 
escolas de ensino fundamental e de ensino médio no estado de São Paulo...”.

A referida minuta está elaborada nos seguintes termos:
“Art. 1º - A Secretaria de Estado da Educação e as secretarias munici-

pais de educação estão autorizadas a contratar, em caráter excepcional, professores 

legalmente na Ordem dos Músicos do Brasil.”
“§ Único – (sic) Os concursos públicos a serem abertos para o provimento 

-

convênios com a Ordem dos Músicos do Brasil e com a Secretaria de Educação a Dis-

de educação musical de nível técnico, estabelecendo os seus parâmetros e currículos.”
O principal argumento da OMB-CRESP é o de que a Lei nº 11.769/08 “... 

1.2 APRECIAÇÃO

Preliminarmente, para facilitar a análise, convém reproduzir na íntegra a 
Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que alterou o art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB):

“Art. 1.º O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6.º: ‘a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não 

Art. 2º -  (VETADO)
-

rem às exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” 
O § 2º do art. 26 dispõe que “o ensino da arte, especialmente em suas 

da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.”
Como se depreende, a norma é clara: a música é conteúdo do compo-

nente curricular arte. Inexiste um componente curricular, na educação básica, obriga-
tório por lei, denominado educação musical.

A LDB dispõe, no art. 62, que “a formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

-
ries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal”. (g.n)

A Indicação CEE nº 53/05, que orienta o sistema estadual de ensino a 

educação básica, alterada pela Indicação CEE nº 79/08, dispõe:

14. Arte:
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b) os portadores de diploma de Licenciatura em Arte, em qualquer 
das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas 
e Dança;

c) os portadores de diploma de Licenciatura em Educação Músical.” (g.n.)
As normas em vigor, em síntese, dispõem que são habilitados a lecionar 

musical. Importante destacar que, quando se tratar de professor não habilitado existe, 
-

-
gente, é possível afastar, categoricamente, a possibilidade de prosperar a intenção da 
Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do Estado de São Paulo - OMB-CRESP.

de direito ou obrigação novos”.

2. CONCLUSÃO

2.1 Responda-se à Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do 
Estado de São Paulo - OMB-CRESP, nos termos deste Parecer.

2.2 Envie-se cópia deste Parecer ao Interessado e à Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica – CGEB.

São Paulo, 23 de outubro de 2013.
Cons. Walter Vicioni Gonçalves
Relator

3. DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.

Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari, Jair Ribeiro da Silva 

Salles Aguiar, Suzana Guimarães Trípoli, Sylvia Gouvêa e Walter Vicioni Gonçalves.

Sala da Câmara de Educação Básica, em 23 de outubro de 2013.
Cons. Francisco José Carbonari
Presidente da CEB

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a deci-
são da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.
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Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de outubro de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.769/08 à pág. 40 do vol. 35. 
A Indicação CEE nº 53/05 encontra –se à pág. 270 do vol. LX na Col. de Leg. Est. de Ens. 
Fundamental e Médio – CENP/SE.

ASSUNTO: 
INTERESSADO: Colégio Visconde de Porto Seguro 
RELATOR: Consº Francisco José Carbonari
PROCESSO CEE 321/2013

1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO

A Diretora Geral do Colégio Visconde de Porto Seguro dirige consulta a 
este Conselho sobre a Deliberação CEE Nº 120/13, que trata dos pedidos de reconside-

com seis unidades em São Paulo e Valinhos e tem sede à Rua Floriano Peixoto nº 55, 
Morumbi, São Paulo/SP.  

A consulta é feita nos seguintes termos:

-

-

-

-

trabalho. 
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-

1.2 APRECIAÇÃO
A Deliberação CEE Nº 120/2013 trata dos pedidos de reconsideração e 

-
ca, no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo.

 “
-

-

com o período de recesso dos professores, já publicado no calendário escolar de 2013 
e homologado pela Diretoria de Ensino, calendário este que já estava aprovado quando 
saiu a Deliberação CEE Nº 120/13. O Calendário prevê o recesso dos professores com 
início em 19 de dezembro de 2013 e término em 18 de janeiro de 2014, bem como a 

Observe-se que o Calendário Escolar do estabelecimento, em pauta, 

recesso. 
A Deliberação CEE Nº 120/13, por sua vez, aponta o Regimento Escolar 

início de 2013 tem claro fundamento regimental.

Calendário Escolar de 2013 inviabilize a tomada de decisão das escolas com relação aos 

os estabelecimentos autorizados a adiar sua decisão para o período imediatamente 
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disposto na Deliberação CEE Nº 120/13. 

2. CONCLUSÃO

2.1 Responda-se ao Interessado, nos termos deste Parecer.
2.2 Encaminhe-se cópia deste Parecer ao Colégio Visconde de Porto Se-

guro, à Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, à Coordenadoria de Informação, Mo-
nitoramento e Avaliação Educacional – CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica – CGEB. 

São Paulo, 16 de Dezembro de 2013.

a) Cons.º Francisco José Carbonari - Relator

3. DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Francisco Antonio Poli, Francisco José Carbo-

nari, Laura Laganá, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Priscilla 
Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli, Sylvia Gouvêa e Walter Vicioni Gon-
çalves.

Sala da Câmara de Educação Básica, em 18 de dezembro de 2013.

a) Consº Walter Vicioni Gonçalves
Vice-Presidente da CEB

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a deci-
são da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 18 de dezembro de 2013.

Consª Guiomar Namo de Mello - Presidente
____
NOTA:
A Deliberação CEE nº 120/13 encontra-se à pág. 172 deste volume.
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ASSUNTO 
INTERESSADO Conselho Estadual de Educação
RELATOR Consº Antônio Carlos das Neves
PROCESSO CEE 593/1997 (Reautuado em 16/10/2013)

1.  RELATÓRIO

A Deliberação CEE Nº 105/11 dispõe sobre as diretrizes para elaboração 
e aprovação de Plano de Curso e emissão de Parecer Técnico para Cursos de Educação 

estadual, para cooperarem com a emissão de Pareceres Técnicos para Cursos oferecid 

Em razão da grande procura por parte das Escolas ofertantes de cursos 
-

zadas, para com ele cooperarem na operacionalização da Deliberação CEE Nº 105/11, 

Da mesma forma, decidiu-se alterar o termo Convênio, referido na In-
dicação CEE Nº 108/2011, por Termo de Cooperação, sendo este o mais adequado a 

Indicação CEE Nº 108/2011, que passa a viger da seguinte forma:

-

-

  

2. CONCLUSÃO
Diante do exposto, propõe-se ao Conselho Pleno a aprovação da presen-

te Proposta de Indicação.
 São Paulo, 11 de Outubro de 2013.

a) Cons.º Antônio Carlos das Neves
Relator

3. DECISÃO DA CÂMARA

A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto do Re-
lator.

Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antonio 

Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar e Walter Vicioni Gonçalves.
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Sala da Câmara de Educação Básica, em 16 de outubro de 2013.

a) Consº Francisco José Carbonari
Presidente da CEB

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a pre-

sente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de outubro de 2013.

Consª Guiomar Namo de Mello
          Presidente 



- XI - 
MARGINALIA
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MARGINÁLIA
GABINETE DO GOVERNADOR - GG

 

Senhor Presidente:

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, para os 

aprovado por essa nobre Assembleia, conforme Autógrafo nº 30.217.
-

condomínios, hotéis, clubes e similares, no âmbito do Estado de São Paulo, na forma 

Embora reconheça os elevados propósitos que nortearam a medida, ve-

para tanto, as razões que embasaram o recente veto oposto ao Projeto de lei nº 328, de 
2012, por intermédio da Mensagem nº 8, de 29 de janeiro de 2013.

-
nam-se, em essência, a propiciar segurança e incolumidade dos usuários desses servi-

-
tos instalados nesses estabelecimentos.

Em decorrência, torna-se necessário reconhecer que as providências 
nele determinadas consubstanciam, acima de tudo, assunto de preponderante inte-

técnicas e operacionais de equipamentos que integram os locais de lazer e entreteni-

-

Com enfoque em temas semelhantes, podem ser mencionados em abo-
no deste raciocínio, ao lado de outros, os recentes julgamentos proferidos pelo Supre-
mo Tribunal Federal no RE nº 251542/SP, no RE nº 432789/SC e no RE nº 385398/MG, 
declarando ser da competência do município a edição de leis que disponham sobre ins-
talação de equipamentos de segurança e comodidade nos estabelecimentos bancários.

de 2005 na Ação Cautelar nº 767-4, do Distrito Federal:
“O Município dispõe de competência, para, com apoio no poder autôno-

-
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-

-
ceiras, que disponibilizassem, no recinto das agências bancárias, aos usuários de seus 
serviços, tanto bebedouros quanto instalações sanitárias adequadas”.

Governo do Estado de São Paulo em promover ações voltadas à segurança dos usuá-
rios de aparelhos instalados em estabelecimentos de recreação, foi editada, nos estri-
tos limites da competência outorgada ao Estado, a Lei nº 14.517, de 31 de agosto de 

vistoria técnica e aos riscos às pessoas portadoras de doenças.
Fundamentado, nesses termos, o veto total que oponho ao Projeto de lei 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Geraldo Alckmin

GOVERNADOR DO ESTADO

A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da As-

________
NOTAS:

Fundamental e Médio –  CENP/SE.

Fundamental e Médio    CENP/SE.

 
 

Senhor Presidente
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total ao Projeto de lei nº 85, de 2013, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme 
Autógrafo nº 30.229.

Embora louváveis os desígnios do Legislador, amplamente expostos na 

-
tarias da Educação e da Saúde, impondo-lhes a adoção de ações concretas e, portanto, 

-

-
-

-
car os demais atos de administração e dispor, mediante decreto, sobre organização e 
funcionamento da administração estadual, a quem ainda pertence, com exclusividade, 

em conta aspectos de ordem técnica e operacional, a serem avaliados segundo crité-

função de administrar.
Essa orientação vem sendo reiteradamente adotada pelo Supremo Tribu-

na ADI nº 2.417-SP e na ADI nº 1.144-RS.
Ademais, consoante elucidou a Pasta da Educação, ao se posicionar con-

trariamente ao projeto, o Estado criou o Programa SP Educação com Saúde, por meio 
-

dores da educação, por meio de ações que proporcionem qualidade de vida, promoção 
de saúde e prevenção de agravos, para buscar o aperfeiçoamento do ensino oferecido 
na rede pública estadual, desenvolvidas nas unidades escolares da Capital e nos Cen-

-
gos, médicos, nutricionistas e psicólogos.

dá no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que integra uma rede regionalizada e 
hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo e atendimento integral.

Com efeito, a atuação de medidas no âmbito da rede pública de saúde 

-
tério da Saúde e as Secretarias de Saúde estaduais e municipais os executores solidá-
rios da promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 
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de 19 de setembro de 1990).
Com essas ponderações, a Secretaria da Saúde esclareceu que o conteú-

do do projeto interfere com as normas federais e as divisões de competências entre as 
esferas de governo, no tocante à assistência à saúde.

Desse modo, a par de interferir em área reservada ao domínio do Poder 

-
posta em exame, está em descompasso com a jurisprudência da Suprema Corte, que 

Fundamentado, nesses termos, o veto que oponho ao Projeto de lei nº 

Geraldo Alckmin

GOVERNADOR DO ESTADO

A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da As-

________
NOTAS:

Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Decreto nº 55.727/2010 à pág. 81 do vol. LXIX.

de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino

Senhor Presidente:

total ao Projeto de lei nº 300, de 2012, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme 
Autógrafo nº 30.327.

de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino.
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-
tucionalidade.

O modelo de organização econômica adotado pelo ordenamento cons-
-

gra, entre outros, os princípios da livre concorrência e da propriedade privada, o que 

econômica, inclusive no que concerne ao estabelecimento dos preços dos bens e ser-
viços produzidos.

privados – estabelecidos, via de regra, de acordo com as condições resultantes do mer-

-
zas que norteiam a intervenção estatal no mercado, em matéria de preços.

-

República.

regendo-se, em linhas gerais, por regras de direito civil e direito comercial, também 

involuntariamente, transgride os postulados da isonomia e da razoabilidade, paten-

Bem por isso, a Secretaria da Educação, quando instada à manifestação 

Estado.
Imperioso registrar que as razões de veto que ora alinhavo são as mes-

mas que serviram de fundamento aos vetos opostos aos Projetos de lei nº 510, de 1999 
(Mensagem A-nº  47/2000) e nº 178, de 2007 (Mensagem A-nº 77/2008).

Ambos os vetos foram derrubados por essa nobre Assembleia.
Do Projeto de lei nº 510, de 1999, resultou a Lei nº 10.858, de 31 de 

de ensino em estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento. O Projeto 
de lei nº 178, de 2007, converteu-se na Lei nº 14.729, de 30 de março de 2012, que al-
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terou a Lei nº 10.858/2001 e estendeu a benesse aos professores das redes municipais 
de ensino.

Fundamentado, nesses termos, o veto total que oponho ao Projeto de lei 

dessa ilustre Casa de Leis.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Geraldo Alckmin

GOVERNADOR DO ESTADO

A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da As-

________
NOTAS:

Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 10.858/2001 à pág. 57 do vol. LII;
Lei nº 14.729/12 à pág. 45 do vol. LXXIII.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE / OUTRAS SECRETARIAS
RESOLUÇÕES  CONJUNTAS 

Os Secretários da Educação e de Gestão Pública, com fundamento no 

considerando:
- a existência de unidades, no âmbito da administração central da Secre-

- a importância do afastamento de integrantes do QM, nos órgãos cen-

Pedagógica, o que, de certa forma, compensa algumas vantagens pecuniárias que dei-

cargo;
-

taria da Educação, por integrantes do QM, consideradas correlatas às do Magistério, 
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de 1985;
-

madas por diversas unidades da administração central da Pasta da Educação, implican-
do isso o afastamento de integrantes do QM, lotados em escolas e diretorias de ensino;

Resolvem:

-

-
plementar nº 1.192, de 28.12.2012, observado o disposto na presente resolução.

-

e aos ocupantes de cargo ou função em comissão.

desenvolvidas por integrantes do Quadro do Magistério, afastados nos órgãos centrais 
-

I – 1º Eixo: estudos e normas pedagógicas
a) formular diretrizes para organizar, implementar e avaliar o currículo do 

ensino fundamental e médio e das diversas modalidades de educação;
b) elaborar e propor diretrizes e normas pedagógicas bem como orientar 

supervisores de ensino, diretores de escola, professores coordenadores em sua imple-
mentação;

c) estabelecer critérios para avaliação do processo pedagógico nas unida-
des escolares e nos núcleos pedagógicos das diretorias de ensino;

II – 2º Eixo: organização curricular
-

mento horizontal dos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio;
b) elaborar documentos de orientações pedagógicas para subsidiar o 

e etapas, relacionadas aos projetos e programas que visam à melhoria do ensino fun-
damental e médio;

c) elaborar modelos de organização curricular para o desenvolvimento 
das diversas formas de inclusão educacional;

III – 3º Eixo: processo de ensino e aprendizagem
-

ternas do sistema de ensino, para aperfeiçoamento do currículo, visando à melhoria da 
qualidade da educação básica, nos níveis fundamental e médio;

b) elaborar relatórios de acompanhamento dos resultados educacionais 
para subsidiar a atuação de gestores e professores, com proposta de ações que pro-
movam o aprimoramento do processo pedagógico e a correção de rumos, quando for 
o caso;

c) elaborar documentos com proposta de orientação pedagógica, para 
subsidiar o processo de recuperação de alunos;

d) planejar e realizar concursos e premiações educacionais para alunos 
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e educadores da rede pública estadual de ensino, envolvendo projetos e programas 
de melhoria do ensino fundamental e médio e das diversas modalidades de educação;

IV – 4º Eixo: recursos educacionais e instrucionais

b) elaborar e revisar materiais pedagógicos de apoio ao currículo, em 

tecnologias educacionais para as diversas modalidades, áreas e disciplinas curriculares 
das diversas modalidades de ensino;

d) elaborar estudos e promover debates sobre o desenvolvimento e apli-

aprimoramento.
V – 5º Eixo: mecanismos de apoio curricular

-
sionais da educação, envolvendo as diversas áreas e modalidades de ensino, bem como 
projetos e programas educacionais;

anteprojetos de lei sobre educação básica;
c) orientar a equipe pedagógica das diretorias de ensino quanto ao uso 

de documentos produzidos pela Secretaria da Educação, consubstanciando estudos e 
pesquisas sobre a educação básica, nos níveis fundamental e médio e nas diversas mo-
dalidades de educação, para a melhoria da qualidade do ensino;

d) promover e implementar ações de formação pedagógica, mediante 
projetos e programas que envolvam todas as áreas curriculares e propiciem interação 
e troca de experiências educacionais;

núcleos pedagógicos das diretorias de ensino e com a equipe pedagógica das unidades 
escolares;

VI – 6º Eixo: avaliações do processo de ensino, do desempenho do aluno 

b) analisar e avaliar resultados de avaliações (SARESP e IDESP), em fun-
ção da organização curricular adotada pelas escolas, e apresentar proposta às equipes 
das escolas e das diretorias de ensino para a melhoria da qualidade do ensino;

-
dos das avaliações do desempenho dos alunos da educação básica;

-
cesso de ensino e aprendizagem na educação básica.

-

-
das na Secretaria de Estado da Educação, serão concedidas aos integrantes do QM, que 
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I – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB;
II – Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de 

São Paulo – Paulo Renato Costa Souza – EFAP; e
III – Coordenadoria de informação, Monitoramento e Avaliação Educa-

cional – CIMA.
Parágrafo único - Os integrantes do Q.M. em exercício nas unidades men-

de publicação desta resolução, conforme anexo que a integra.

centrais administração central, processar-se-ão sob a coordenação de comissão espe-

e 4º desta resolução.

cessação dar-se-ão por ato do Secretário da Educação, devidamente publicado no Di-

-
-

ta esta resolução nos casos de afastamento, licenças e ausências de qualquer natureza, 

determinação superior.

______
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.192/2012 à pág. 32 do vol. LXXV;
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVII.

ANEXO
 

1.COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CGEB

Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI 18

Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, Ensino Médio e Educação 78

Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA 05

Centro de Projetos Especiais – CPRESP 25

Centro de Planejamento e Gestão do Quadro do Magistério - CEPQM 15

Centro de Atendimento Especializado - CAESP 20
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Centro de Tecnologias Educacionais – CETEC 07

TOTAL CGEB 168

EDUCACIONAL - CIMA

Departamento de Avaliação Educacional - DAVED 10

TOTAL CIMA 10

3.ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOIAMENTO DOS PROFESSORES DO 
ESTADO DE SÃO PAULO “PAULO RENATO COSTA SOUZA” – EFAP

Educação Básica - CEFP
17

Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - CREMC 05

TOTAL EFAP 22

TOTAL GERAL 200

(Republicada por ter saído com incorreções)

O Secretário da Fazenda e o Secretário da Educação, tendo em vista o 

de 2009,
Resolvem:
 

-
tema de Cadastro de Escolas da Secretaria da Educação, para que seja favorecida pelos 
créditos do Tesouro concedidos e pelos sorteios de prêmios no âmbito do Programa 

consumidor, deverá:
I - atender ao disposto na Resolução SE 73, de 22.10.2013;

pelo Decreto 57.501, de 8 de novembro de 2011, nos termos da Resolução CC 6, de 
14.01.2013.

-
derá ser favorecida com os créditos e sorteios de prêmios de que trata o “caput” se 

* Com as alterações introduzidas pela Res. Conj. SF/SE nº 1/14.
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constar do sistema da Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda.” (NR).

da Nota Fiscal Paulista de funcionários indicados pela Secretaria da Educação, respon-

-

-
mações:

I - nome ou denominação;
II - endereço; 
III - número de inscrição no CNPJ da Receita Federal do Brasil;
IV - valor dos créditos e prêmios disponibilizados por período. 

-

________
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXII;
Resolução SE nº 73/13 à pág. 317 deste volume.

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS E CHEFIA DE BABINETE – CG

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2013

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Fórum de 
Educação do Estado de São Paulo – FEESP, de que trata a Resolução SE nº 9, de 8 de 
fevereiro de 2013, comunica aos educadores em geral a realização da II Conferência 
Nacional de Educação – Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, de 27 a 29.9.2013, 
nos termos do Regimento Interno constante do anexo que integra este comunicado. 
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REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I

DA REALIZAÇÃO E DO CARÁTER DA CONFERÊNCIA

Art. 1º O Fórum Estadual de Educação de São Paulo - FEESP, tendo em 
vista a deliberação da Conferência Nacional de Educação 2010 e a Resolução nº 1/2012 
do Fórum Nacional de Educação – FNE, irá realizar a II Conferência Nacional de Educa-
ção – Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, de 27 a 29 de setembro de 2013.

§ 1º A II CONAE-SP será precedida por Conferências Intermunicipais e 
pela Conferência Municipal de São Paulo, que deverão ocorrer até o início do mês de 
agosto de 2013.

-
co da realidade estadual paulista, apresentará um conjunto de propostas que subsidia-

implementação do Plano Nacional de Educação pelos municípios e pelo Estado de São 

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

II – avaliar a implementação das deliberações da CONAE/2010, analisan-
do os impactos e procedendo às atualizações das propostas para a elaboração de polí-

-
termunicipais e da Conferência Municipal de São Paulo, que contemplarão a realidade 

IV – eleger os delegados para a CONAE/2014;

PEE e dos Planos Municipais de Educação - PMEs.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3º A etapa estadual da II CONAE-SP será realizada na cidade de Serra 
Negra, Estado de São Paulo, de 27 a 29 de setembro de 2013.

que estejam dispostos a contribuir para a melhoria da educação brasileira conforme 
critérios estabelecidos neste regimento.

§ 2º As Conferências Preparatórias e Livres serão organizadas com am-
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Art. 4º A II CONAE-SP será presidida pelo Coordenador do FEESP ou por 
outro membro por ele designado.

acordo com o disposto na Resolução nº 1/2012, de Convocação da CONAE/2014, apro-
vada em reunião realizada no dia 8 de maio de 2012, e no Regimento Interno da II Con-
ferência Nacional de Educação – Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, aprovado 
em reunião realizada no dia 29 de agosto de 2012, observando-se o seguinte:

sejam relevantes para a realização da II CONAE-SP;
II – apoio e acompanhamento da preparação e do desenvolvimento das 

Conferências Preparatórias e Livres, Intermunicipais ou Municipal de São Paulo;
III – realização da etapa estadual da II CONAE-SP.

Art. 6º As Conferências Intermunicipais e a Municipal de São Paulo, as-
sim como a Estadual, serão organizadas e coordenadas pelo FEESP, e serão integradas 

§ 1º O FEESP será responsável pela coordenação das Conferências Inter-
municipais e Municipal de São Paulo, e terá como referência básica a composição do 

§ 2º Os Fóruns Municipais e Intermunicipais de Educação, com a cola-
boração do FEESP, serão responsáveis pela coordenação das Conferências Intermuni-
cipais e Municipal de São Paulo e terão como referência as representações locais dos 

mínimo, a seguinte representação:
I – 1 (um/a) representante dos/das gestores/as da educação;
II – 1 (um/a) representante dos/das trabalhadores/as em educação;
III – 1 (um/a) representante dos/das estudantes;
IV –1 (um/a) representante dos/das pais/mães.

-

a criação de comissão organizadora da conferência em âmbito intermunicipal e muni-
cipal de São Paulo, respeitando a composição mínima referida no parágrafo anterior.

§ 4º Os Regimentos das Conferências terão como referência este Regi-
mento e deverão considerar os seguintes aspectos:

II – o Documento-Referência produzido pelo Fórum Nacional Educação;
-

cialistas com reconhecida contribuição para a educação nacional.

referentes a todas as etapas da II CONAE-SP, a saber:
I – Comissão Especial de Divulgação e Mobilização;

III – Comissão de Infraestrutura.
§ 1º A Comissão Especial de Divulgação e Mobilização é responsável:
I – pela instalação das comissões organizadoras;
II – pelo apoio e acompanhamento das Conferências Preparatórias e Li-

vres, Intermunicipais e Municipal de São Paulo e da II CONAE-SP;
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III – pela realização de campanha publicitária e elaboração de materiais 
de divulgação da II CONAE-SP, assim como por sua distribuição e inserção nos locais e 
meios mais apropriados.

-
sável pela:

I – elaboração da proposta metodológica da II CONAE-SP, incluindo a sua 

mesas de interesse;
II – inclusão das emendas vindas dos municípios que comporão o Docu-

mento-Base;

IV – avaliação das moções apresentadas durante a II CONAE-SP.
§ 3º A Comissão de Infraestrutura é responsável por administrar e organi-

zar a aplicação dos recursos necessários à realização das Conferências Intermunicipais, 
da Conferência Municipal de São Paulo e da estadual, preparatórias à CONAE/2014.

-
buir para a formulação das ações subsequentes será designado pelo FEESP um Grupo 

da II CONAE-SP.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho Especial, referido no caput, será 

do FEESP.

CAPÍTULO IV
DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO

Art. 9º A II CONAE-SP, em suas etapas preparatórias, terá como tema 

I – Eixo I – O Plano Nacional de Educação e o sistema de educação: orga-
nização e regulação;

humanos;
III – Eixo III – Educação, trabalho e desenvolvimento sustentável: cultura, 

ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente;
-

-
neração, carreira e condições de trabalho;

VII – Eixo VII – Financiamento da educação: gestão, transparência e con-
trole social dos recursos.

Art. 10. A II CONAE-SP será estruturada com a seguinte dinâmica:
I – credenciamento;
II – solenidade de abertura;
III – apresentações culturais;
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V – plenária de aprovação do regimento interno;
VI – colóquios;
VII – mesas de interesse;
VIII – reuniões setoriais;
IX – plenárias de eixo;

Art. 11. Os debates na II CONAE-SP deverão ser orientados por uma visão 
-

-
ção constante do Anexo I deste Regimento.

CAPÍTULO V
DA METOLOGIA NAS ETAPAS DA CONFERÊNCIA

Art.13. As contribuições e propostas ao Documento-Referência aprova-
das nas Conferências Intermunicipais e na Conferência Municipal de São Paulo serão 
encaminhadas à II CONAE-SP.

Art. 14. O FEESP, organizador e coordenador da II CONAE-SP, consolidará 

emendas:

II – Supressivas (parciais ou totais)

IV – Novas emendas (novo parágrafo ao documento)

Art. 15. Para a elaboração do Documento-Base, o FEESP considerará ape-
nas as emendas ao Documento-Referência votadas e aprovadas nas Conferências Inter-
municipais e na Conferência Municipal de São Paulo.

-
cadas à disposição (eletronicamente) como subsídio para os debates.

Art. 16. As discussões ocorridas na II CONAE-SP devem se limitar aos con-
teúdos do Documento-Base e do Documento-Referência.

SEÇÃO I
DOS COLÓQUIOS

-
forme programação da II CONAE-SP.
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conteúdo disposto no Documento-Referência, além das emendas intermunicipais e da 
Conferência Municipal de São Paulo, elaboradas para o Documento-Base e deverão ter 
em comum os seguintes aspectos:

I – as mesas deverão contar com expositores/as e coordenadores/as, e as 
-

damento dos debates na II CONAE-SP;
II – as intervenções dos/as expositores/as deverão ser orientadas pelas 

III – o número de delegados/as credenciados/as deverá ser anunciado no 

IV – cada expositor/a de colóquio terá, no máximo, vinte minutos para 

SEÇÃO II
DAS PLENÁRIAS DE EIXO

Art. 19. As plenárias de eixo terão as seguintes etapas:
I – apresentação da equipe de coordenação dos trabalhos;
II – recebimento, por escrito, dos destaques;
III– discussão dos destaques e encaminhamentos das deliberações para 

Parágrafo único. A coordenação das plenárias de eixo será exercida por 
um dos membros do FEESP.

Art. 20. A discussão e as deliberações das emendas terão os seguintes 
critérios:

oralmente pelo plenário serão consideradas aprovadas;
II – poderão ser destacadas emendas para o debate, nas seguintes con-

dições:
-

denação da plenária de eixo;
b) o destaque deverá ter sua aceitação votada; e

será/ão realizada/s durante os trabalhos das plenárias de eixo.
III – havendo posicionamento divergente, quanto ao mérito de qualquer 

uma defesa favorável e uma contrária, antes do processo de votação.
-

tos dos/das presentes nas plenárias de eixo, serão incorporadas ao Documento-Base.

dos/das presentes nas plenárias de eixo, serão encaminhadas para apreciação na ple-

-
dos ou consensos por ocasião do processo de votação, vedada a alteração do mérito 
da proposta.
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SEÇÃO III
DA PLENÁRIA FINAL

§ 1º Constarão do Documento Final da II CONAE-SP as propostas aprova-

-
-SP também constarão do Relatório Final a ser encaminhado à CONAE/2014.

Art. 23. As intervenções nas plenárias da II CONAE-SP deverão ocorrer 

Parágrafo único. As declarações de voto deverão ser encaminhadas por 
escrito à coordenação para posterior registro no Relatório Final a ser encaminhado a 
II CONAE-SP.

Art. 24. As questões de ordem deverão versar sobre a pauta em debate 
e serão decididas pela coordenação dos trabalhos ou, se ainda necessário, poderão ser 

SEÇÃO IV
DAS MOÇÕES

Art. 25. Os/as delegados/as só poderão apresentar moções que tenham 
-

cação.
§ 1º Somente serão aceitas moções que forem assinadas por 20% ou 

mais dos/as delegados/as credenciados/as na II CONAE-SP, ou que forem apresenta-

Conferência.
§ 2º As moções serão recebidas pela Comissão de Monitoramento e Sis-

§ 3º As moções deverão ter, no máximo, uma lauda e não poderão subs-

§ 4º As moções terão sua admissibilidade avaliada pela Comissão Espe-

CAPÍTULO VI
DA COMPOSIÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

-

-
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-
selhos de educação e de organismos internacionais.

cinco categorias:
I – delegados/as eleitos/as pelas Conferências Intermunicipais e pela 

Conferência Municipal de São Paulo, por segmentos, com direito à voz e voto nas ple-

II – delegados/as natos/as, com direito à voz e voto nas plenárias delibe-

-
cipado de Conferência Intermunicipal ou da Conferência Municipal de São Paulo, com 

IV – delegados/as por indicação nacional, com direito à voz e voto nas 

V – observadores/as, com direito à voz nos colóquios e sem direito a voto 

diferenciado.

Art. 28. São delegados/as eleitos/as para a II CONAE-SP os/as escolhidos/
as nas Conferências Intermunicipais e na Conferência Municipal de São Paulo, de acor-

dos delegados/as representando a Educação Básica, 30% dos delegados/as represen-
-

delegado/a de cada segmento, eleito/a nas Conferências referidas no caput, sendo a 
delegação total de origem municipal calculada proporcionalmente às bases populacio-
nais.

-

I – segmentos com 1 (um/uma) delegado/a poderão apresentar 1 (um/
uma) suplente;

uma) e menor que 8 (oito) poderão apresentar 2 (dois/duas) suplentes;

poderão apresentar 20% do total de seus/suas delegados/as como suplentes.

Art. 29. São considerados/as delegados/as natos/as à II CONAE-SP, em 

Art. 30. São delegados/as por indicação municipal/intermunicipal à II 
CONAE-SP:

IV – representação social do campo;
V – representação de movimento sindical;
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VII – representação de empresários/as e confederações patronais;

-
dual e municipal;

-
lização e controle de recursos públicos.

-
dos pelo Fórum Nacional de Educação.

§ 2º Será considerada, para efeito de credenciamento como delegado/a 
-

cia Municipal de São Paulo.

Art. 31. Serão delegados/as por indicação nacional e estadual à II CONAE-SP:
I – gestores/as da Secretaria Estadual de Educação – SEE/SP;

III – representantes de órgãos governamentais do Governo Federal, Esta-

-

equivalente, desde que este não tenha sido eleito/a delegado/a.

Art. 32. Vagas remanescentes serão redistribuídas conforme critérios es-
tabelecidos pelo FEESP e referendado pela plenária, respeitada a proporcionalidade 

Art. 33. Serão observadores/as os/as inscritos/as à II CONAE-SP, a critério 
do FEESP:

I – personalidades estaduais, nacionais e internacionais;
II – representantes de organizações não governamentais;
III – representantes de organismos internacionais e outras representa-

ções, interessados/as em acompanhar o desenvolvimento da Conferência.
Parágrafo único. Os/as expositores/as e coordenadores/as de colóquios 

são credenciados/as como observadores/as da II CONAE-SP.

Art. 34. Os/as delegados/as deverão realizar suas inscrições no Sistema 
de Eventos da II CONAE-SP até o dia 23 de agosto de 2013.

§ 1º Os/as Coordenadores/as das conferências e o FEESP serão responsá-
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CAPÍTULO VII
DO CREDENCIAMENTO

-
rerá junto à estrutura instalada no local do evento, das 10 às 18 horas do dia 27 de 
setembro de 2013.

setembro de 2013.
§ 2º Os demais suplentes, não comunicados previamente, serão credencia-

dos entre as 14 e as 18 horas do dia 27 e das 7 às 10 horas, do dia 28 de setembro 2013.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 36. As despesas com a organização e a realização da II CONAE-SP, das 
Conferências Intermunicipais e da Conferência Municipal de São Paulo ocorrerão por 
conta de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Educação e à Secretaria 
Estadual de Educação de São Paulo ou por recursos de outras fontes.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. O FEESP publicará em seu site, para consulta pública, os quadros 

Art. 38. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo FEESP.

________
NOTAS: 
A Resolução SE nº 9/13 encontra-se à pág. 106 do vol. LXXV.
Vide ANEXOS às págs. 27 A 38 do DOE de 26.12 .2013

O Secretário da Educação, expede e torna pública a presente Instrução 

Internacional, nos termos da Lei nº 14.923, de 28.12.2012, regulamentada pelo Decre-
to 59.504, de 5 de setembro de 2013.

I – Disposições Preliminares:

Secretaria da Educação, observando-se que:

inglês, espanhol ou francês;
b) caberá à Diretoria de Ensino a coordenação regional do processo se-
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responsáveis pelos Centros de Estudos de Línguas – CELs, pelo Professor Coordenador 
do Núcleo Pedagógico de Línguas Estrangeiras Modernas e por um professor de cada 

Diretoria de Ensino encontram-se no Anexo I, que integra esta Instrução.
3. Os prêmios aos alunos de CELs das Diretorias de Ensino serão distri-

buídos na conformidade do que se discrimina no Anexo II, que integra esta Instrução.
4. As Diretorias de Ensino que aplicarão as provas encontram-se relacio-

nadas no Anexo III, que integra esta Instrução.
-

tante do Anexo IV, que integra esta Instrução.
II – Do Prêmio:
1. O Prêmio Intercâmbio Internacional consiste de um curso intensivo 

França ou de Inglês, a se realizar na Inglaterra, visando ao aperfeiçoamento do idio-

Faculdades, Colleges, sendo essas públicas ou privadas, ou, ainda, Escolas de Idiomas, 
-

2. A premiação incluirá:

-
geira que promoverá o curso;

-

ensino estrangeira;

a) suporte para a obtenção de documentação:
a.1) passaporte: trâmites e custos para a sua obtenção;
a.2) visto: trâmites e custos para a sua obtenção, se necessário;

-
bertura mínima de: assistência médico-hospitalar por acidente, de assistência médi-
co-hospitalar por enfermidade, de traslado médico, de medicamentos prescritos, de 
acidentes pessoais, invalidez permanente, repatriação, passagem aérea de ida e volta 
para um familiar, bem como de gastos com hotel para acompanhante, em caso de aci-
dente ou enfermidade grave, de assistência por perda de bagagem, odontologia de 

-
rários e traslado;

c) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao Brasil, 
incluindo as taxas de embarque;

d) hospedagem:
d.1) acomodação em casa de família, em quarto individual, respeitando-

-se o mix de nacionalidade de, no máximo, 2 (dois) brasileiros por casa, com meia-
-pensão (café da manhã e jantar) durante todos os dias da programação;
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d.2) em caso de necessidade de pernoite, antes do embarque ou no re-
torno ao Brasil, será providenciada acomodação em hotel, sob supervisão do respon-
sável pelo grupo;

e) traslados:
e.1) traslado do aluno da Diretoria de Ensino até o Aeroporto Internacio-

e.2) traslado do aluno do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ SP até 
a Diretoria de Ensino, no retorno ao Brasil;

e.3) traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a casa de família 

e.4) traslado do aluno da casa de família até o Aeroporto do país de in-
tercâmbio, no retorno;

-
trutura da cidade, podendo ser metrô, ônibus ou trens, entre outros meios de transporte;

f) ajuda de custo:
f.1) cartão internacional para alimentação, com crédito semanal;
f.2) cartão telefônico com crédito semanal;
f.3) 2 (dois) vouchers para alimentação: 1 (um) no Aeroporto Internacio-

antes do retorno;
g) serviços:
g.1) orientação técnica pré-embarque;

-
dades programadas;

g.3) acompanhamento por monitores experientes;
g.4) plantão – 24 horas, para atendimento pela empresa contratada, por 

e-mail ou por telefone, durante o intercâmbio;
g.5) 1 (uma) jaqueta térmica;
g.6) 1 (um) kit-lanche na Diretoria de Ensino, antes da ida para o Aero-

porto Internacional de Guarulhos/SP.
III – Do direito à inscrição:

Internacional o aluno do CEL que se encontre, no momento de inscrição:
a) cursando qualquer estágio:

a.2) do nível único de estudos de Inglês, desde que, no ano de realização 
do evento, a Diretoria de Ensino esteja mantendo, no mínimo, devidamente matricula-
dos e frequentes, 100 (cem) alunos nesse idioma;

b) matriculado e frequente em curso de Ensino Médio das escolas pú-
blicas estaduais da Secretaria da Educação, inclusive na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos – EJA.

2. Como condições escolares exigidas, o aluno deverá:
a) apresentar frequência mínima de 75% das aulas, em todos os estágios 

do curso realizado no CEL;

curriculares cursados no Ensino Médio;
c) ter alcançado média igual ou superior a 7,0 (sete) em Língua Inglesa, nos 

-
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IV – Das Inscrições:

aceitação das normas e condições estabelecidas nesta Instrução Especial, em relação 
às quais não poderá se alegar ignorância ou desconhecimento.

2. A inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da Ficha de 
Inscrição e entrega de toda documentação exigida no item 6.

prêmio.
4. O período de inscrições será de 3/10 a 11.10.2013, iniciando-se às 8 

de Brasília), não podendo ser aceita qualquer outra forma de inscrição que não seja a 

5. A inscrição deverá ser efetuada na unidade do CEL em que o aluno se 
encontra matriculado.

-
didatos deverão entregar os seguintes documentos:

a) carta de anuência do diretor da escola de origem do candidato autori-

b) 1(uma) foto 3x4;

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Re-

Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 

do aluno não é válido para esse processo.
d) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF da Receita Federal;
e) termo de compromisso e autorização do representante legal do aluno, 

-

conferência da assinatura;

bimestres escolares do ano anterior para alunos do Ensino Médio regular ou dos 2 
-

triculados na EJA;
g) original do histórico escolar do CEL, atualizado.
7. O candidato somente poderá se inscrever para o intercâmbio em país 

com o mesmo idioma que ele cursa no CEL;
8. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens ante-

riores implicará o cancelamento da inscrição do candidato, a qualquer tempo em que 

9. A Secretaria da Educação reserva-se o direito de excluir do processo 
-

reta ou que venha a fornecer dados inverídicos.

-

objeto da prova, observando-se que caberá:
1.1 – à direção da unidade escolar onde funciona o CEL:
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a) divulgar as informações sobre o Prêmio aos alunos;
-

chidos pelo aluno no ato da inscrição: Ficha de Inscrição, Carta de Anuência do Diretor 
da Unidade Escolar de origem; Termo de Compromisso e Autorização do responsável 

c) responsabilizar-se pelo processo de inscrição e recebimento de todos 
os documentos solicitados aos candidatos;

d) enviar, até 11-10-2013, após às 12 horas, todas as Fichas de Inscrição, 
a documentação completa e as Planilhas de Consolidação à Comissão da Diretoria de 
Ensino.

1.2 – à Comissão da Diretoria de Ensino:
a) divulgar as informações recebidas sobre o Prêmio aos CELs;
b) receber, analisar, avaliar e validar as inscrições enviadas pelos CELs;

prova será realizada;
d) elaborar e divulgar, na Diretoria e nos CELs, a relação dos candidatos 

e) organizar a aplicação e a correção das provas disponibilizadas pela Co-
missão Especial;

f) elaborar e divulgar a lista dos alunos selecionados e dos alunos habili-

g) analisar possíveis recursos decorrentes da divulgação da lista de alu-

see.
mobilidade@edunet.sp.gov.br;

-

j) enviar à Comissão Especial a documentação completa, lista de presen-
ça, cadernos de provas, folhas de resposta, e Planilhas de Consolidação dos alunos 
selecionados e dos habilitados a suplentes, como segue:

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
Praça da República, 53 – Centro
CEP 01045-903 – São Paulo / SP.
A/C Assessoria de Relações Internacionais do Gabinete do Secretário
2º andar – Sala 206
k) acompanhar a videoconferência organizada pela Comissão Especial e 

streaming, em data a ser 

l)  recepcionar na Diretoria de Ensino o grupo de alunos premiados no dia 

1.3 – à Comissão Especial:
a) organizar, coordenar e acompanhar as ações do processo de premiação;
b) acompanhar o processo de divulgação, inscrição e seleção dos alunos;
c) divulgar a premiação junto às Diretorias de Ensino por meio de comu-

nicados e videoconferências;
d) dirimir dúvidas sobre o Prêmio pelo e-mail: see.mobilidade@ edunet.

sp.gov.br;
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-

f) receber as provas, os documentos, e as Planilhas de Consolidação re-

Ensino;

de suplentes;
i) julgar casos de desistência.
2. Quanto à análise da inscrição pelo CEL e pela Diretoria de Ensino, de-

verá se observar que:
-

mentação apresentada pelo candidato no momento da inscrição;
b) será considerado apto o aluno que entregar a totalidade da documen-

tação e preencher corretamente a Ficha de Inscrição e demais documentos;
-

lidade da documentação exigida nesta Instrução e/ou não preencher corretamente a 

3. Quanto à organização e à aplicação das provas, observar-se-á que:
a) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá indicar e divulgar o local 

onde deverão ser aplicadas as provas;

de até 30 (trinta) alunos considerados aptos para a aplicação das provas, informando 
esse número, até 16.10.2013, à Comissão Especial da Secretaria da Educação;

c) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá organizar, gerenciar e acom-
panhar a aplicação das provas com o responsável pelo local escolhido;

d) as provas deverão ser enviadas pela Comissão Especial aos cuidados 

presença, que deve estar de acordo com as listas dos candidatos aptos a realização
das provas;
f) os envelopes das provas, após a leitura do manual de aplicação, deve-

na modalidade escrita e no uso da norma-padrão em Língua Portuguesa;
b) o candidato, com base em instruções fornecidas na prova, deverá pro-

cinquenta) palavras, em Língua Portuguesa, que deverá se destacar pela coerência e 
coesão.

5) Quanto à correção da prova e a questões de pontuação e desempate, 
observar-se-á que:

a) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá coordenar, acompanhar e 
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prêmios estabelecidos para o idioma na Diretoria de Ensino for superior ao número de 
candidatos;

totalizando, no máximo, 20 (vinte) pontos;

banca, sendo que, em caso de ocorrer discrepância de mais de 20% entre a menor e a 

pontos, discriminando-se a pontuação máxima por quesito, na seguinte conformidade:
e.1) 1,5 (um ponto e meio) para a adequação ao tema;
e.2) 2,5 (dois pontos e meio) para a adequação discursiva;

e.4) 2,0 (dois pontos) para as marcas de autoria; e
e.5) 1,5 (um ponto e meio) para as convenções da escrita;

f.1) for assinada fora do local apropriado;
f.2) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade;

f.4) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
f.5) fugir ao tema da questão proposta;

com duas casas decimais, arredondando-se para o centésimo maior sempre que a ter-
ceira casa decimal for igual ou superior a cinco;

-
térios:

-
guesa;

i.2) maior índice de frequência nas aulas do CEL, desde o ingresso no 
curso;

i.3) maior rendimento nas avaliações do curso do CEL, desde seu ingresso 

-
nicar à Comissão Especial que efetuará, via telefone, uma entrevista com os candidatos 
em questão;

-

6. Na seleção dos candidatos habilitados a serem suplentes, deverá se 
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a) cada Diretoria de Ensino deverá selecionar, além do total de alunos 
-

-
-

com a lista dos candidatos selecionados, a relação dos candidatos habilitados à suplên-

nos idiomas espanhol, francês e inglês, esperasse que os candidatos sejam capazes de:

descrições, anúncios, folhetos, tabelas com horários e mensagens pessoais, captando 

-
lações familiares, alimentação e saúde, cidades e países, nacionalidades, esportes, 

roupas e calçados, estabelecimentos comerciais e de serviços;
-

-
xiliares, conjunções, orações subordinadas e coordenadas, conforme usados em situa-
ções de comunicação básica;

fundamentação e conclusão, a clareza da exposição e o domínio da norma culta na 
modalidade escrita em Língua Portuguesa.

VII – Da realização das Provas:

14 horas, na mesma data e horário em todas as regiões, listadas no Anexo III desta 
instrução.

2. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Ao candidato só será permi-

o tempo mínimo de uma hora e trinta minutos da duração da prova, levando consigo 

4. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, munido de:

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Re-
lações Exteriores;

Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 

-
turas em formulário próprio, será exigida:
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a) do candidato impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
-

mento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 
30 (trinta) dias;

apresentar após o horário estabelecido para o seu início.

sala, data e horário preestabelecidos.
8. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização 

9. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá 

10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das pro-
vas em virtude de afastamento do candidato da sala ou local de provas, por qualquer 

Educação, para a realização das provas são de responsabilidade do candidato.
12. O telefone celular, durante a aplicação das provas, deverá permane-

cer desligado.

-

-
sagens, bem como, uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e 
óculos de sol.

b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário previamente esta-
belecido;

-
to no item 4, “a”, acima.

d) ausentar-se da sala ou do local de provas sem o acompanhamento de 

e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 
verbalmente ou por escrito;

-
necido pela Secretaria da Educação;

15. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato antes 

todo período de permanência dos candidatos no local de prova:
a) no caso de qualquer aparelho tocar, o candidato será eliminado do 

b) os aparelhos deverão permanecer desligados até a saída do candidato 
do local de realização das provas.
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os itens anteriores, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

respostas e o caderno de questões;
c) a folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do 

erro do candidato;
e) o candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, 

com caneta azul ou preta, bem como assinar no campo apropriado;
f) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de 

respostas serão de inteira responsabilidade do candidato;
g) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legí-

vel, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que 
uma delas esteja correta;

h) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às res-
postas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato;

i) após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
-

cedendo à transcrição para a folha de respostas;

-
tal e atentamente, os itens constantes “Da realização das provas” e seus subitens, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;

b) a redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esfero-

-
ção da redação;

considerada para a avaliação da redação.

acordo com a distribuição de prêmios por Diretoria de Ensino, em ordem decrescente 

IX – Dos Recursos:
1. o recurso de candidato deverá ser protocolado no CEL em que está 

matriculado;
2. os integrantes da Comissão da Diretoria de Ensino, usufruirão, em cada 

sendo a única instância, cabendo-lhe analisar e deliberar sobre os recursos, em até 48 
horas, após a divulgação da lista dos alunos selecionados;

-
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4. no caso de provimento do recurso interposto, esse poderá, eventual-
-

cação geral;
5. o recurso interposto deverá apresentar embasamento e se apresenta-

6. não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
X – Do suplente:
1. conforme o item V, subitem 6, serão selecionados, em nível de Dire-

2. os candidatos indicados pela Diretoria de Ensino como habilitados a 
-
-

subitem 5 “i”;
-

França e 5 (cinco) candidatos para a Inglaterra.
4. na impossibilidade de embarque do aluno selecionado pela Diretoria 

de Ensino, e, ocorrendo essa desistência em até 10 (dez) dias antes da data prevista 

5. a Comissão Especial irá contatar os alunos suplentes que deverão con-

24 horas após contato;
6. caso o suplente não responda ao contato no prazo estabelecido, ou 

declare a desistência, ele perderá o Prêmio, e a Comissão Especial entrará em contato 

-

8. a lista de suplentes somente será válida para os embarques previstos 
nesta Instrução.

XI – Da desistência:
1. deverá ser dada ciência ao aluno, no momento de sua inscrição que, 

-
vel, o aluno ou seu responsável deverá ressarcir o valor do prêmio;

2. a Comissão da Diretoria de Ensino deverá orientar os candidatos ao 
-

3. o Termo de Desistência será encaminhado à Comissão Especial que 

-

a embarcar em seu lugar, haverá ressarcimento proporcional ao valor do prêmio até 

-
tornará ao Brasil mediante a autorização dos responsáveis, devendo haver ressarci-
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-

-
tunamente;

8. caso a Diretoria de Ensino não consiga distribuir todos os prêmios dis-
ponibilizados, a Comissão da Diretoria de Ensino deverá comunicar à Comissão Espe-
cial, que fará a redistribuição das vagas às demais Diretorias de Ensino, de acordo com 

-
so de inscrição e seleção, incorrer nas seguintes situações:

a) deixar de apresentar a totalidade da documentação exigida desde a 
inscrição até ao embarque;

b) não realizar uma das fases do processo de seleção;
c) apresentar documentação cujas informações sejam inverídicas;

-

e) não cumprir os prazos estabelecidos e/ou não atender às solicitações 
da Comissão Especial do Programa;

f) ter o visto negado.
XIII – Das obrigações do premiado:

-
mio, devendo assumir a responsabilidade e tomar ciência de que:

a) viajarão sem acompanhante familiar, afora a assistência daqueles de-
signados pelo Programa;

b) deverão acompanhar o grupo e o Monitor designado, em todas as 

c) representarão a Secretaria da Educação em qualquer evento referente 

d) cumprirão todos os compromissos de embarque e desembarque es-
tabelecidos;

-

f) divulgarão sua experiência através de relato a ser apresentado no CEL, 
unidade escolar ou diretoria de ensino, com duração, de no mínimo, 01 (uma) hora, no 

i) divulgarão, durante sua experiência no exterior, através de mensagens 
postadas em rede social indicada pela Secretaria da Educação, conteúdo restrito a as-
pectos pedagógicos abordados no curso e à diversidade cultural, desprovidos de cono-
tação preconceituosa ou desrespeitosa.

XIV – Da homologação:

-
torias de Ensino e dos suplentes pela Comissão Especial.
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XV – Disposições Finais:
-

ção do candidato no processo de seleção, a qualquer tempo, caso venha a ser compro-
vada qualquer irregularidade;

do processo de seleção correrão às expensas do próprio candidato;
4. a Secretaria da Educação se exime das despesas decorrentes de via-

-

5. distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese 

durante a prova, providenciará/estabelecerá:

b) leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando um Caderno de Ques-
-

ção;
c) prazo para compensação do tempo usado para regularização do cader-

6. toda menção a horário nesta instrução e em outros atos dela decor-

7. as ocorrências não previstas nesta instrução, os casos omissos e os 
casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão Especial do 
Prêmio da Secretaria da Educação.

8. Os embarques dos premiados estão previstos para dezembro de 2013 
e janeiro de 2014, conforme Anexo II, estando sujeito a alteração em razão do processo 
de contratação do curso ou necessidade da Administração.

o preenchimento de Ficha Médica e Termo de Autorização de Uso de Imagem, Voz e 
Texto, fornecidos pela Comissão Especial.

de Ensino

DE, de acordo com o cadastro de aluno data-base de Abril/2013, que representa maior 
-

rências:

em estágios de nível II;

estágios de nível II;
-

triculados e frequentes.
Desta maneira, foi realizada a distribuição das 356 da seguinte forma:
1. ESPANHOL:
Há 11.928 alunos matriculados no Nível II deste idioma, em todo o es-

tado. 
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oferecidas:
a) 75 (setenta e cinco) vagas: 5 (cinco) vagas para cada uma das 15 (quin-

ze) Diretorias de Ensino que atendem entre 200 a 299 alunos: Araçatuba, Araraquara, 

b) 60 (sessenta) vagas: 10 (dez) vagas para cada uma das 6 (seis) Diretoria 
de Ensino que atendem entre 300 e 399 alunos: Carapicuíba, Franca, São José do Rio 
Preto, Sorocaba, Sul 3 e Suzano;

c) 17 (dezessete) vagas para a DE Leste 1 que atende mais de 500 alunos 
dentro dos critérios do Programa;

d) 26 (vinte e seis) vagas: 13 (treze) vagas para duas Diretorias de Ensino 
que atendem entre 400 e 499 alunos: São Bernardo do Campo e São Vicente;

e) 78 (setenta e oito) vagas: 3 (três) vagas para cada uma das 26 Dire-
torias de Ensino que atendem entre 100 e 190 alunos: Assis, Avaré, Bauru, Caieiras, 
Catanduva, Centro, Centro – Oeste, Fernandópolis, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, 
Itu, José Bonifácio, Leste 3, Marília, Mogi Mirim, Norte 2, Osasco, Penápolis, Piracicaba, 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – ESPANHOL

Vagas DE 

100 a 190 3 26 78

200 a 299 5 15 75

300 a 399 10 6 60

400 a 499 13 2 26

Acima de 500 17 1 17

2. FRANCÊS:
Há 666 alunos matriculados no idioma, no Nível II:
a) 24 (vinte e quatro) vagas: 3 (três) vagas para 8 (oito) Diretorias de 

Ensino que atendem de 30 (trinta) a 49 (quarenta e nove) alunos: Centro, Centro Sul, 
Itapecerica da Serra, Leste 3, Osasco, São José do Rio Preto, Sorocaba e Sul 2;

b) 7 (sete) vagas: 7 (sete) vagas para uma DE que atende de 50 a 69 alu-
nos: Suzano;

c) 9 (nove) vagas: 1 (uma) vaga para uma Diretoria de Ensino que atende 
acima de 90 (noventa) alunos: Presidente Prudente.
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DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – FRANCÊS

Vagas DE 

30 a 49 3 8 24

50 a 69 7 1 7

Acima de 90 9 1 9

TOTAL 40

DIRETORIAS DE 
ENSINO ESPANHOL ESPANHOL FRANCÊS INGLÊS

TOTAL DE 
ALUNOS 
POR DE

ARGENTINA 
dez/13

ARGENTINA 
jan/14

FRANÇA
dez/13

INGLATERRA
dez/13

1 D.E. ARACATUBA 5 0 0 1 6

2 D.E. ARARAQUARA 5 0 0 2 7

3 D.E. ASSIS 3 0 0 0 3

4 3 0 0 0 3

5 D.E. BARRETOS 5 0 0 0 5

6 D.E. BAURU 3 0 0 0 3

7 D.E. BIRIGUI 5 0 0 1 5

8 D.E. BOTUCATU 0 0 0 1 1

9 D.E. BRAGANÇA 
PAULISTA 

0 0 0 1 4

10 D.E. CAIEIRAS 3 0 0 1 4

11 D.E. CARAPICUÍBA 10 0 0 2 12

12 D.E. CATANDUVA 3 0 0 0 3

13 D.E. CENTRO 3 0 3 0 6

14 D.E. CENTRO OESTE 3 0 0 0 3

15 D.E. CENTRO SUL 5 0 3 1 9

16 D.E. 
FERNANDOPOLIS 

3 0 0 1 4

17 D.E. FRANCA 10 0 0 1 11

18 D.E. 
GUARATINGUETA 

5 0 0 2 7
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DIRETORIAS DE 
ENSINO ESPANHOL ESPANHOL FRANCÊS INGLÊS

TOTAL DE 
ALUNOS 
POR DE

19 D.E. GUARULHOS 
NORTE 

3 0 0 0 3

20 D.E. GUARULHOS 
SUL 

3 0 0 0 3

21 D.E. ITAPECERICA 
SERRA 

0 0 3 3 4

22 D.E. ITAPEVA 0 0 0 1 1

23 D.E. ITAPEVI 0 0 0 1 1

24 D.E. ITU 3 0 0 1 4

25 D.E. JALES 5 0 0 1 6

26 D.E. JAU 5 5 0 0 1 6

27 D.E. JOSE 
BONIFACIO 

3 0 0 1 4

28 D.E. LESTE 10 7 0 1 18

29 D.E. LESTE 0 0 0 1 1

30 D.E. LESTE 3 0 0 2 8

31 D.E. LESTE 0 5 0 2 7

32 D.E. LINS 0 0 0 1 1

33 D.E. MARILIA 3 0 0 1 4

34 D.E. MAUA 0 5 0 0 5

35 D.E. MOGI DAS 
CRUZES 

0 5 0 0 5

36 D.E. MOGI MIRIM 3 0 0 0 3

37 D.E. NORTE 3 0 0 0 3

38 D.E. OSASCO 0 3 3 1 7

39 D.E. OURINHOS 0 0 0 1 1

40 D.E. PENÁPOLIS 0 3 0 1 4

41 D.E. PIRACICABA 0 3 0 1 4

42 D.E. PRES. 
PRUDENTE 

0 5 9 1 15

43 D.E. PIRAJU 0 0 0 1 1

44 D.E. REGISTRO 0 3 0 0 3
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DIRETORIAS DE 
ENSINO ESPANHOL ESPANHOL FRANCÊS INGLÊS

TOTAL DE 
ALUNOS 
POR DE

45 D.E. SANTO ANDRE 0 5 0 0 5

46 D.E SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 

0 13 0 2 15

47 D.E. SÃO CARLOS 0 3 0 1 4

48 D.E. SÃO JOÃO DA 
BOA VISTA 

0 0 0 1 1

49 
RIO PRETO 

10 0 3 1 14

50 
CAMPOS 

0 3 0 2 5

51 D.E. SÃO ROQUE 0 0 0 1 1

52 D.E. SAO VICENTE 0 13 0 5 18

53 D.E. SOROCABA 0 10 3 2 15

54 D.E. SUL 1 0 0 0 1 1

55 D.E. SUL 2 0 3 3 0 6

56 D.E. SUL 3 0 10 0 2 12

57 D.E. SUMARE 0 5 0 1 6

58 D.E. SUZANO 0 10 7 0 17

59 D.E. TAQUARITINGA 0 3 0 1 4

60 D.E. TAUBATE 0 3 0 0 3

61 D.E. VOTORANTIM 0 5 0 6 11

62 D.E. 
VOTUPORANGA 

0 3 0 0 3

TOTAL 128 128 40 60

a) Espanhol: Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui, 
Caieiras, Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro- Oeste, Centro-Sul, Fernandópolis, 

Leste 1, Leste 3, Leste 5, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Norte 2, Osasco, 
Penápolis, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, 

b) Francês: Centro, Centro Sul, Itapecerica da Serra, Leste 3, Osasco, Pre-
sidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, Sul 2, Suzano.
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c) Inglês: Araçatuba, Araraquara, Botucatu, Bragança Paulista, Caieiras, Ca-
-

va, Itapevi, Itu, Jales, Jaú, José Bonifácio, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 5, Lins, Marília, 
Osasco, Ourinhos, Penápolis, Piracicaba, Piraju, Presidente Prudente, São Bernardo do 
Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José do Campos, São 

Inscrições, recebimento e conferência de documentos: Até dia 11/10
Encaminhamento dos documentos e Planilhas de Consolidação dos alu-

nos inscritos, para a Diretoria de Ensino: 11/10
2. DE
Formação da Comissão da Diretoria de Ensino: 7/10
Seleção do local de aplicação da avaliação: 7/10
Recebimento e análise da documentação encaminhada pelo CEL: 11/10, 

após as 12h

16/10
Aplicação e correção da prova: 20/10, às 14h
Análise e deliberação de recursos: 29 e 30/10

Encaminhamento dos Documentos, Provas e Planilhas de Consolidação 
de Documentos dos alunos selecionados e habilitados a suplentes, para a SEE 1º/11

Recebimento dos Documentos, Provas e Planilhas de Consolidação dos 
alunos selecionados e habilitados a suplentes, enviados pela Diretoria de Ensino.: 1º/11

6/11
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 14.923/12 à pág. 49 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.504/13 à pág. 90 deste volume.

-
-

Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, junta-
mente com as Coordenadorias de Orçamento e Finanças - COFI e de Infraestrutura e 
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Serviços Escolares- CISE e as Diretorias de Ensino, programar as ações necessárias à 
realização desse concurso.

REGULAMENTO DA VI JORNADA DE MATEMÁTICA – 2013

1 – OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, 

-

fundamental.
2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

lógico para a resolução de situações-problema que os levem a:

são um dos meios para entendimento da realidade;

-
-

ações- problema;
-ampliar o repertório sobre as diferentes maneiras de se resolver situ-

-

3 - PARTICIPANTES

Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino.
4 - ADESÃO / INSCRIÇÃO

inscrição, no período de 9-8-2013 a 13-8-2013 no Núcleo Pedagógico da Diretoria de 
Ensino, observado o ANEXO 1 - “FICHA DE ADESÃO DA ESCOLA” disponível em:

4.2. O Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – PCNP – dos Anos 

SÍNTESE DA ADESÃO DA DIRETORIA DE ENSINO”, disponível em \< 
fde.sp.gov.br/SysPublic/

-

4.4. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após as 23h59min 
do dia 16-8-2013.

5 – FASES DA JORNADA
5.1. DA ESCOLA: PERÍODO de 9 a 31-8-2013

-
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-

de aprendizagem propostas e almejadas para o segmento do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, como encaminhamentos e orientações que são elementos-chave para 

e entre classes do mesmo ano;

-
ma classe, conforme cadastro de alunos GDAE/SEE;

5.1.5 o aluno suplente acompanhará a equipe em todas as fases da Jor-

-

anexado ao relatório enviado em todas as fases de realização da Jornada;

observado o limite de até dois suplentes;

mal, ou aparentar não estar bem, durante o desenvolvimento de qualquer fase, o mes-

5.1.9 a Escola deverá encaminhar devidamente preenchidos à Diretoria 
de Ensino, até o dia 2-9-2013, os seguintes documentos:

a) “Ficha de Cadastro de Escolas”, ANEXO 3, disponibilizado pelo site: \< 
-

cleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. Esse anexo deverá ser digitado no próprio 
formulário.

b) Relatório contendo:
-

de escolar, durante a FASE-ESCOLA, explicitando os critérios adotados no processo de 
seleção.

-
cação, pelos alunos da equipe vencedora.

5.2. DA DIRETORIA DE ENSINO: PERÍODO DE 9 A 28-9-2013
-

responsável pelos anos iniciais do Ensino Fundamental, de acordo com o item 6.

responsável pela fase SEMIFINAL de polos de sua região.
5.3. SEMIFINAL DE POLOS – PERÍODO DE 7 a 25-10-2013.
Na FASE SEMIFINAL DE POLOS, as equipes vencedoras de cada Diretoria 

Capital e Grande São Paulo:
Polo 1- DE Centro, DE Centro Oeste, DE Norte 1, DE Norte 2.
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Polo 2- DE Leste 1, DE Leste 2, DE Leste 3, DE Leste 4, DE Leste 5.
Polo 3- DE Sul 1, DE Sul 2, DE Sul 3.
Polo 4- DE Guarulhos Norte, DE Guarulhos Sul, DE Itaquaquecetuba, DE 

Mogi das Cruzes, DE Suzano.
Polo 5- DE Diadema, DE Mauá, DE Santo André, DE Centro Sul.
Polo 6- DE Caieiras, DE Carapicuíba, DE Itapecerica da Serra, DE Taboão 

da Serra.
Interior do Estado:
Polo 1- DE Penápolis, DE Assis, DE Mirante do Paranapanema,
DE Ourinhos, DE Presidente Prudente, DE Santo Anastácio, DE Tupã.
Polo 2- DE Araraquara, DE José Bonifácio, DE São José do Rio Preto, DE 

Polo 3- DE Fernandópolis, DE Jales, DE Franca, DE Sertãozinho, DE São 
Joaquim da Barra, DE Ribeirão Preto, DE Votuporanga.

Polo 5- DE Bragança Paulista, DE Campinas Oeste, DE Sorocaba, DE Su-
maré.

Polo 6- DE Miracatu, DE São Vicente, DE Santos, DE Registro.

Polo 8- DE Americana, DE Limeira, DE Mogi Mirim, DE Piracicaba, DE São 
João da Boa Vista.

Polo 9- DE Bauru, DE Botucatu, DE Jau, DE Lins, DE Marília.
As Diretorias de Ensino que compõem cada polo decidirão entre si, o lo-

cal de realização da FASE SEMIFINAL, podendo, nesse momento, ocorrer revezamento 
entre as Diretorias de Ensino envolvidas, comunicando ao grupo de trabalho do Centro 
de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais-CEFAI, da CGEB, por meio do e-mail \< jorna-

Para esta fase, uma comissão formada pelos PCNP responsáveis pela re-
alização da Jornada de cada Diretoria de Ensino envolvida no polo, deverá elaborar as 

5.4. FINAL de POLOS: PERÍODO DE 4 a 14-11-2013

SEMIFINAL DE POLOS, que serão reagrupadas em seis pólos assim cons-

Capital e Grande São Paulo:
Polo 1- DE Centro, DE Centro Oeste, DE Norte 1, DE Norte 2, DE Leste 1, 

DE Leste 2, DE Leste 3, DE Leste 4, DE Leste 5.
Polo 2- DE Sul 1, DE Sul 2, DE Sul 3, DE Caieiras, DE Carapicuíba, DE Itape-

cerica da Serra, DE Taboão da Serra.
Polo 3- DE Centro Sul, DE Diadema, DE Guarulhos Norte, DE Guarulhos 

Sul, DE Itaquaquecetuba, DE Mogi das Cruzes, DE Suzano, DE Santo André, DE Mauá.
Interior do Estado:
Polo 1- DE Penápolis, DE Assis, DE Mirante do Paranapanema, DE Ou-

rinhos, DE Presidente Prudente, DE Santo Anastácio, DE Tupã, DE Fernandópolis, DE 
Jales, DE Franca, DE Sertãozinho, DE São Joaquim da Barra, DE Ribeirão Preto, DE Votu-
poranga, DE Bauru, DE Botucatu, DE Jau, DE Lins, DE Marília.

Polo 2- DE Araraquara, DE José Bonifácio, DE São José do Rio Preto, DE 
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-
te, DE Sorocaba, DE Sumaré, DE Americana, DE Limeira, DE Mogi Mirim, DE Piracicaba, 
DE São João da Boa Vista.

-
guetá, DE Jacareí, DE São José dos Campos, DE Registro.

As Diretorias de Ensino que compõem cada polo decidirão entre si, o 
local de realização da FASE FINAL DE POLOS, podendo, nesse momento, ocorrer reve-
zamento entre as Diretorias de Ensino envolvidas, comunicando ao grupo de trabalho 
do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais-CEFAI, da CGEB, por meio do e-mail 

Esta fase será implementada por uma comissão de especialistas perten-
-

provas conforme item 6.

realizar na cidade de São Paulo.
5.4.2 Sarau da FASE FINAL DE POLOS

-
-

riências, ao conhecimento da diversidade cultural de outras regiões do Estado de São 

o Sarau da FASE FINAL DE POLOS.
Para promover esse espaço de integração e socialização, antes do mo-

que poderão permear temas ligados à literatura, como recitar poesias, contar histórias, 

O Sarau e a FASE FINAL DE POLOS deverão ocorrer no mesmo dia. A or-
-

minutos de duração.

pelo Correio, até dia 18-11-2013, via SEDEX com AR, envelope para o seguinte ende-
reço:

VI JORNADA DE MATEMÁTICA - Secretaria da Educação de São Paulo – 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Professor Paulo Renato Costa 
Souza– EFAP - Rua João Ramalho, nº 1546, Perdizes (Sala 15 – Equipe CEFAI – Centro de 
Ensino Fundamental dos Anos Iniciais) - São Paulo, SP-CEP 05008-002.

O envelope deverá conter:
a) As “FICHAS DE CADASTRO DE ESCOLAS” – ANEXO
3 - disponibilizado pelo site: \<  SysPu-

-
TADUAL, deverá ser digitado no próprio formulário.

b) Relatório contendo:

anteriores, contendo os critérios adotados no processo de seleção;



450

-

5.5. ESTADUAL: DEZEMBRO DE 2013.
-

nalistas da FASE FINAL DE POLOS e ocorrerá na cidade de São Paulo, em data e local a 

item 6 deste regulamento e serão preparadas e conduzidas, bem como validadas e cor-
rigidas na ocasião da FINAL ESTADUAL, por uma equipe de especialistas indicada pela 

realizados, ocorrerá um tempo técnico, com duração de dois minutos cada, conforme 
esquema a seguir:

Tempo técnico de 2 minutos

Intervalo – 15 minutos

Tempo técnico de 2 minutos

5.5.4 neste período de tempo técnico, o professor orientador de cada 

e professores orientadores.
5.5.6 Sarau da FASE FINAL ESTADUAL

regiões do Estado de São Paulo, oferecer uma situação de integração e socialização 
-

FINAL ESTADUAL.

Para assegurar essa integração, o sarau contará com apresentações de cada equipe 

poderão permear as pequenas apresentações com temas ligados à literatura, como: 

Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI, não podendo cada apresenta-
ção ultrapassar a 15 minutos de duração.
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No período de realização do Sarau, a equipe responsável pela Jornada de 
-

6 - CONSTITUIÇÃO DAS PROVAS
-

prioridade em todas as fases da Jornada.
-

segmento do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com encaminhamentos e orientações 

6.4.1 contemplar os quatro blocos de conteúdos: Números e Operações, 
Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.

-
dade de lógica e três situações-problema que poderão ou não conter mais de um item 
(exemplo, a e b ou a, b e c).

-
-
 

SysPublic/Home.aspx .
7 - PREMIAÇÃO
SERÃO PREMIADOS:
7. 1- ALUNOS

dos dois alunos suplentes da equipe vencedora receberão um tablet e um acervo de livros;

-

7. 2- PROFESSORES
7.2.1 o Professor Orientador, ou seja, o professor responsável pela equi-

pe vencedora da FASE FINAL ESTADUAL receberá um tablet e um acervo de livros;
7.2.2 o Professor Orientador, ou seja, o professor responsável pelas de-

digital e um acervo de livros;
7.2.3 o Professor Coordenador da escola da equipe vencedora da FASE 

FASE FINAL ESTADUAL receberá um HD-Externo de 500GB e um acervo de livros;
7.2.5 o PCNP do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e o PCNP de Matemá-



452

7.2.6 o PCNP do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e o PCNP de Ma-
-

-Externo de 500GB e um acervo de livros.
7. 3- ESCOLA
A Escola da equipe vencedora receberá material de recreação para uso 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS

disposto no presente regulamento;
8.2 ocorrendo, em qualquer fase do concurso, impedimento de um dos 

-

8.3 os dois alunos suplentes deverão ser cadastrados juntamente com os 

-

julgamento, não cabendo recursos contra suas decisões;
-

nomia para decisão de casos omissos no presente regulamento;
8.7 o material de apoio necessário à realização das diversas fases da 

 \< ;
8.8 os esclarecimentos sobre este Regulamento poderão ser solicitados 

do site da Secretaria da Educação:  .

9. CRONOGRAMA: IV JORNADA DE MATEMÁTICA – 2013

FASE PERÍODO OBSERVAÇÕES

 ADESÃO-INSCRIÇÃO 9/8/2013 a 13/3/2013

Orientações disponíveis em 

php?t=044

Até 16/8/2013
Digitação de acordo com o item 4.2 deste 
regulamento

ESCOLA  De 9/8/2013
Envio até 02 de setembro de 2013 à Dire-
toria de Ensino,
a composição da equipe selecionada.

DIRETORIAS DE ENSINO De 9/9/2013 a 28/9/2013

 SEMIFINAL/POLOS De 7/10/2013 a 25/10/2013

FINAL/POLOS  De 4/11/2013 a 14/11/2013
Envio até 18 de novembro de 2013 à Equi-
pe do CEFAI, a

6 - ESTADUAL
1ª semana de Dezembro de 

2013
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ANEXO 1

FICHA DE ADESÃO DA ESCOLA

 Eu .................................................................... ..................................................................
.... RG ............................................................
Diretor(a)  da EE...................................................................................................................
..................................................................
(CIE............)DE...................................................................................Município e...............
.....................................,..........................
com ............   (..........) classes de 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental I, 
a adesão
............ (..............................) alunos .  

Data:    ...../....../2013        

Assinatura do Diretor de Escola.....................................................................

ANEXO 2
QUADRO SÍNTESE DA ADESÃO DE ESCOLAS – 2013

(Deverá ser digitado, mantendo a formatação original e encaminhado para jornadade-
 até 16/08/2013)

Diretoria de Ensino:  .........................................................................................................
Nome do Dirigente:  .........................................................................................................

Professor Coordenador do Ensino Fundamental Anos Iniciais -   
Nome:. ..............................................................................................................................
RG............................Tel.(......)......................e-mail ...........................................................

Nome: ...............................................................................................................................
RG..............................l.(......)......................e-mail .............................................................
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IV JORNADA DE MATEMATICA
FICHA DE CADASTRO DE ESCOLAS– 2013

Dados da escola e alunos:
Nome: ...............................................................................................................................
RG(......)......................e-mail ............................................................................................
Nome da Escola:   .................................................................................. ......(CIE..............) 
Nome do (a) Diretor (a):  ..................................................................................................
RG. ............................................................  CPF. ...............................................................
Nome do Professor Coordenador   .................................................................................. .
RG. ............................................................  CPF. ...............................................................
Nome do Professor Responsável pela equipe: .................................................................
RG. ............................................................  CPF. ...............................................................
Pseudônimo da  Equipe  ...................................................................................................
Aluno Titular 1 -  ...............................................................................................................
Aluno Titular 2 - ................................................................................................................
Aluno Titular 3 -  .............................................................................................................. .
Aluno Titular 4 -  ...............................................................................................................
Aluno  Titular 5 -  ..............................................................................................................
Aluno Suplente 1 - ............................................................................................................
Aluno Suplente 2 -  ...........................................................................................................

ALUNO TITULAR 1                                  (Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome:  ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
 CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL

Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do  responsável .........................................................................
Assinatura................................................................................................. 
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ALUNO TITULAR 2                                  (Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome:  ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
 CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL

Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do  responsável .........................................................................
Assinatura................................................................................................. 

ALUNO TITULAR 3                                  (Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome:  ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº .....................................................................
Endereço:..........................................................................nº................. 
Complemento.........................................
Bairro:..................................................... Cidade:................................................................. 
CEP: .............................
Tel. Residencial: (....)................................. Cel. (....)............................... Tel. Contato: .......
...................................

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL

Cidade.................................................................................Data ............/.........../20..........
Nome completo e legível do  responsável .........................................................................
....................................
Assinatura................................................................................... 
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ALUNO TITULAR 4                                  (Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome:  ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
 CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL

Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do  responsável .........................................................................
Assinatura................................................................................................. 

ALUNO TITULAR                                   (Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome:  ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
 CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL

Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do  responsável .........................................................................
Assinatura................................................................................................. 
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                                  (Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome:  ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
 CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL

Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do  responsável .........................................................................
Assinatura................................................................................................. 

                                  (Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome:  ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
 CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL

Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do  responsável .........................................................................
Assinatura................................................................................................. 
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COMUNICADO SE PUBLICADO EM 14 DE DEZEMBRO DE 2013

Aos Coordenadores, Dirigentes Regionais, Supervisores de Ensino  
e Diretores de Escola

O Chefe de Gabinete, Respondendo pelo expediente da Secretaria da 
-

lução SE nº 26, de 29 de abril de 2013, para acompanhamento das ações de premia-

COMUNICA aos dirigentes de órgãos centrais, regionais e locais desta Pasta que a 
premiação dos alunos do SARESP/2011 e dos alunos medalhistas de ouro e respec-

sua unidade escolar, mediante procedimento devidamente registrado em documen-
to, para comprovação posterior dessa providência, se for o caso. Os alunos sujeitos 

constantes da Resolução SE nº 14/2013.
Os demais procedimentos, necessários ao cumprimento do disposto 

nas Resoluções SE nº 14 e 26 de 2013, incluindo a entrega dos prêmios, serão infor-
mados por  Comunicados e Instruções das Coordenadorias de Gestão da Educação 
Básica e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, ouvida a Comis-
são Especial.

_____
NOTA:
A Resolução SE nº 14/13 encontra-se à pág. 113 do vol. LXXV;

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013

Aos Dirigentes Regionais, Supervisores, Diretores de Centros e  
Núcleos das DE, Diretores e Equipes Escolares

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, considerando:

2014;

a melhor organização das escolas, em todos os aspectos de seu funcionamento, com 
ênfase para o acolhimento dos alunos e suas famílias no primeiro dia de aula;

- a responsabilidade dos órgãos centrais e das Diretorias Regionais de 
Ensino no apoio e orientação ao trabalho de organização das escolas, preparando o 
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COMUNICA Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Diretores 
de Núcleos, Diretores e demais integrantes das equipes escolares que, no período de 

as providências abaixo indicadas, com o apoio das Coordenadorias e demais órgãos da 
Administração Central.

1. INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES
1.1 Reparos de Urgência/Emergência * providenciar ainda em dezembro 

-
no porte que possam ser executados pelas unidades móveis, bem como necessidades 
de intervenções de urgência, que impeçam o funcionamento dos prédios escolares no 

* organizar um cronograma de atendimento com as unidades móveis an-

-

própria DE e quais deverão ser encaminhadas à FDE;

APM em 10/01/2014, como complemento às ações de atendimento às necessidades 
mais imediatas de pequenos reparos;

* para as escolas sem APM, ou com APM bloqueada, ou ainda APM com 
pendência na prestação de contas, os recursos do Trato na Escola serão repassados às 

-
colas nessas situações junto à FDE, e acionar a COFI para imediato envio dos recursos;

* ao longo de dezembro/2013 e janeiro/2014, a DE deverá também mo-
nitorar quaisquer intercorrências provenientes das chuvas, buscando rapidamente os 
mecanismos de solução: unidade móvel / contratação pela DE / acionamento da FDE;

* caso algum prédio escolar apresente problemas que não possam ser 

a DE deverá buscar soluções de remanejamento dos alunos ou outras, junto à CGEB, 
-

-

1.2 Organização e Conservação do Espaço Escolar * limpeza escolar reali-

para o desempenho e qualidade exigidos no contrato, bem como para  os serviços cuja 
peculiaridade requer execução no períodos de férias e/ou de recesso escolar (de acor-

* limpeza escolar efetuada por equipe própria da Secretaria da Educação 

pelas empresas, aproveitando este período para efetuar a limpeza geral e demais pro-

1.3 MOBILIÁRIO ESCOLAR

* conferir e dar baixa de todo o mobiliário recebido no sistema de con-
trole no link , apontando eventuais divergências na 

-
mentar e/ou remanejamento do material excedente;
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-

alunos e melhor aproveitamento possível do espaço;
-

modação em ambiente adequado e acionar a DE para que sejam tomadas as providên-
cias necessárias. 

2. SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO
-

panhamento das escolas, por meio da Nutricionista da DE, para atender as necessida-
des das escolas e facilitar a comunicação e o apoio do DAAA no processo.

-
to, a escola deverá manter uma pessoa responsável para receber, conferir e armazenar 
os produtos: 

-

as vias e, caso haja alguma divergência/inadequação, devolver o produto e anotar a 
ocorrência no verso de todas as vias do boleto;

os seguintes dados: 
-

trado;
* organizar o armazenamento/estoque dos produtos, respeitando o mé-

aquele com data de vencimento mais próxima;
* destacar a data da validade (dia/mês/ano) nas caixas de papelão, orga-

-
tendo as caixas distantes das paredes e piso;

* realizar o armazenamento adequado de perecíveis (freezer e geladei-
ra), observando que, nesse caso, as embalagens deverão ser acondicionadas fora da 
caixa de papelão;

* caso haja prestação terceirizada de serviços de preparo e manipulação 
de merenda, atentar às responsabilidades da empresa quanto à limpeza e organização 
dos equipamentos e ambientes afetos à merenda, antes do início das aulas; 

* preencher o “Quadro de Estoque Online”, por meio do site estoquedse.
edunet.sp.gov.br, (respeitando as datas do cronograma divulgado anualmente), infor-

produto servido no dia e cardápio oferecido (escolas do sistema centralizado ao DAAA)

o início das aulas; 
-

da merenda.
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2.2.Transporte Escolar
* registrar os alunos que necessitam de transporte no sistema de Cadas-

correspondam às reais demandas da escola;
-

tura, seja por empresa contratada, conforme Resolução 28/2011,
( . HTM), visando a 

* atentar para os seguintes aspectos: - atraso dos alunos no horário de 
entrada das aulas; - chegada muito antecipada em relação à abertura dos portões da 
escola;

- demora na chegada dos veículos na saída dos alunos;
- alunos sendo transportados em pé;
- alunos sendo transportados sem cinto de segurança;
- alunos com até 12 anos sendo transportados sem o serviço de moni-

toria;

- veículos sem condições de higiene e segurança (pneus carecas, bancos 
soltos, sem cinto de segurança, janelas quebradas, entre outras irregularidades).

* Alunos com necessidades especiais das regiões metropolitanas que 
não possuem convênio:

- consultar a EMTU sobre a possibilidade de atendimento por meio do 
SEC/LIGADO;

Transporte Escolar e COFI;
* As Diretorias de Ensino que fazem a aquisição de passe escolar por 

-
rivelmente.

No caso de ocorrência de qualquer irregularidade, a direção da escola 
deverá informar o Gestor do Transporte na Diretoria de Ensino, por meio do documen-
to Declaração Mensal de Execução do Transporte Escolar (constante do Anexo I que 
integra a Resolução SE nº 28/2011).

3. MATRÍCULA E ACOMODAÇÃO DA DEMANDA ESCOLAR 
* matricular todos os candidatos inscritos pelo processo da Matrícula 

Antecipada, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, até 13 de 
dezembro de 2013 (U.E./C.I.E./N.R.M. - D.E.);

* organizar as classes, de acordo com a Resolução SE nº 86/08, para que 

de atribuição de classes/aulas, promovido pela CGRH, no período de 16 de dezembro 
de 2013 a 10 de janeiro de 2014 (C.I.E./N.R.M. - D.E.);

alunos (Classes de Recuperação, Sala de Recurso, Classes Hospitalares, entre outras), 
(C.I.E./N.R.M. - D.E.);

* atender, com a máxima atenção, a população que recorre à secretaria 
-

to escolar (U.E.); 
* inscrever os candidatos ao ingresso, deslocamento, transferência e in-

tenção de transferência na escola pública (U.E./C.I.E./N.R.M. - D.E.);
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-
dimento a todos os demandantes por uma vaga na rede pública (C.I.E./N.R.M. - D.E.);

de matrícula ( necessidades especiais, gêmeos, indígenas, quilombolas, entre outros), 
(C.I.E./N.R.M. - D.E.);

devido às movimentações ocorridas após a homologação das classes. Período para so-
licitação: de 13 a 17 de janeiro de 2014 (C.I.E./N.R.M. - D.E.);

* informar à comunidade os critérios de distribuição dos alunos (matrí-
culas) e as possibilidades e prazos para eventuais movimentações de matrícula (U.E./ 
C.I.E./N.R.M. - D.E.);

* indicar a necessidade de adequação e ou ampliação de espaços para 
acomodação de demanda dentro das possibilidades estruturais existentes na escola 
(C.I.E./N.R.M. - D.E.);

para rede municipal e ou outras pastas do Estado que estabeleçam um clima harmonio-

4. EQUIPAMENTOS DE TI E SUAS FUNCIONALIDADES
4.1 Acessa Escola:
* monitorar as condições do rack, cabeamento, computadores e acesso 

à internet;
* no caso de quaisquer intercorrências que impeçam o funcionamento 

da sala, acionar a equipe de suporte técnico na FDE, no telefone 0800-7770333;

pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para 
o devido acompanhamento. 

4.2 Patrimoniados:
-

Escola, secretarias, sala do diretor, entre outros);

pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para 
providências e acompanhamentos.

4.3 Outsourcing de computadores 
* acionar a equipe de suporte técnico na FDE no telefone 0800-7770333 

quando necessário;

pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para 
acompanhamento.

5. ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS

destaque para:
Resolução SE nº 75/2013, que dispõe sobre o processo anual de atribui-

ção de classes e aulas aos docentes do Quadro do Magistério;
* Resolução SE nº 10/2012 dispõe sobre o processo de atribuições de 

classes, turmas e aulas de Projetos da Pasta aos docentes do Quadro do Magistério e 
Comunicado CGEB/CGRH de 18/12/2013;

* Portaria CGRH nº 6, de 20/12/2013 - DOE 20/12/2013, que trata dos 
prazos e datas das diversas etapas do processo inicial de atribuição de classes/aulas;
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* atender os prazos determinados no cronograma mensal, para que não 
ocorra corte de pagamento de professores; 

* conferir, com rigor, a documentação do docente ingressante, princi-
palmente quanto à conferência da habilitação exigida no Edital do concurso, quanto 
à necessidade de prorrogação de posse ou de exercício e quanto à publicação de Ato 
Decisório

(anterior ao exercício), nos casos declarados de acumulação remunerada 
de cargos/funções;

do docente ingressante no sistema PAEC, conforme o caso;
* enviar documentação exigida pelo órgão de recursos humanos à Di-

retoria de Ensino, para a devida inclusão da nomeação do professor no Cadastro da 
Educação;

* incluir a Carga Horária do professor; 
* agilizar a conferência da documentação do docente a ser contratado, 

-
buição de classes e aulas;

-
gamento, nas transações PAEC - opção: 7.8 e PAPC - opções: 11.2. e 11.3.1.

6. MATERIAIS DIDÁTICOS DE USO ESCOLAR E SERVIÇOS DE APOIO
-

to, acompanhamento das entregas e armazenagem de materiais;
* conferir todo material entregue dando baixas diárias no sistema de 

-
da/recebida para que as equipes responsáveis procedam à entrega do material com-
plementar e/ou remanejamento do material excedente. Esse procedimento é único 
e serve para o atendimento das demandas do “kit escolar”, “rede de suprimentos”, 

* atender os prestadores de serviços que realizarão reparos, instalações/

presença de funcionário responsável pelo acompanhamento dessas ações no horário 
das 08:00 às 17:00hs.

7. ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ALUNOS E A COMUNIDADE
As escolas deverão, manter, diariamente, funcionários para realizar o 

atendimento ao público e à comunidade da escola, zelando pela cordialidade, clareza e 

-

* Nenhum membro da equipe escolar ou da APM poderá exigir qualquer 
contribuição dos pais ou responsáveis dos alunos, por ocasião da matrícula ou rematrí-

-
lares pelo fato de não trajar uniforme ou por falta de material escolar.

-
dências da escola. 
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12.730/07, Decreto nº 52.625/08)
8. AÇÕES DO PRIMEIRO DIA DE AULA

escolares planejem ações para:
* Acolher a todos os alunos e suas famílias com alegria, atenção e res-

peito;
* Acolher os professores e demais funcionários, oferecendo-lhes as infor-

mações indispensáveis a sua integração; 
* Organizar e sinalizar os ambientes para orientar a circulação dos alunos 

novos e demais integrantes da comunidade;
-

alunos, criar ambiente agradável que aproxime alunos, professores e demais funcio-
nários da escola.

* Promover jogos e brincadeiras na hora do lanche, que deverá ser espe-

horários de entrada e saída, normas de convívio escolar e outros aspectos que facilitem 
a integração dos alunos 

Anexo do Comunicado _________/13
CALENDÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAIS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NAS ESCOLAS
ITEM PROGRAMADO PARA ENTREGA
PERÍODO
UNIDADE DE RECEBIMENTO
Kit escolar
Até 24 de janeiro/14
Diretoria de Ensino e/ou Escola

Até 24 de janeiro/14
Diretoria de Ensino e/ou Escola

Caderno do Aluno:
Volume 1 - Até 15/02/2014
Volume 2 - Até 30/07/2014
Diretoria de Ensino e/ou Escola
Rede de Suprimentos
Entrega permanente e mediante solicitação da Unidade Escolar.
Escola
Mobiliário escolar
Entrega permanente mediante a programação 2014 e novas solicitações.
Escola
Todas os problemas detectados pelas unidades escolares deverão ser ra-
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______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.730/07 à pág. 65 do vol. LXIV;
Decreto nº 52.625/08 à pág. 80 do vol. LXV;
Resolução SE nº 86/08 à pág. 196 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 28/11 à pág. 107 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 10/12 à pág. 167 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 deste volume;
Portaria CGRH nº 6/13 à pág. 478 deste volume.

 

A Comissão Especial, criada na Secretaria da Educação (CE/PECF), com 

I - Para a implementação do Programa observar-se-ão os seguintes pro-
cedimentos:

-

instalada, apresentando os seguintes documentos:
-

tário da Educação solicitando sua inclusão no referido Programa;
b) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

-
tência Social na Área da Educação – CEBAS - Educação/MEC;

-
toria de Ensino: 

a) indicar servidor responsável pelo Programa, que deverá:

-
sável deverá comparar os originais com as cópias dos documentos;

3. conferir e informar o número do Código CIE; 
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assunto será 375 (Programa Cidadania Fiscal);

-
las, do Departamento de Informação e Monitoramento, da Coordenadoria de Informa-
ção, Monitoramento e Avaliação Educacional-SCE/DEINF/CIMA;

7.3. se a escola recebe supervisão da Diretoria de Ensino ou da supervi-
são municipal;

8. encaminhar o processo ao Dirigente Regional de Ensino; 
C - Pelo Dirigente Regional de Ensino: dar o “de acordo” e encaminhar à 

Comissão Especial da Secretaria da Educação, na Praça da República nº 53 - sala 210;
D - Pela Comissão Especial:
a) fazer nova conferência dos documentos encaminhados pelas Direto-

rias de Ensino;

ser incluída no Programa;
c) encaminhar para o Departamento de Informação e Monitoramento, 

da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional-SCE/DEINF/
CIMA, órgão responsável pelo Sistema de Cadastro de Escolas, que migrará a informa-

da Secretaria da Fazenda, mediante arquivo digital.
II - Para a execução dos procedimentos previstos, observarse- á o crono-

grama que se segue:
a) o servidor responsável na Diretoria de Ensino terá o prazo de 15 dias, 

após o “de acordo” do Dirigente Regional de Ensino, à Comissão Especial;

parecer conclusivo e encaminhar para a Coordenadoria de Informação, Monitoramen-
to e Avaliação Educacional - SCE/DEINF/CIMA;

III - Disposições Gerais

Fiscal do Estado de São Paulo, os processos serão devolvidos pela Comissão Especial às 

inclusão no Programa novamente; 

um Código CIE, deverão solicitar sua inclusão no Programa individualmente, para cada 
unidade escolar, devem o a Diretoria de Ensino protocolar processos separados, para 
cada uma;

-
dastrado;
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no endereço eletrônico htpp://www.nfp.fazenda.sp.gov.br, a sua inclusão no Programa.

ANEXO
FICHA CADASTRAL
CÓDIGO CIE:
NOME DA ESCOLA:
DATA DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA:
Nº DO CNPJ:
RAZÃO SOCIAL/MANTENEDOR:
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL:
ENDEREÇO COMPLETO DA ESCOLA:
E-MAIL DE CONTATO DA ENTIDADE:

_____
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Resolução Conj. SF/SE nº 1/13 à pág. 418 deste volume;
Resolução SE nº 73/13 à pág. 317 deste volume.

EDUCACIONAL – CIMA

-
feiçoar a prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- TIC - nas 91 Diretorias de Ensino do Estado.

especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação para atuar em conjunto 
com o Diretor Técnico do Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia (NIT), confor-

Ensino quanto nas escolas de sua jurisdição.

* Atender e resolver problemas na LAN (Cabeamento, Switch, Firewall, 
etc);

-
mas em impressoras e computadores, isolados ou rede;

* Abrir, acompanhar, validar e solucionar chamados para manutenção 
dos equipamentos, infraestrutura e internet, quando necessário, através de console de 
sistema disponibilizado pela SEE;

* Acompanhar técnicos de fornecedores para reparos e manutenções;
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* Incluir novas máquinas no domínio de rede;

ou mesmo de atualização do parque tecnológico das Diretorias de Ensino e Escolas;

inclusive sistema operacional, hardware, internet;

necessidades dos usuários e da SEE;
* Auxiliar na execução de planos de manutenção dos equipamentos, dos 

com devida anuência da SEE;
-

dades quando convocado.

pelo responsável local, diretor técnico do NIT;
Nota:
Para as Escolas, além dos itens acima, o técnico deverá atuar como um 

com alunos.
O técnico residente NÃO ATUARÁ nos seguintes casos:
* Gestão de Suprimentos (Solicitação é realizada pela escola junto à SEE);
* Guarda dos equipamentos (Responsabilidade da Diretoria de Ensino) – 

-
torização da SEE;

* Solução de problemas elétricos, ampliações de tomadas ou “Benjamin” 
sem anuência da SEE;

* Instalação de equipamentos novos e de rede sem autorização da SEE. 
Exemplo: Hubs, tomadas, extensões, etc.

* Alteração no cabeamento estruturado da Escola, sem autorização de SEE;

* Abertura de equipamentos sem autorização da SEE;

* Armazenamento ou transporte de dados de usuários, permanente ou 
provisoriamente;

-
ponsável local, diretor técnico do NIT.

2. Forma de Contratação

aspectos técnicos e formais, pela SEE/CIMA, que orientará as equipes das DEs quanto 
ao acompanhamento do trabalho, frequência, carga horária e avaliação técnica mensal 
dos serviços executados.
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Dúvidas devem ser encaminhadas para o email: comunica-detec-cima@
edunet.sp.gov.br 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 
considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para o preparo dos servidores 
do Quadro de Apoio Escolar para o processo de Promoção do ano de 2013, expede a 
presente  Portaria:

desenvolvidas no ambiente de trabalho, será dividida na seguinte forma:
I - a prova para Agente de Serviços Escolares versará sobre Gestão da 

Merenda, Limpeza e da Conservação;
II - para a prova do Agente de Organização Escolar, o servidor deverá 

optar por uma das áreas, dentre as abaixo relacionadas, na qual deseja ser avaliado:
a) Área de Atendimento aos Alunos;
b) Área de Gestão Estratégica de Pessoas e de Recursos Humanos;
III - a prova para Secretário de Escola versará sobre Gestão Estratégica de 

Pessoas e de Recursos Humanos.

sumário:
I. Agente de Serviços Escolares

1. Manuais

1.2 Bullying - Disponível em: 
bullying.html

1.3 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação: Módulo 

6 – Gestão Escolar, unidades 4 e 5:
-

pação e autonomia da Unidade Escolar;

* Com as alterações introduzidas pela Portaria CGRH nº 4/2013.
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Disponível em: 
gest_edu_esc.pdf

1.4 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário – 
Curso Técnico de Formação para Funcionários

da Educação: Módulo 12 – Higiene e Segurança nas Escolas, unidades 2, 
3, 4, 6 e 8:

Unidade 2 – Higiene e Educação;
Unidade 3 – Higiene no trabalho do funcionário;
Unidade 4 – Segurança: construção histórica do conceito;
Unidade 6 – Segurança na Escola;
Unidade 8 – O Estatuto da Criança e do Adolescente.

-
giene.pdf

1.5 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da

educação de qualidade;

Unidade 5 – Da(o) merendeira(o) à educadora(o) alimentar.
Disponível em: 

pol_aliment_escol.pdf

1.6 Ministério da Educação: Brasília, 2004. Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, caderno 5.
Disponível em: 

ce_cad5.pdf

1.7 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação: 
São Paulo, 2009. Normas Gerais da Conduta Escolar

– Sistema de Proteção Escolar
-

duta _web.pdf
2) Legislação

208.
-

2.2 Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de 
julho 1990 - Título I e Título II:

Capítulo I;

- Título VII:
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-

2.4 São Paulo. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Pau-
lo, Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Título VI:

-
to_ func_public_esp.pdf

2.5 São Paulo. Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011.

1028343/lei-complementar-1144-11                                                                               2.6 
Brasil. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 – Dispõe sobre o atendimento da alimen-
tação escolar aos alunos da Educação Básica.

item/ 4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnden% C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013
2.7 Parecer CEE 67/98 – Dispõe sobre Normas Regimentais Básicas para 

as Escolas Estaduais:
Título I, Capítulo I;
Título II, Capítulo I,

Título V, Capítulo V.
-

-1048_c.pdf
II. Agente de Organização Escolar - Área de Atendimento aos Alunos

1) Manuais

bullying.html
1.2 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação: Módulo 

6 – Gestão Escolar, unidades 4 e 5:
-

pação e autonomia da Unidade Escolar;

gest _edu_esc.pdf
1.3 Ministério da Educação: Brasília, 2004. Programa Nacional de Forta-

lecimento dos Conselhos Escolares, caderno 5.

ce_ cad5.pdf
1.4 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Fazenda: 

Disponível: www.casavil.sp.gov.br/biblioteca
1.5 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação: 

São Paulo, 2013. Manual de Procedimentos e Padronização de Documentos Escolares.
Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGEB – Biblioteca – 

Vida Escolar – Manual versão 2013.
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1.6 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação: 
São Paulo, 2009. Normas Gerais da Conduta Escolar

– Sistema de Proteção Escolar
-

duta_ web.pdf
1.7 Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de 

São Paulo – AFUSE, agosto/2013: Manual de Direitos dos Funcionários e Servidores da 
Educação do Estado de São Paulo.

-
VISADO. pdf

1.8 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Gestão Pú-
blica. Unidade Central de Recursos Humanos:

Manual do Servidor Público Estadual.
-

ducao. html
2) Livro
2.1 MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: Como construir uma escola 

para todos?
Porto Alegre. Artmed, 2005.

3.1 IAVELBERG, Catarina. Publicado em Gestao Escolar, Edição 12, feve-
reiro/março 2011: O papel do monitor, inspetor ou bedel na formação dos alunos.

-
-inspetor-ou-bedel-formacao-alunos-623663.shtml

4) Legislação

-

4.2 Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de 
julho 1990 - Título I e Título II:

Capítulo I;

- Título VII:

Disponível em:  biblioteca-

4.4 São Paulo. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Pau-
lo, Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Título VI:

Disponível em:  estatu-
to_func_public_esp.pdf
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Disponível em:  
lei_500.htm

4.6 São Paulo. Decreto nº 58.648, de 03 de dezembro de 2012 - Regula-
menta a promoção dos integrantes das classes do Quadro de Apoio Escolar;

4.7 Parecer CEE 67/98 – Dispõe sobre Normas Regimentais
Básicas para as Escolas Estaduais:
Título I, Capítulo I;
Título II, Capítulo I,

Título V, Capítulo V.
Disponível em:  

p1022-1048_c.pdf

- Documentação técnica disponível nas telas de ajuda dos navegadores 
Google Chrome e Mozilla Firefox.

- Windows XP/Vista7

- Internet
III. Secretário de Escola e Agente de Organização Escolar – Gestão Estra-

tégica de Pessoas e de Recursos Humanos

1) Manuais
1.1 Bullying - Disponível em: . com.br/p/

bullying.html
1.2 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação: Módulo 

6 – Gestão Escolar, unidades 4 e 5:
-

pação e autonomia da Unidade Escolar;

Disponível em:  profunc/06_
gest_edu_esc.pdf

1.3 Ministério da Educação: Brasília, 2004. Programa Nacional de Forta-
lecimento dos Conselhos Escolares, caderno 5.

Disponível em:  Consescol/
ce_cad5.pdf

1.5 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação: 
São Paulo, 2013. Manual de Procedimentos e Padronização de Documentos Escolares.

Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGEB – Biblioteca – 
Vida Escolar – Manual versão 2013.

1.6 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação: 
São Paulo, 2009. Normas Gerais da Conduta Escolar

– Sistema de Proteção Escolar
-

duta_web.pdf
1.7 Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de 

São Paulo – AFUSE, agosto/2013: Manual de
Direitos dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São 

Paulo.
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2013_REVISADO.pdf
1.8 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação: 

São Paulo, 2013: Manual de Perícias Médicas
Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGRH – Biblioteca – 

Perícias Médicas -Manuais.
1.9 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação: 

São Paulo, 2013: Livro Ponto
Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGRH – Biblioteca – 

Livro Ponto -Manual.
1.10 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Gestão 

Pública. Unidade Central de Recursos Humanos:
Manual Licença Prêmio.

manualPremio.html
1.11 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Gestão 

Pública. Unidade Central de Recursos Humanos:
Manual Contagem de Tempo.
Disponível em:  manuaisConta-

gem.html
1.12 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde: 

Públicos – Aposentadoria.
Disponível em: -

lhas/aposentadoria.pdf
2. Livro
2.1 TEIXEIRA Janny Helio, BASSOTTI Ivani Maria, SANTOS Souza Thiago. 

Contribuições para a Gestão de Pessoas na Administração Pública, Capítulo 2: Gestão 

FIA/USP, 2013.

planejamento e na organização educacional.

4. Legislação

4.2 Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de 
julho 1990 - Título I e Título II:

Capítulo I;

Disponível em:  l8069.htm

- Título VII:
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Disponível em:  biblioteca-

4.4 São Paulo. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Pau-
lo, Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968

Disponível em:

esp.pdf

Disponível em:  
lei_500.htm

4.6 São Paulo. Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011.
Disponível em:  1028343/

lei-complementar-1144-11
4.7 São Paulo. Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007 – Dis-

põe sobre a criação da São Paulo Previdência -
-

res Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São 
Paulo - RPPM, e dá providências correlatas;

Disponível em: 1028343/
lei-complementar-1144-11

4.8 São Paulo. Lei Complementar nº 1.041, de 14 de abril de 2008 - Dis-
põe sobre vencimento, remuneração ou salário do servidor que deixar de comparecer 
ao expediente em virtude de consulta ou seção de tratamento de saúde.

4.9 São Paulo. Lei Complementar nº 1.054, de 07 de julho de 2008 - Am-
plia os períodos da licença à gestante, da licença paternidade e da licença por adoção.

4.10 São Paulo. Decreto nº 58.648, de 03 de dezembro de 2012 - Regula-
menta a promoção dos integrantes das classes do Quadro de Apoio Escolar.

4.11 São Paulo. Decreto nº 52.054, de 14 de agosto de 2007 - Dispõe 
sobre o horário de trabalho e registro de ponto dos servidores públicos estaduais da 
Administração Direta e das Autarquias.

Disponível em:  arquivos/no-
tas/DEC52054_07.HTM

4.12 São Paulo. Decreto nº 57.462, de 26 de outubro de 2011 - Regu-

Organização Escolar.
4.13 São Paulo. Decreto nº 58.855, de 23 de janeiro de 2013 - Regula-

-
grantes das Classes dos Cargos abrangidos pela Lei Complementar nº 1.144/2011.

-

4.15 Parecer CEE 67/98 – Dispõe sobre Normas Regimentais Básicas para 
as Escolas Estaduais:

Título I, Capítulo I;
Título II, Capítulo I,



477

Título V, Capítulo V.
Disponível em: 

p1022-1048_c.pdf

Campus,2011.

2005.

______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.041/08 à pág. 31 do vol. LXV;
Lei Complementar nº 1.054/08 à pág. 30 do LXVI;
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2;
Decreto nº 52.054/07 à pág. 103 do vol. LXIV;
Decreto nº 57.462/11 à pág. 212 do vol. LXXII;
Decreto nº 58.648/12 à pág. 67 do vol. LXXIV;
Decreto nº 58.855/13 à pág. 49 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 85/12 à pág. 124 do vol. LXXIV.
Parecer CEE nº 67/98 à pág. 184 do vol. XLV.

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 
considerando a necessidade de estabelecer datas e prazos para a divulgação da classi-

conformidade: 
I - Titulares de Cargo: 
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b) 06 a 11/12/2013 - prazo para interposição de recursos no endereço ele-

c) 06 a 13/12/2013 - deferimento/indeferimento dos recursos no ende-
reço acima pela DE; 

II - Docentes das Categorias “P”, “N”, “F”, “O”e Candidatos à contratação: 

b) 12 a 16/12/2013 - prazo para interposição de recursos, no endereço 

c) de 12 a 18/12/2013 - deferimento/indeferimento dos recursos no en-
dereço acima pela DE; 

“N”, “F”, “O” e Candidatos à contratação poderão interpor recurso referente à pontua-

-
tratação deverão apresentar documentação comprobatória na Diretoria de Ensino de 

e nos Termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e o abrangido pelas disposi-

Diretoria de Ensino de inscrição, documentos comprobatórios de conclusão do Curso-
-

cação Física que somente poderá comprovar a conclusão do Curso mediante Diploma e 
credenciamento no Conselho Regional de Educação Física - CREF. 

-

_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.010/07 encontra-se à pág. 25 do vol. LXIII.

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 
considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para o desenvol-

presente Portaria.
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da Portaria CGRH nº 5/2013, dar-se-á a publicação da 

16.1.2013, no endereço: 
Parágrafo único – O docente que se encontra na condição de aluno, caso 

-

classes de educação especial exclusiva e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes 
Resolução SE nº 75/2013, 

obedecerá ao seguinte cronograma:

para:

b) Ampliação de Jornada;
c) Carga Suplementar de Trabalho Docente.

de cargo, não atendidos, parcial ou integralmente em nível de Unidade Escolar, para:

a.1 - aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1;
a.2 - aos adidos em caráter obrigatório.
b) Composição de Jornada, na seguinte ordem:

b.2 - aos adidos, em caráter obrigatório.

de cargo não atendidos na Unidade Escolar, para Carga Suplementar de Trabalho Do-
cente.

IV – dia 22/01/2014 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino, para:
, 

b) Atribuição para o Centro de Estudos de Educação de Jovens e Adultos 
– CEEJA;

c) Atribuição para o Centro de Estudos de Línguas – CEL.
-
-

cente não esteja contemplada com as disciplinas de sua habilitação, o mesmo deverá 

§ 2.º - As Diretorias de Ensino deverão comunicar à Diretoria de Ensino/

orientação a ser expedida pela CGRH.

classes de educação especial exclusiva e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes 

da Resolução SE nº 75/2013
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-
dade, devendo ser amplamente divulgado e obedecendo à seguinte ordem:

I) Fase 1 – Unidade Escolar - de carga horária aos docentes ocupantes de 

II) Fase 2 – Diretoria de Ensino - de carga horária aos docentes ocupantes 

III) Fase 2 – Diretoria de Ensino – para atribuição da carga horária aos 
candidatos à contratação.

IV - A atribuição de classes e aulas na Etapa II aos docentes e candidatos 

Resolução SE Nº 75/2013 se processará na seguinte conformidade:
§ 1º – Unidade Escolar - Fase 1 – aos docentes da unidade escolar na 

seguinte ordem:

e) Candidatos à docência já atendidos na Etapa I, com aulas atribuídas na 

§ 2º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – observada a sequência:
a) Os docentes de que trata o inciso anterior, não atendida totalmente 

nas unidades escolares, observada a mesma ordem;
b) Candidatos à contratação.
§ 3º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – atribuição para Projetos da Pasta, 

Portaria.

evento poderá ser adequado, desde que seja amplamente divulgado.

-
Resolução SE nº 75/2013, 

aos docentes cadastrados no período de inscrição para atribuição de classes e aulas.
Parágrafo único – Observadas as peculiaridades de cada região e haven-

do classes/aulas disponíveis para atribuição, as Diretorias Regionais de Ensino poderão, 

aulas pretendidas, a atribuição das aulas poderá ocorrer mediante documento com-
probatório, a ser apresentado pelo docente.

revogadas as disposições em contrário.
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_______
NOTA:

Fundamental e Médio – CENP/SE:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei complementar nº 444/85 à pág. 344 do LXI;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 deste volume;
Portaria CGRH nº 5/13 à pág. 477 deste volume.

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 
considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para as inscrições 
do processo de atribuição de classes e aulas e a prova de avaliação referente ao ano 

integrantes do Quadro do Magistério (QM) da rede pública estadual, como também a 
-

 e Resolução 
SE nº 37/2013. 

IV – docentes com vínculo assegurado em lei, a que se refere o § 2º do 

V – docentes contratados e candidatos à contratação temporária, nos 
termos da Lei Complementar nº 1.093/2009. 

-
pem da Prova de Avaliação - 2013, a ser realizada pela Secretaria da Educação. 

-
rior, conforme estabelece a Lei Complementar 1.207, de 05 de julho de 2013, poderão 

-
cesso Anual de Atribuição de Classes/Aulas – 2014, como candidato à contratação tem-
porária, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009, no mesmo campo de atuação 

-
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aprovados em Prova de Avaliação realizada em anos anteriores, estão desobrigados de 
-

cação no atual processo. 
§ 5º- Para os docentes a que se refere o parágrafo anterior, a média igual 

Complementar nº 1.097, de 27/10/2009, pode ser considerada como nota da Prova a 
-

-

-

§ 7º - A nota da Prova de Avaliação será única por campo de atuação e o 
candidato deverá, no momento da inscrição, optar por realizar: 

classes, e/ou 
-

las e/ou no campo de atuação de Educação Especial, podendo, neste caso, optar por 
-

cação Especial. 
§ 8º - O docente/candidato que optar pela “Prova Aulas”, a que se refere 

-

§ 9º - O docente/candidato, de que trata o parágrafo anterior, que tam-
bém pretenda concorrer à atribuição no campo de atuação de classes, deverá prestar 
as 2 (duas) Provas oferecidas pela Secretaria da Educação. 

contratação deverão efetuar inscrição para o processo de atribuição de classes e aulas 

abaixo discriminado, procedendo, a seu critério, às seguintes indicações: 

b) indicação para Jornada de Trabalho Docente: manutenção, ampliação 
-

go 4º da Lei Complementar 1.207/2013; 
-

mentar 444/85; 
d) atuação em classes, turmas ou aulas de Projetos da Pasta; 
II - Docentes - Categorias “P”, “N” e “F”, no período de 15/08 a 10/09/2013: 

1. carga horária máxima pretendida; 
-
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3. escolha da disciplina da prova, no caso de inscrição para o campo de 
atuação “aulas” e/ou Educação Especial; 

b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada até 06/09/2013; 

d) transferência de Diretoria de Ensino. 

de 2014, deverão: 
I – DOCENTES CONTRATADOS nos termos da LC nº 1093/2009, no perío-

do de 15/08 a 10/09/2013: 

1. carga horária máxima pretendida; 
-

indicando a disciplina desejada ou Educação Especial; 
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada até 6/9/2013; 
c) de mudança de Diretoria de Ensino. 
Parágrafo único: Acertos de inscrição como: Dados Pessoais, Habilitação/

Os interessados deverão dirigir-se à Unidade Escolar munidos dos docu-

ser efetuada pela Diretoria de Ensino, mediante documentação comprobatória a ser 
entregue pelo docente contratado na Unidade Escolar, que será responsável pelo enca-
minhamento à Diretoria de Ensino. 

II – CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO nos termos da LC nº 1093/2009, no 
período de 06/08 a 10/09/2013, deverão comparecer a uma das Diretorias de Ensino, 

de que está devidamente matriculado e frequente no curso, para efetuar sua prévia 

1. carga horária máxima pretendida; 
-

indicando a disciplina desejada ou Educação Especial. 
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada até 06/09/2013. 

devendo posteriormente, até a data de 23/10/2013, apresentar o laudo que comprove 

-

Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo – S.U.S., conforme estabelece a Lei 
Complementar 1093/2009. 

-
da pela Diretoria de Ensino, até 29/10/2013, no site:
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-
do pelo candidato à contratação. 

-

Parágrafo único: Caberá à Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da 
-

tam os referidos Projetos: 
I – divulgar o período de inscrição; 
II – divulgar o prazo para inscrição para os projetos; 
III - divulgar o período em que os docentes/candidatos deverão apresen-

tar, quando for o caso, a proposta de trabalho para projetos; 

“F”, que pretenderem atuar em regime de acumulação, com contratação temporária, 
nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, deverão observar: 

I – Inscrição: de 15/8 a 10/9/2013; 
-

e outros); 
III – até 14/8/2013 para análise e acerto da Unidade Escolar. 

-

-
nhum dado poderá ser alterado. 

o seguinte cronograma: 
1- até às 18 horas do dia 06/09/2013, disponibilidade da opção para 

acertos, relacionados a dados pessoais, funcionais ou de pontuação, nas inscrições de 
docentes e ou candidatos via WEB; 

2- até às 18 horas do dia 13/09/2013, digitação no sistema JATC, pela 
Diretoria de Ensino, das pré-inscrições de candidatos, que foram efetuadas no período 
de 06/08 a 10/09/2013; 

3- até às 18 horas do dia 09/09/2013, deferimento/indeferimento da so-
licitação pendente de acerto pela Diretoria de Ensino. 

-

publicada oportunamente. 
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_____
NOTAS:

Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.097/09 à pág. 41 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.207/13 à pág. 46 deste volume.

-

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 
-

presente instrução:
I - Compete ao superior imediato dar posse e exercício ao ingressante, 

alterações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010.

contados sequencialmente da data da publicação do ato de nomeação, conforme dis-

III - o prazo inicial para posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) 

pela autoridade prevista no inciso I. 
IV - a contagem dos 30 (trinta) dias de prorrogação será imediatamente 

sequencial ao 30º dia do prazo inicial de posse, sem qualquer interrupção.
V - o prazo inicial para a posse do nomeado que, na data da publicação 

imediatamente posterior ao do término do afastamento, conforme dispõe o § 2º do 

VI - a licença, a que se refere o inciso anterior, é exclusivamente a que 

VII - a contagem do prazo de posse, inicial ou em prorrogação, poderá ser 
suspensa, sempre a pericia assim o exigir, por período de até 120 (cento e vinte) dias, 
cujo cômputo se iniciará na data indicada na publicação do órgão médico competente, 

-

10.261/68.
VIII - a suspensão da contagem do prazo de posse, de que trata o inciso 

-
rações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010.
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IX - no ato da posse do cargo, o ingressante deverá apresentar declaração 
expressa, de próprio punho, informando se possui, ou não, outro cargo ou função-

-
tarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas subsi-
diárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, inclusive 
para os que apresentam a condição de aposentado.

X - para tomar posse, o nomeado deverá apresentar ao superior imedia-
to os seguintes documentos, em vias originais 

e cópias:

c) documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir;
-

f) comprovante de estar em dia com as obrigações militares, estando 
isento da apresentação o ingressante que no momento da posse se encontre no ano 
civil subsequente ao que tenha completado 45 anos;

g) declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não ter sofrido 

-

de demissão/dispensa a bem do serviço público, ou cassação de aposentadoria por 
equivalência;

h) comprovação de ser pai/mãe ou responsável por criança em idade 
escolar, de que a mesma está matriculada em estabelecimento de ensino;

de conclusão de curso nível médio ou equivalente, comprovando a habilitação para a 

-
-

tência;
k) para os nomeados para o cargo de Analista Sociocultural diploma de 

graduação superior devidamente registrado por órgão de competência, comprovando 
a habilitação em Biblioteconomia, bem como o registro no Conselho Regional de Bi-
blioteconomia - CRB;

l) para os nomeados para o cargo de Agente Técnico de Assistência à Saú-
de: diploma de graduação superior devidamente registrado por órgão de competência, 
comprovando a habilitação em Nutrição;

-
rando-o apto ao exercício do cargo, expedido pelo Departamento de Perícias Médicas 

Decreto estadual nº 29.180/88; 
-

tos no Edital/ Instruções Especiais do concurso correspondente;
XI - Poderá haver posse por procuração exclusivamente nos casos em que 

o ingressante for funcionário público e se encontrar ausente do Estado, em missão do 
Governo.
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-

-
do com a legislação vigente.

XIII - o termo de posse deverá ser lavrado em livro próprio, assinado 

-
sante a autuação do Processo Único de Contagem de Tempo.

XIV - o exercício do ingressante dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da posse, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, 
mediante requerimento do interessado e com autorização do superior imediato, publi-

encontre:
a) provendo cargo em comissão, na área da Administração Estadual Cen-

desde que o afastamento, a que se refere este inciso,comprove-se obrigatório.
-

tenda exercer o cargo em regime de acumulação com cargo/função docente, somente 
poderá tomar posse após publicação do ato decisório favorável/legal devidamente pu-
blicado em DOE, conforme dispõe o Decreto nº 41.915/97, tendo em vista o inciso XVI 

XVII - o ingressante que já exerce outro cargo ou função pública, exceto 
docente, somente poderá assumir o exercício apresentando cópia do pedido de exone-
ração/dispensa do cargo/função precedente, devidamente protocolado, a ser publica-
da com vigência na mesma data do exercício no novo cargo.

XVIII - o ingressante, que não tomar posse dentro dos prazos legalmente 
previstos, terá sua nomeação tornada sem efeito, ou será exonerado do cargo, se to-
mar posse, mas não assumir o exercício dentro dos prazos previstos na Lei.

revogada a Instrução CGRH nº 1, de 10/1/2012. 

______
NOTAS:

Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 41.915/97 à pág. 57 do vol. XLIV;
Instrução CGRH nº 1/12 à pág. 336 do vol. LXXIII.
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COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CGEB

 
 

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - 
CGEB, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem observa-

19/01/2013, baixa as seguintes instruções: 
I - A avaliação do desempenho escolar dos alunos nos componentes das 

do Ensino Fundamental das Escolas de Tempo Integral, conforme disposto no Parágrafo 

-

subsídios da avaliação global do aluno, realçando-lhe suas condições em prosseguir em 

II - A Língua Estrangeira Moderna, incluída como componente curri-
-

mental, obedece, na avaliação do desempenho escolar, o mesmo tratamento dis-
pensado às demais disciplinas da Base Nacional Comum, e, portanto, com a adoção 

desempenho. 
-
-

zados em uma escala de notas de zero a dez e devem ser registrados nos documentos 
-

moção ou retenção. 
IV - A desvinculação do desempenho escolar alcançado pelos alunos em 

-
cia que representam como indicadores que, por concorrerem para a formação integral 
do aluno, não só subsidiam a avaliação global do aluno, como retratam, pelos resulta-
dos alcançados, os avanços por ele conquistados. 

V - Caberá às Escolas de Tempo Integral – ETI providenciar os ajustes ne-
cessários no Regimento Escolar, na conformidade da legislação vigente.

_____
NOTA:
A Resolução SE nº 2/13 encontra-se à pág. 89 do vol. LXXV.
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INSTRUÇÃO CGEB DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores das Escolas 
Estaduais Indígenas

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, à vista 
do disposto na Portaria CGRH 11/2013, que trata das inscrições para o Processo de Atri-

e de legislação, que fundamentam e orientam a organização de exames, concursos e 

estaduais, baixa as seguintes instruções:
-

Escolar Indígena, na conformidade da Portaria CGRH 11/2013, será realizada no dia 20-
10-2013, das 9h às 13h no local indicado, em anexo, pela Diretoria de Ensino.

Regionais de Ensino, com o apoio do Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico de 

a. aplicar a Prova;
b. enviar as Folhas de Respostas, Lista de Presença e Folha de Ocorrência 

para o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado 
(CAESP).

na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, para o campo de atuação aulas/classe;
3.1 Não serão computadas questões não assinaladas, rasuradas ou que 

contenham mais de uma resposta.
4 . A correção da prova será efetuada pela equipe técnica do Núcleo de 

Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento Especializado (CAESP) da Co-
ordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).

5 . O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, com 

-

forma da Lei 9.503/97), Carteiras de Órgãos de Conselhos de Classe, Carteira de Traba-

Indígena (RANI).
6.1- O documento a ser apresentado pelo candidato deverá estar em 

6.2- O candidato que não apresentar o documento conforme o item 5, 

6.3- Não serão aceitos protocolo, ou quaisquer outros documentos não 
constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de empresa pública ou privada.
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diferentes daqueles estabelecidos na presente convocação.
8- Não haverá segunda chamada ou nova oportunidade para prestar a 

não comparecimento, qualquer desconhecimento sobre sua realização.
9 - Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candida-

ta será responsável pela guarda da criança.
9.1. Em eventual necessidade de acompanhante, este apenas conduzirá 

10- Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova 
em virtude de afastamento do candidato da sala ou do local de prova, independente-

-

códigos, livros, manuais, impressos, anotações.

candidato que:

b) apresentar-se após o horário estabelecido;

início da prova;
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, 

realização da prova;
-

pamento eletrônico de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, smartphone ou outros equipamentos similares) bem 
como protetores auriculares;

Fiscal da Sala;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
j) não devolver integralmente o material recebido;

trabalhos.
14 - O Fiscal não se responsabilizará por perda ou extravio de documen-

tos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de prova, nem por danos 
neles causados.

14.1- Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saí-
da do candidato do local de realização da prova.

15- O preenchimento da Folha de Respostas, único documento válido 
para a correção da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 

Questões.
16- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas, 
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17- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao Fiscal da Sala o seu 
caderno de questões e a Folha de Respostas devidamente preenchida.

depois de transcorridas as 4 horas de duração da prova.
18- Poderá ocorrer, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a elimina-

pessoa envolvida na aplicação da prova.

alegado.
20- No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato 

21- A inclusão de que trata o item 20 será realizada de forma condicional;
-

sem direito à contestação, independentemente de qualquer formalidade, permane-
cendo nulos todos os atos dela decorrentes, inclusive a prova que o candidato tenha 
realizado.

23- Se for constatado que o candidato, durante ou mesmo após a reali-
-

deixar de entregar a Folha de Respostas ou entregá-la sem preenchimento, estará ex-

25- O Gabarito e as questões das provas estarão à disposição para con-

26- Casos omissos deverão ser encaminhados ao Núcleo de Inclusão Edu-
cacional (NINC) do Centro de Atendimento

Especializado (CAESP).

na conformidade do estabelecido no calendário escolar.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. De Ensino Fundamental e Médio – SE/CENP:
Res. SE nº 52/13 à pág. 183 deste volume;
Port. CGRH nº 11/13 à pág. 481 deste volume.

ATOS CONJUNTOS

O Secretário de Estado da Educação e o Secretário Municipal de Educa-
ção da cidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando:
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-

obrigatório;

de Alunos do Estado de São Paulo, e a Deliberação CEE nº 2/2000, que dispõe sobre o 
cadastramento geral dos alunos;

- a Deliberação CEE nº 73/08 e a Indicação CEE nº 76/08, que regulamen-
tam a implantação do ensino fundamental de 9(nove) anos no Sistema de Ensino do 
Estado de São Paulo;

- a Deliberação CME nº 3/06 e a Indicação CME nº 7/06, que dispõem 
sobre o ensino fundamental de 9 (nove) anos no Sistema Municipal de Ensino de São 
Paulo;

- a Resolução SE nº 74/12, que dispõe sobre a realização do Censo Esco-
lar, no âmbito do Estado de São Paulo;

- a necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e antecipado, 

Educação Básica – CGEB – e a Coordenadoria de Informações, Monitoramento e Ava-
liação – CIMA –, da Secretaria de Estado da Educação – SEE, bem como a Assessoria 

CI, da Secretaria Municipal de Educação – SME, serão responsáveis pela elaboração do 
planejamento, acompanhamento e execução do Programa de Matrícula Antecipada, 

de Alunos da SEE/SME.
§ 1º - O Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da SEE/ SME consiste 

da integração de dados entre os Sistemas das Secretarias Estadual e Municipal de Edu-

Escola On-Line da SME.
§ 2º - As Diretorias de Ensino da Capital - DE/SEE e as Diretorias Regionais 

-
ma de Matrícula Antecipada, em âmbito regional.

-
mental, as escolas das redes de ensino estadual e municipal atuarão como postos de 

-

III e IV.

postos de cadastramento e informação ao cidadão que procurar uma escola pública 

à demanda escolar do ensino fundamental, para o ano de 2014, deverão respeitar os 
procedimentos na seguinte sequência:

de estudos;
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II – chamada escolar e matrícula antecipada de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos candidatos ao ensino fundamental na rede pública;

III – cadastramento e atendimento das situações de transferência no Sis-
tema Integrado.

cronograma constante do anexo que integra a presente Portaria e compreenderá as 
seguintes fases:

ingresso no ensino fundamental público, em 2014, que se encontrem, em 2013, ma-

II - FASE II – de cadastramento, no Sistema Integrado, de crianças candi-
datas ao ingresso no ensino fundamental público, em 2014, que não estejam frequen-

III - FASE III – de cadastramento, no Sistema Integrado, de candidatos à 
matrícula em qualquer série/ano do ensino fundamental em escola pública estadual ou 
municipal, que se encontrem, em 2013, fora da escola pública, abrangendo:

-
cula em qualquer série/ano do ensino fundamental, observado o disposto na legislação 
vigente;

b) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de Educação de Jovens 
-

portaria anual que rege o processo de matrículas na rede municipal de ensino.
IV - FASE IV – de cadastramento, no Sistema Integrado, de candidatos à 

matrícula no ensino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, na rede pública, que não se inscreveram nas fases II e III.

Parágrafo único – Considera-se para ingresso no ensino fundamental, 
crianças que já completaram ou completarão 6 (seis) anos de idade até 31/3/14.

-

podendo ocorrer:
a) por alteração de endereço residencial, quando essa mudança inviabili-

zar a permanência do aluno na mesma unidade escolar;
b) por interesse do aluno ou de seus responsáveis, não sendo neces-

-

solicitada;

III - Inscrição por Intenção de Transferência – procedimento semelhante 
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com observância aos seguintes procedimentos:
I - as classes previstas para atendimento à demanda de 2014 deverão 

ser digitadas no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos, conforme o estabelecido no 
Anexo que integra esta portaria;

-

todas as matrículas;
III - para a indicação da vaga, serão considerados pelo Sistema Integrado, 

a seguinte ordem:

b) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
c) o CEP válido da escola de inscrição.
§ 1º - As reuniões regionais, entre as equipes da DE-SEE e da DRE-SME, 

deverão ocorrer sempre que necessário e sob a supervisão dos órgãos centrais de am-

§ 2º - Os candidatos que perderem o prazo de inscrição nas fases II e III 
terão novo período em que poderão se inscrever, na fase IV, ainda em 2013, sendo 
que, após esse período, as inscrições, na fase IV, serão reabertas em 2014, em caráter 

-

Conveniadas, no período estabelecido no Anexo desta Portaria, deverão, obrigatoria-
mente, registrar no Sistema Integrado:

I – o endereço residencial completo do aluno, inclusive com CEP válido, 
sendo que, no caso de o endereço residencial não ter CEP válido, a escola deverá pro-

conferido pela escola. quando solicitado pelos pais ou responsáveis.
Parágrafo único - Os candidatos das Fases II, III e IV serão cadastrados, 

obrigatoriamente, no Sistema Integrado, em uma escola pública estadual ou municipal.

proceder:

à atualização do endereço dos alunos que já possuem RA, com endereço residencial 
completo, inclusive telefone para contato, sendo que, quando solicitado pelos pais/res-
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Integrado, ao aluno e/ou a seus pais ou responsáveis, em todas as etapas do processo 
de matrícula a que o aluno se submeta.

totalidade dos candidatos cadastrados nas diversas Fases, com base no CEP fornecido 

demais informações do Sistema Integrado.

atendimento à totalidade da demanda, observados os seguintes critérios comuns:

adultos, buscando a melhor solução, inclusive para aqueles com necessidades educa-
cionais especiais;

2 – de proximidade, em relação à escola, do endereço de residência do 

-
grado de Cadastro de Alunos da SEE/SME, na conformidade do cronograma estabele-
cido no anexo desta portaria.

I - na rede estadual, sob a coordenação das Diretorias de Ensino/SEE e 
responsabilidade das escolas estaduais;

II - na rede municipal, sob a coordenação das Diretorias Regionais de 
Educação/SME e responsabilidade das escolas municipais.

§ 1º - Toda a demanda cadastrada nas Fases I, II e III deverá, obrigatoria-
mente, estar matriculada até 14/11/13, no Sistema Integrado.

-
zadas, obrigatoriamente, as opções do Sistema Integrado, próprias para esses registros.

-
cimento” (N.COM) no Sistema Integrado, de forma a liberar a vaga reservada.

“Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, obrigatoriamente, depois de 10 

-
torno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola 
deverá:

-
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-
ção e matrícula no Sistema Integrado.

§ 8º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão da consolidação 
dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível 

da referida data-base, no Sistema Integrado.

fundamental, os trabalhos das equipes responsáveis pela demanda escolar das redes 

salas de aula por escola, área de abrangência/ setor e distrito;

número de turnos e horários de funcionamento e número de turmas e de alunos por 
-

manda no ensino fundamental;
III - levantamento de obras em execução e planejamento conjunto das 

-
manda;

conjunto à demanda, pelas duas Secretarias, envolvendo seus órgãos centrais, regio-
nais e todas as escolas públicas;

VI - divulgação do resultado da matrícula – 2014, na seguinte conformidade:
a) pela escola de origem, para os alunos cadastrados da Fase I;
b) pela escola de inscrição, para os candidatos das Fases II, III e IV.

Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal de Educação deverão dar 
-

vaga disponibilizada para a matrícula de 2014.
§ 2º - No cadastramento de candidatos à vaga na rede pública não deve-

rão ser incluídos aqueles caracterizados como em situação de solicitação de transferên-
cia de escola, sendo proibida a exclusão de aluno já matriculado.

-

residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, após a 
divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer 
à qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de 
deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de endereço.

§ 1º - Os alunos que, por interesse do próprio ou de seus responsáveis, 
-

recer à escola pretendida para registrar esse interesse.

1. registrar no Sistema Integrado a solicitação de deslocamento da matrí-
cula com ou sem alteração de endereço do aluno;
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2. proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para 

válido.
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de en-

canceladas.

-

escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de transferên-
cia da matrícula.

-
toriamente:

1. registrar no Sistema Integrado a solicitação de transferência da matrícula;
2. proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para 

§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema Integrado, a baixa 
-

responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema Integra-
do, da intenção de transferência e aguardar a comunicação da escola, no caso de haver 
disponibilidade de vaga.

Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser considerada após 
o atendimento de todos os alunos de todas as etapas, inclusive daqueles inscritos por 
deslocamento com alteração de endereço e transferência.

-
crições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para pos-
sibilitar melhor alocação da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação do 
comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento 
no Sistema Integrado e à atualização do endereço completo, inclusive com CEP válido 
e telefone para contato.

o ano de 2014, caberá:
I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores 

do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo 
de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, da Secretaria Estadual de Educação, aos Dire-
tores Regionais de Educação, Supervisores Escolares, Diretores de Planejamento das 
Diretorias Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação:

a) orientar e conduzir o processo, em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as etapas do pro-

cesso;

alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações da Co-
ordenadoria de Gestão da Educação Básica da SEE;
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vagas, assegurando-se a matrícula da totalidade dos alunos inscritos, em sua área de 
atuação;

e) na hipótese de haver qualquer impedimento, nas escolas de sua cir-
cunscrição, para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no 
Sistema Integrado;

f) digitar o quadro-resumo das escolas de sua área de atuação no Sistema 

II - à Equipe Gestora das escolas estaduais e municipais:
a) orientar devidamente os candidatos que procurarem a escola;
b) efetuar o cadastramento da demanda das fases II, III e IV;
c) proceder, em conjunto com as Diretorias de Ensino e Diretorias Regio-

d) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados, 
-

bilidade, nas escolas estaduais e municipais;
e) efetuar, no Sistema Integrado, a inscrição por deslocamento, transfe-

rência ou intenção de transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência.

com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA, 
da Secretaria Estadual de Educação, à Assessoria Técnica de Planejamento – Setor

de Educação, planejar, orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acom-
panhar o trabalho das Diretorias de Ensino e das Diretorias Regionais de Educação, 

-
de da demanda.

ANEXO

 – Envio, pela SME, de arquivo de matrícula da pré-escola, via 
barramento, para inclusão no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos – SEE/SME.

-
tação às Diretorias de Ensino/SEE, às Diretorias Regionais de Educação/SME sobre os 

 – Orientação pelas DEs e DREs, às escolas estaduais e munici-

 – Tratamento das inconsistências no arquivo da Educação Infan-
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-

Indireta e Conveniada, que completarão 6 (seis) anos até 31/3/2014, candidatos ao 
ensino fundamental público, com endereços atualizados, inclusive com indicação do 
CEP ou de um CEP válido mais próximo da residência, por meio de consulta aos pais ou 
responsáveis.

14/9 a 30/9 – Migração de dados do EOL para o Sistema de Cadastro de 

3/9 a 30/9 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, no Sistema In-
tegrado de Cadastro de Alunos, nas escolas públicas, de crianças que não frequentam, 

-
nima de 6 (seis) anos completos ou a completar até 31/3/2014, candidatas ao ingresso 
no ensino fundamental público.

3/9 a 30/9 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento no Sistema 
 

e que se encontrem fora da escola pública, para matrícula, em qualquer série/ano 
do ensino fundamental, de escola pública ou municipal, e de jovens e adultos, para 
matrícula em curso da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no segmento 

ou municipal.
 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes previstas 

acordo com o planejamento prévio, homologado por ambas as redes de ensino.
16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os 

ao atendimento da totalidade dos inscritos nas fases I, II e III.
4/10 a 6/10

Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
7/10 a 24/10 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Re-

gionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema 
Integrado.

das Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
-
-

ma Integrado.
-

das Fases I e II.
10/10 a 23/10

de Educação de Jovens e Adultos, no Sistema Integrado.

e as vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Re-

gionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema 
Integrado.
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11/11 e 14/11 -

municipais.

Fase I, a ser realizada pelas EMEIs.
 – Divulgação do resultado da matrícula dos alunos ca-

dastrados nas Fases II e III, pela escola de cadastro, aos pais/responsáveis, informando 
a escola onde foi disponibilizada a vaga para 2014.

1º/10 a 1º/11 – Cadastramento, na fase IV, dos candidatos à vaga no en-
sino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, na rede 
pública, que não se inscreveram nas Fases II e III, nos prazos previstos para o processo.

-
deram os prazos e as vagas existentes, pelo Sistema Integrado, com resultado semanal.

 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Re-
gionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema 

-
zados para as escolas estaduais e municipais.

11/12 a 13/12
IV, feita pelas escolas de inscrição/cadastramento.

 – Cadastramento dos candidatos à vaga na rede públi-
ca, que perderam os prazos previstos no Programa de Matrícula Antecipada/Chamada 
Escolar/Ano 2014, executado no segundo semestre de 2013.

7/1 a 17/1/14 -
va em 2014, que mudaram de residência, com alteração de endereço para bairro/distri-
to/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das 
aulas, deverão comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para 
formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de en-

 - Inscrição por transferência – quando a mudança 

o aluno deverá comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para 
formalizar a solicitação de transferência da matrícula.

 – Inscrição por intenção de transferência – os 

por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, deverão procurar a escola pre-
tendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção de transferência, 
podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade de vaga.

 – Todos os candidatos cadastrados para os 
cursos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas instaladas para o 
2º semestre de 2014.

-

Municípios.
-

trícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade na Educação de 
Jovens e Adultos e divulgação do resultado.
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-
tos nas escolas estaduais e municipais ocorrerá semanalmente, independentemente 
do número de candidatos cadastrados, com digitação imediata da matrícula no Sistema 
Integrado, sob a coordenação dos órgãos regionais e a responsabilidade de divulgação 

rede pública estadual ou municipal.
______
NOTAS:

Fundamental e Médio – SE/CENP:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:

Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL;
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX;
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 à pág. LXV;
Indicação CEE nº 76/08 à pág. 331 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 38/13 à pág. 148 do vol. LXXV.

A Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, da Secretaria de Ges-

ao cômputo do Prêmio de Desempenho Individual – PDI aos proventos de aposentado-

-

constar:
2.1. Dados do órgão e unidade do servidor;
2.2. Dados do servidor;

formulário ser preenchido até o mês que antecede o envio do processo de aposenta-
doria à SPPREV, com os seguintes dados:

3.1. Período de recebimento mensal (dia/mês/ano) da vantagem;
3.2. Cargo/função de base para cálculo do PDI;

3.4. Valor unitário da UBV no mês de referência;

completado um período de doze meses de recebimento;
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3.7. Média dos valores percebidos no período, computado os valores a 

3.8. Número total de anos de recebimento (completados a cada 12 me-

3.9. Número total de avos a ser considerado (subitem 3.8), em relação ao 
tempo de contribuição necessário a aposentadoria;

-

4. A data inicial do cômputo não poderá ser anterior a 1º de julho de 
-

bro de 2011, sendo computada para os proventos a cada doze meses de percebimento 
do PDI.

aposentadoria do servidor, devidamente datado e assinado pelo órgão setorial/subse-
torial de recursos humanos.

6. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à 1º de julho de 2012.
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A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – 
CGRH, da Secretaria da Educação e o Diretor da Diretoria de Educação para o Trânsito e 
Fiscalização – DETF, do Departamento Estadual de Trânsito – Detran-SP, Autarquia vin-
culada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, à vista do disposto 

Capital, que:
1. a Diretoria de Ensino deverá proceder ao levantamento de docentes 

readaptados que tenham interesse em exercer funções correlatas às de magistério jun-
to à Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização, do Departamento Estadual de 
Trânsito – DETRAN-SP, Autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvol-

49.893, de 18.8.2005, acrescentado pelo Decreto nº 57.786, de 10.2.2012;
2. a relação dos docentes readaptados, interessados no afastamento de 

-
-

cará as relações e enviará à Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS, da 

3. a Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização – DETF, deverá 
-

sempenhadas pelos docentes readaptados no afastamento pretendido;
4. após manifestação favorável da CAAS, a Coordenadoria de Gestão de 

Recursos Humanos, encaminhará à Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscaliza-
ção, do DETRAN-SP, a relação dos docentes interessados em prestar serviços a esse 

5. a relação dos docentes readaptados selecionados para a prestação de 
serviços junto ao DETRAN-SP será encaminhada à Coordenadoria de Gestão de Recur-

6. a Diretoria de Ensino, quando do encaminhamento da relação de do-
centes readaptados à CGRH, a que se refere o item 2 deste comunicado, deverá pro-

-

afastar junto ao DETRAN;
7. as vagas a serem oferecidas, neste momento, serão somente na cidade 

de São Paulo – Capital.

A Coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professo-
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57.141/2011, a Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e a 
Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica tornam pública a rela-
ção nominal de escolas que passam a integrar o Programa Sala de Leitura nos termos 

alterada pelas Resoluções SE nºs 13/2011 e 37/2013.
Caberá ao Dirigente Regional de Ensino adotar as providências necessá-

rias para a seleção de docentes e acompanhar o processo de formalização da atribuição 

Nº  DE CODESC NOME SC

1 30892 Elmoza Antonio Joao Profa

2  31069 Joel Aguiar Prof

3 30958 Jose Edson Moyses Prof

4 Caraguatatuba 11393 Avelino Ferreira

5 Caraguatatuba 11162 

6 Caraguatatuba 45123  Idalina do Amaral Graca

7 Caraguatatuba 11265  Walkir Vergani

8  Leste 2 483643 Vila Yolanda IV

9 Norte 1 479500 Jardim Nossa Senhora Aparecida II

10  Osasco 910442 Gabriela Maria Elisabeth Wienkem Irma

11 Ribeirao Preto 24090 Cid de Oliveira Leite Professor

12  Ribeirao Preto 24120 Edgardo Cajado Doutor

13 Ribeirao Preto  48458 

pelo Decreto 54.553 de 15 de julho de 2009, alterado pelo Decreto 59.863 de 29 de 
novembro de 2013, para o ano de 2014, a Coordenadoria de Gestão da Educação Bási-
ca - CGEB e a Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI, instruem as Diretorias de 

- SEE e os Municípios Paulistas, quanto aos procedimentos necessários à formalização 
do convênio:

1. Da documentação necessária:
-

do da Prefeitura Municipal):

-

Prefeito Municipal, dados do Coordenador/Responsável pelo Programa de Integração 
Estado/Município e indicação do local de entrega do material;
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c) Plano de Trabalho, datado e assinado pelo Prefeito (conforme modelo 

pesquisa de intenção realizada em julho/2013.
1.2. Pela Diretoria de Ensino (toda documentação deverá estar em papel 

-

Município e Diretor do CAF.

(conforme manifestação do Supervisor de Ensino responsável) e aprovação da docu-
mentação entregue pelo Município (conforme manifestação do Diretor do CAF).

2. Do processo:
2.1. Autuação
a) Para cada Programa em que o município manifeste interesse, deverá 

ser autuado um novo processo.
2.2. Os documentos devem estar na seguinte ordem:

c) Plano de Trabalho;

Parecer do Supervisor de Ensino e Diretor do CAF.
3. Das etapas para formalização:
Os processos devidamente instruídos e com a documentação necessária, 

conforme itens 1 e 2, deverão ser formalizados obedecendo o cronograma a seguir:
a) 02/12 a 06/12 – A Diretoria de Ensino deverá:

-
tação necessária para celebração dos convênios (conforme Item 1 desta instrução);

* preencher as planilhas (mala direta) de cada Programa e imediato en-
caminhamento dessas planilhas à SEE (para os endereços: angel.nascimento@edunet.

-
nio;

b) 09/12 a 13/12 – Entrega prévia dos documentos na SEE (pessoalmente 
pelo Supervisor de Ensino ou Diretor do CAF) e recebimento do Termo de Convênio 

-
teriormente;

c) 16/12 a 20/12 – Acertos necessários entre a DE e o Município
e período para assinatura dos Termos de Convênio pelos Prefeitos Muni-

cipais, com posterior envio à SEE/CGEB;
d) 23/12 a 10/01/2014– Assinatura dos Termos de Convênio pelo Senhor 

Secretário da Educação, com posterior retorno dos Termos de Convênio às DE para 
junção ao processo.

Em caso de dúvidas:
* Formalização dos Convênios e preenchimento da planilha (mala dire-

ta): Sr. Angel Nascimento (COFI/DECON) - Tel. (11) 3218-3447 - angel.nascimento@
edunet.sp.gov.br

* Dúvidas Pedagógicas sobre o Programa Ler e Escrever:
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Prof. Edgard Souza (CGEB/DEGEB/CEFAI) - Tel. (11) 3866-0622

sp.gov.br
* Dúvidas Pedagógicas sobre o Programa São Paulo Faz Escola: Profa. 

sp.gov.br

Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores 
de Escolas Estaduais 

As Coordenadoras das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e 
de Gestão de Recursos Humanos, à vista dos princípios norteadores das diretrizes es-
tabelecidas pela Res. SE nº 75, de 28/11/2013 que dispõe sobre o processo anual de 
atribuição de classes e aulas, que buscam:

* o fortalecimento da equipe escolar como medida propulsora da cons-

processo de um ensino e de uma aprendizagem de qualidade, comunicam às autorida-
des em epígrafe:

recondução do Professor Coordenador – PC e do Professor Coordenador do Núcleo Pe-
dagógico – PCNP, dar-se-á após a avaliação de seu desempenho, a ser realizado no mês 
de dezembro, pela Direção da unidade escolar e pelo Supervisor de Ensino, no caso do 
PC da escola, e pelo Dirigente Regional em se tratando do PCNP do Núcleo Pedagógico;

a critério da administração, 

superior a 45 (quarenta e cinco) dias.
1.2. em caráter excepcional, exclusivamente ao Professor Coordenador 

do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, a critério do Dirigente Regional de Ensino 

período de 45 dias.
-

de 2007.
-

dagógico nas ausências e impedimentos legais mediante nova designação, exceto de 
PCNP que se encontre em licença gestante ou em licença-adoção. Nesse caso, a desig-
nação será por período fechado, ou seja, pelo período em que perdurar as referidas 
licenças, não cabendo prorrogação.

1.5. o docente designado Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico 
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de 2014.
-

sação da designação de PCNP em virtude de remoção para outra Diretoria de Ensino.
2. Os docentes que vêm atuando, em 2013, como Professor Mediador e 

Comunitário do Sistema de Proteção Escolar, Educador do Programa Escola da Família, 

antes do início do processo de atribuição de classes e aulas de 2014, podendo após a 
recondução completar a carga horária de trabalho com atribuição de aulas regulares. 

Nesses casos, quando se tratar de docente contratado deverá ser obser-
vada a vigência do contrato.

3. As aulas dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEE-
JA e nos Centros de Estudos de Línguas – CEL, deverão ser atribuídas no mesmo dia da 
atribuição de aulas prevista para os docentes que usufruirão das condições previstas 

4. As aulas de Professor Auxiliar – PA, de turmas de alunos encaminha-
-

ser atribuídas no processo inicial de atribuição de classes e aulas.
5. As aulas do Programa Presença – PP e do Projeto Apoio à Aprendiza-

6. As cargas horárias dos demais projetos da Pasta serão atribuídas na 
conformidade do estabelecido no cronograma a ser publicado oportunamente em Por-
taria da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH.

encontrem com aulas atribuídas como Professor Auxiliar – PA ou como Projeto Apoio 

_____
NOTA:
Encontram-se na  Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXII;
Lei Complementar nº1.018/07 à pág. 37 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 88/07 à pág. 196 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 deste volume.



- XII - 
DIPLOMAS LEGAIS E NORMATIVOS  

REVOGADOS E RESPECTIVOS  
REVOGADORES
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADOS
DO VOLUME LXXVI

REVOGADOS(AS) REVOGADORES(AS)

ATO Nº DATA ATO Nº DATA

Decreto 40.039 06.04.95 Decreto 59.957 13.12.13

Decreto 55.145 10.12.09 Decreto 59.863 29.11.13

Decreto 57.379 29.09.11 Decreto 59.447 19.08.13

Resolução SE 69 27.06.12 Resolução SE 52 14.08.13

Resolução SE 91 08.12.09 Resolução SE 75 28.1113

Resolução SE 8 22.1.10 Resolução SE 75 28.11.13

Resolução SE 70 26.10.10 Resolução SE 52 14.08.13

Resolução SE 13 03.03.11 Resolução SE 52 14.08.13

Resolução SE 19 28.03.11 Resolução SE 73 22.10.13

Resolução SE 36 02.06.11 Resolução SE 56 27.08.13

Resolução SE 44 07.07.11 Resolução SE 78 11.12.13

Resolução SE 88 29.12.11 Resolução SE 82 16.12.13

Resolução SE 89 29.12.11 Resolução SE 75 28.11.13

Resolução SE 3 13.01.12 Resolução SE 65 16.09.13

Resolução SE 12 31.01.12 Resolução SE 49 19.07.13

Resolução SE 66 19.06.12 Resolução SE 70 30.09.13

Resolução SE 72 04.07.12 Resolução SE 45 10.07.13

Resolução SE 90 04.10.12 Resolução SE 49 19.07.13

Resolução SE 96 30.11.12 Resolução SE 84 19.12.13

Resolução SE 37 07.06.13 Resolução SE 52 14.08.13

Deliberação CEE 121 2013 Deliberação CEE 122 2013

Instrução CGRH 1 10.01.12 Instrução CGRH 4 08.10.13

Comunicado Conj. 
CC/SF/SGP 

1 03.02.12 Resolução Conj. CC/SF/SGP 1 30.07.13
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01. AFASTAMENTO

02. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM
– criação de Grupo de Trabalho para tratar do Estatuto Padrão das – Res. SE nº 72/13 

03. AULAS
– processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do 
Magistério – Res. SE nº 75/13

atribuição de classes e aulas de 2014 – Portaria CGRH nº 5/13
– inscrições para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas e a realização da prova 

04. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO – AAP

regular, do 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 

das classes abrangidas pelas Leis Complementares nº 1.157/11 e nº 1.193/13, da – De-
creto nº 59.391/13

06. BANCO DE CARGOS E FUNÇÕES-ATIVIDADES
-

poníveis da administração direta e autárquica do Estado, de que trata o Decreto nº 
40.039/95 – Decreto nº 59.957/13

07. BENS MÓVEIS
– doação de bens móveis pertencentes à Secretaria da Educação, em uso nas unidades 

-
pio – Decreto nº 59.859/13

– Vide PROJETO BOLSA MESTRADO/DOUTORADO

09. BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS – BR

2013 – Res. SE nº 88/13

10. CALENDÁRIO ESCOLAR
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11. CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – CAI-
SAN-SP

– autorização, instalação e funcionamento de – Res. SE nºs 58/13, 76/13, 77/13, 86/13

13. CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL
– Vide GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – GOE

14. CLASSES
– processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do 
Magistério – Res. SE nº 75/13

atribuição de classes e aulas de 2014 – Portaria CGRH nº 5/13
– inscrições para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas e a realização da prova 

ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão Pública, da – Decreto nº 59.420/13

16. COMISSÃO ESPECIAL

Estado de São Paulo – Res. SE nº 56/13
– para concessão do Prêmio Intercâmbio Internacional – Res. SE nº 66/13
– divulgação dos locais de prova e convoca os alunos inscritos ao processo de seleção 
– Comunicado da Comissão Especial publ. em 

17. COMISSÃO PARITÁRIA

– Res. SE nº 47/13

19. COMPETÊNCIA
– delegação de competência para autorizar o pagamento de transporte a coordenado-
res e dirigentes regionais de ensino – Res. SE nº 46/13

20. CONCURSOS PÚBLICOS
– regionalizados, para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educa-
ção – LC nº 1.207/13
– regulamentação dos concursos públicos para provimento de cargos do Quadro do 
Magistério, da Secretaria da Educação – Decreto nº 53.037/08, alt. pelo Decreto nº 
59.477/13

-
plementar nº 932/02
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e indígenas em – Decreto nº 59.900/13

21. II CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
– Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, de 27 a 29.9.2013 – Comunicado SE publ. 
em 26/9/13

22. CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
– criação do – Res. SE nº 51/13

23. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

38/2013

24. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

pela LC nº 1.215/13

– procedimentos a serem adotados quando da formalização de contratos nos órgãos 
centrais da Secretaria da Educação – Res. SE nº 48/13

26. CONVÊNIOS
-
-

– celebração de – Decreto nº 59.868/13
– procedimentos necessários à formalização do convênio SEE/Municípios Paulistas 
(Programa Ler e Escrever e/ou Programa São Paulo Faz Escola) – Instrução Conjunta 
CGEB/COFI de 2/12/13  
– Vide PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO

27. DEMANDA ESCOLAR

nº 69/13

– para o exercício de 2014 – Lei nº 15.109/13

-
ministrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Balanço Geral do Estado do 
exercício de 2013 – Decreto nº 59.650/13

29. DISCRIMINAÇÃO

sexual – Lei nº 10.948/01, alt. pela Lei nº 15.082/13
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30. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – ETI
– reorganização curricular do ensino fundamental, na – Res. SE nº 85/13

da Matriz Curricular do Ensino Fundamental das Escolas de Tempo Integral/2013, de 
que trata a Res. SE nº 2/2013 – Instrução CGEB de 12/7/13

– oferta a alunos das escolas estaduais, aos sábados, de – Res. SE nº 61/13

32. EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA
– regulamentação da – Decreto nº 49.394/05, alt. pelo Decreto nº 59.850/13

33. EXERCÍCIO
-

CGRH nº 4/13

34. FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ocupacional para a função de – Decreto nº 57.462/11, alt. pelo 59.618/13

36. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA

37. GRUPO DE TRABALHO
– com propósito de aprofundar estudos e propor medidas e ações visando à aplicação 
do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, nas licitações e contratos re-

ensino do Governo do Estado de São Paulo
– Vide ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM
– Vide “LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL”

– designação dos membros do – Res. SE 20/13, alt. pela Res. SE nº 79/13

81/13 

39. IDOSOS
– Vide DISCRIMINAÇÃO
– Vide TRANSPORTES

40. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE

59.644/13

41. VI JORNADA DE MATEMÁTICA – 2013
– regulamento da – Com. SE publ. em  8.8.13
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42. JORNADAS DE TRABALHO
– do pessoal docente do Quadro do Magistério – Decreto nº 55.078/09, alt. pelo De-
creto nº 59.448/13

43. “LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL”

44. LICENÇA-PRÊMIO
– conversão em pecúnia de parcela de licença-prêmio, para os integrantes do Qua-
dro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação – LC nº 
1.015/07, alt. pela LC nº 1.218/13

– Vide GRUPO DE TRABALHO

46. LÍNGUA ESPANHOLA
– consulta sobre ministração de – Parecer CEE nº 255/13

47. MATERIAIS 
-

satualizados ou inservíveis, no âmbito da Secretaria da Educação – Res. SE nº 83/13

-

públicas estadual e municipais de ensino – Mensagem do Gov. nº A 120/13

49. MÚSICA
– consulta sobre minuta de Decreto para regulamentar a Lei federal nº 11.769/2008, 
que introduz o conteúdo obrigatório, na disciplina de Arte, de – Par. CEE nº 402/13

nº 63/13

58/11 – Res. SE nº 61/12, alt. pela Res. SE nº 55/13

10.948/01, alt. pela Lei nº 15.082/13

-
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CGRH nº 4/13

Lei Complementar nº 1.158/11, aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei 
Complementar nº 1.080/08 – Decreto nº 57.781/12, alt. pelo Decreto nº 59.796/13 

59.504/13

– Vide COMISSÃO ESPECIAL

– Vide AULAS
– Vide  CLASSES

Prova – Instrução CGEB de 16.10.13

-
te ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos – Lei nº 
15.097/13

60. PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO
– atribuições de – Res. SE nº 7/12, alt. pela Res. SE nº 54/13

61. PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
– regulamentação do – Decreto nº 54.179/09, alt. pelo Decreto nº 59.338/13

SE nº 56/13

-

Secretaria da Educação – Res. SE nº 73/13

62. PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA
– veto total ao Projeto de lei nº 85, de 2013, que propõe medida para autorizar o Poder 

ao atendimento de docentes e alunos – Mensagem do Gov. nº A 115/13

63. PROGRAMA DE INSPEÇÕES MÉDICAS
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64. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO
– desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas municipais, 
autorizando a Secretaria da Educação a representar o Estado de São Paulo na cele-
bração de convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e 
municípios paulistas, tendo por objeto a implementação do – Decreto nº 54.553/09, 
alt. pelo Decreto nº 59.863/13
– transferência de escolas e classes estaduais, objeto da Parceria Educacional Estado/
Município, no 1º semestre/2013 – Res. SE nº 80/13

– procedimentos e critérios para cadastramento de alunos e atendimento à demanda do 
ensino fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo – Res. SE nº 50/13
– parâmetros comuns à execução do Portaria Conj. SE/SME nº 1/13

66. PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
– regulamentação do Programa Ensino Integral, de que trata a Lei Complementar nº 
1.164/2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191/2012 – Decreto nº 59.354/13
– organização e o funcionamento das escolas estaduais do – Res. SE nº

-
duais do – Res. SE nº 65/13
– avaliação do desempenho de servidores do Quadro do Magistério no – Res. SE nº 
84/13

– Vide SALA/AMBIENTE DE LEITURA

67. PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO

e indígenas em concursos públicos – Decreto nº 59.900/13

69. PROGRAMA REDE SÃO PAULO DE FORMAÇÃO DE DOCENTE – REDEFOR

70. PROGRAMA SALA DE LEITURA
– relação nominal de escolas que passam a integrar o – Comunicado Conjunto EFAP/
CGEB/CGRH, de 23.8.13   

71. PROGRAMA SP EDUCAÇÃO COM SAÚDE
– composição do Grupo Técnico de Acompanhamento e da Comissão de Coordenação 
do – Res. SE nº 38/11, alt. pela Res. SE nº 70/13

72. PROGRESSÃO

Complementar nº 1.122/10 – Decreto nº 59.589/13 

73. PROJETO APOIO À APRENDIZAGEM
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fundamental e das séries do ensino médio na rede pública estadual,  do – Res. SE nº 
68/13

74. PROJETO BOLSA MESTRADO/DOUTORADO
– disposições sobre o – Resolução SE 17/11, alt. pela Res. SE nº 57/13

Complementar nº 1.122/10 – Decreto nº 59.589/13
-

-
plementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011 – Portaria CGRH nº 3/13

76. QUADRO DE APOIO ESCOLAR – QAE
– Vide SALÁRIOS
– Vide VENCIMENTOS
 
77. QUADRO DO MAGISTÉRIO – QM
– Vide SALÁRIOS
– Vide VENCIMENTOS

– levantamento, pelas Diretorias de Ensino, de docentes readaptados que tenham in-
teresse em exercer funções correlatas às do magistério junto à Diretoria de Educação 
para o Trânsito e Fiscalização, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP – 
Comunicado Conj. CGRH/DETF nº 001, de 27.8.13          

79. RECLASSIFICAÇÃO
– consulta ao CEE sobre – Par. CEE nº 311/13

– Vide ESTUDOS DE REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO CURRICULAR

– Vide ESTUDOS DE REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO CURRICULAR

-
cido pelas escolas públicas estaduais – Res. SE nº 74/13

– Vide GRUPO DE TRABALHO

– contribuição previdenciária ao – Res. Conj. CC/SF/SGP nº 1/13
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– atuação de professor, nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, em – Res. 
SE nº 60/13

do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação – LC nº 1.204/13

-
bito da Administração direta, indireta e fundacional do Estado – Decreto nº 59.954/13

SARESP

90. SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR
– Vide PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO

91. SUBSTITUIÇÕES

 
92. SUPORTE PEDAGÓGICO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

93. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
-

municação para atuar em conjunto com o Diretor Técnico do Núcleo de Informação 
Educacional e Tecnologia (NIT) – Comunicado CIMA de 30.10.13

94. TRANSPORTES
– gratuidade nos transportes públicos de passageiros às pessoas maiores de 60 (ses-
senta) anos – Lei nº 15.187/13

– criação de – Decretos nºs 59.566/13, 59.669/13, 59.693/13, 59.699/13, 59.732/13, 
59.765/13, 59.862/13

96. VENCIMENTOS

do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação – LC nº 1.204/13

97. VIDA ESCOLAR E CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS
– regularização de – Del. CEE nº 122/13 e Ind. CEE nº 123/13

– veto total ao Projeto de lei nº 514, de 2012, que dispõe sobre a exigência de vistoria 
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ensino fundamental público ou privado, bufês, parques públicos, de diversão, condo-
mínios, hotéis, clubes e similares, no âmbito do Estado de São Paulo – Mensagem do 
Gov. nº A-111/13
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NÃO CONSTANTES DAS COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL  

DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – CENP/SE

FEDERAL

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, e da outras providencias

-
lores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, estados, distrito federal e muni-
cípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recur-

de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e da outras providencias

LEIS 

e balanços da união, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

-

-

Dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providencias

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providencias

providências
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Estabelece normas para as eleições

-

providencias

LEI Nº 12.101 DE 27.11.2009

procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a lei 8.742, 

9.429 de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de 
maio de 2003, e da medida provisória 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e da outras 
providencias

maio de 2003, que dispõe sobre a organização da presidência da republica e dos minis-
térios, a legislação da agencia nacional de aviação civil (anac) e a legislação da empresa 
brasileira de infraestrutura aeroportuária (infraero); cria a secretaria de aviação civil, 
cargos de ministro de estado, cargos em comissão e cargos de controlador de trafego 
aereo; autoriza a contratação de controladores de trafego aéreo temporários; altera as 
leis 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 
de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, 
e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a medida provisória 2.185-35, de 24 de agosto 

DECRETOS 

Promulga a convenção 169 da organização internacional do trabalho sobre povos indí-
genas e tribais

Regulamenta a lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de 

das contribuições para a seguridade social, e da outras providencias

7.237, de 20 de julho de 2010, que regulamenta a lei 12.101, de 27 de novembro de 
-

sistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social



Altera o art. 4º e revoga o art. 10 da Resolução CNE/CES nº 1/2002, que estabelece 
normas para a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos 
estrangeiros de ensino superior

ESTADUAL

Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado

dos integrantes das classes e série de classes a que se referem as Leis Complementares 
nºs 661 e 662, ambas de 11 de julho de 1991, e a Lei nº 7.951, de 16 de julho de 1992

-

-

-
tentes em parques de diversões, no Estado de São Paulo, e dá outras providências



Altera modelo-padrão de convênio anexo ao Decreto nº 40.673, de 16 de fevereiro de 
1996 

-

autárquica, e dá providências correlatas

regionalização dos concursos públicos para provimento de cargos do Quadro do Magis-

contratação temporária de docentes

ações educacionais nas escolas das redes públicas municipais, e autorizou a Secretaria 
da Educação a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e municípios paulistas, tendo por 
objeto a implementação do aludido programa

20 a 25 da Lei Complementar nº 1.122, de 2010, e dá providências correlatas.

Dispõe sobre transferência de escolas e classes estaduais objeto da Parceria Educacio-
nal Estado/município, no 2º semestre/2009 e 1º semestre/2010 

Altera  redação do item A, inciso IV, alínea 14 da Indicação



CRCE, sob a  responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração

-
mulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo
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