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-IAPRESENTAÇÃO
Dando prosseguimento aos trabalhos de sistematização da legislação de ensino, em vigor no Estado de São Paulo, de interesse da Pasta da Educação,
trazemos a público o volume LXXVII da Coletânea de Legislação Estadual de Ensino
Fundamental e Médio, que vem sendo editada desde 1975, destinada aos profissionais
de educação, dos quadros de pessoal desta Secretaria.
Procuramos, a exemplo do que vimos fazendo ao longo desses anos
todos, amealhar todo o acervo legal e normativo que regula e regulamenta as ações
de gestores, supervisores e docentes que atuam nos órgãos centrais e regionais, bem
como nas escolas públicas estaduais.
Agora institucionalizado, sob a denominação de Grupo de Legislação
Educacional, integrante da Chefia de Gabinete da Secretaria da Educação, ex vi do disposto no Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, o Grupo Técnico de Recursos Legais
agregou novos educadores, com experiência em direção de escola, em supervisão de
ensino, na docência ou em cargos de confiança, nos órgãos centrais da Pasta, o que lhes
confere qualificação para desempenhar as atribuições que lhes foram definidas.
Esperamos atender às expectativas de todos aqueles que diariamente se valem da legislação de ensino, na busca da norma ou do procedimento aplicável
aos casos concretos que têm pela frente, e, também, para fundamentar suas ações
informadas pelo princípio da legalidade.
As sugestões, críticas e contribuições serão sempre bem recebidas
pelo GLED, para aprimorar e aperfeiçoar seu trabalho.
agradecimentos.

A todos os profissionais de educação que nos têm prestigiado nossos
LESLIE MARIA JOSÉ DA SILVA RAMA
Diretora do Grupo de Legislação Educacional
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39 , DE 27 DE JANEIRO DE 2014
Acrescenta dispositivo no artigo 239 da Constituição Estadual
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
termos do § 3º do artigo 22 da Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda
ao texto constitucional:
Artigo 1º – O artigo 239 da Constituição do Estado de São Paulo passa a
vigorar acrescido do § 4°, com a seguinte redação:
“Artigo 239 – ..............................................................................................
...................................................................................................................
§ 4º – O Poder Público adequará as escolas e tomará as medidas
necessárias quando da construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade
das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de
barreiras e obstáculos nos espaços e mobiliários.” (NR)
publicação.

Artigo 2º – Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2014.
a) SAMUEL MOREIRA - Presidente
a) ENIO TATTO - 1º Secretário
a) EDMIR CHEDID - 2º Secretário
_____
NOTA:
A Constituição do Estado encontra-se à pág. 29 do vol. XXVIII.
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LEI Nº 15.295, DE 8 DE JANEIRO DE 2014
(Projeto de lei nº 519/13, do Deputado Osvaldo Verginio - PSD)
Dispõe sobre editais de concursos públicos, e dá providência correlata
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
te lei:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin-

Artigo 1º - O edital de cada concurso público de provas ou de provas e
títulos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo não poderá
deixar de prever a especificação do número de cargos a serem providos.
Parágrafo único - Vetado.
Artigo 2º - Vetado.
Artigo 3º - Vetado.
Artigo 4º - Vetado.
Artigo 5º - Os candidatos aprovados deverão ser nomeados no prazo de
validade do concurso.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, em 8 de janeiro de 2014.
Geraldo Alckmin
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 8 de janeiro de 2014.

LEI Nº 15.298, DE 10 DE JANEIRO DE 2014
(Projeto de lei nº 300, de 2012, do Deputado Carlos Giannazi – PSOL)
Assegura o pagamento de meia-entrada para diretores, coordenadores pedagógicos,
supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das
redes estadual e municipais
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Artigo 1º – Fica assegurado o pagamento de 50% (cinquenta por cento)
do valor realmente cobrado para o ingresso em casas de diversões, praças desportivas e similares, para diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares
de cargos do quadro de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais
de ensino.
27
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Parágrafo único – A prova da condição prevista no caput, para recebimento do benefício, será feita por meio da carteira funcional emitida pela Secretaria da
Educação ou pela apresentação do holerite do servidor.
Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 10 de janeiro de 2014.
a) Samuel Moreira - Presidente
Publicada na Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 10 de janeiro de 2014.
a) Rodrigo Del Nero - Secretário Geral Parlamentar

LEI Nº 15.299, DE 10 DE JANEIRO DE 2014
(Projeto de lei nº 577/11, do Deputado Hamilton Pereira - PT )
Dispõe sobre a regionalização e a humanização das Perícias Médicas aos Servidores
Públicos Estaduais, e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
te lei:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin-

Artigo 1º - É direito de todos os funcionários, servidores e candidatos a
cargos ou funções públicas da administração direta, das autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público do Estado de São Paulo, ao serem submetidos às
perícias médicas, um atendimento regionalizado e humanizado.
Parágrafo único - Vetado:
1 - vetado;
2 - vetado;
3 - vetado;
4 - vetado.
Artigo 2º - Para o atendimento regionalizado, ou regionalização das perícias médicas, a que se referem o caput e o item 3 do parágrafo único do artigo 1º, o
Poder Público se valerá das estruturas próprias ou conveniadas, vinculadas ao órgão de
assistência médica do servidor público estadual.
§ 1º - Vetado.
§ 2º - Vetado.
§ 3º - Vetado.
Artigo 3º - Vetado.
§ 1º - Vetado.
§ 2º - Vetado.
§ 3º - Vetado.
28

14367 miolo.indd 28

26/06/15 12:53

Artigo 4º - Para o atendimento humanizado, ou humanização, a que se
referem o caput e o item 4 do parágrafo único do artigo 1º, os profissionais da área médico-odontológica, assim como os funcionários dos órgãos responsáveis pela realização
das perícias objeto desta lei, devem tratar os servidores com urbanidade, respeito e
dignidade, sendo ainda seu direito:
I - serem identificados e tratados pelo seu nome ou sobrenome;
II - não serem identificados ou tratados por:
a) números;
b) códigos;
c) de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso;
III - receberem informações claras, objetivas e compreensíveis sobre:
a) hipóteses diagnósticas;
b) diagnósticos realizados;
IV - a possibilidade de acessarem, a qualquer momento, o seu prontuário;
V - terem assegurado, durante a realização das perícias médicas e na satisfação de suas necessidades fisiológicas:
a) a sua integridade física;
b) a privacidade;
c) a individualidade;
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;
e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal;
VI - vetado;
VII - receberem do profissional competente, presente no local, auxílio
imediato e oportuno para melhoria do conforto e bem-estar;
VIII - terem um local digno e adequado para o atendimento;
IX - receberem ou recusarem assistência moral, psicológica, social ou religiosa.
Artigo 5º - Vetado.
Artigo 6º - Vetado.
Artigo 7º - Vetado.
Artigo 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, em 10 de janeiro de 2014.
Geraldo Alckmin
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 10 de janeiro de 2014.

29

14367 miolo.indd 29

26/06/15 12:53

LEI Nº 15.352, DE 14 DE MARÇO DE 2014.
(Projeto de lei nº 1186/11, do Deputado Carlos Bezerra - PSDB)
Dispõe sobre as penalidades impostas à pratica de exploração do trabalho infantil no
âmbito do Estado e dá outras providências

te lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin-

Artigo 1º - As pessoas jurídicas de direito privado que incorrerem na prática de exploração de trabalho infantil, sem prejuízo do disposto na Lei federal nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, e demais normas pertinentes à matéria, sofrerão as seguintes
sanções:
I - aplicação de advertência, por escrito, na primeira autuação, com prazo
de 30 (trinta) dias para adequação à legislação pertinente e encerramento do trabalho
ilegal;
II - em caso de reincidência o infrator estará sujeito à imposição de multa no valor de 500 (quinhentas) a 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESP.
§ 1º - A multa a que se refere o inciso II deste artigo será graduada de
acordo com a gravidade do caso, a vantagem econômica auferida com o trabalho
infantil e o porte econômico da pessoa jurídica.
§ 2º - Vetado.
Artigo 2º - Vetado.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, em 14 de março de 2014.
Geraldo Alckmin
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 14 de março de 2014.

LEI Nº 15.360, DE 18 DE MARÇO DE 2014
(Projeto de lei nº 346/05, do Deputado Roberto Morais - PPS)
Institui a “Semana de Incentivo à Leitura”

te lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin-
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Artigo 1º - Fica instituída, no Estado de São Paulo, a “Semana de Incentivo à Leitura”, a ser comemorada, anualmente, no mês de abril, entre os dias 17 e 23,
período que abrange 22 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro.
Artigo 2º - Vetado.
Artigo 3º - Vetado.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, em 18 de março de 2014.
Geraldo Alckmin
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 18 de março de 2014.

LEI Nº 15.420, DE 12 DE MAIO DE 2014.
(Projeto de lei nº 970/13, do Deputado Luiz Claudio Marcolino - PT)
Institui o “Dia Estadual da Miscigenação do Povo Brasileiro”

guinte lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a se-

Artigo 1º – Fica instituído o “Dia Estadual da Miscigenação do Povo
Brasileiro”, a ser celebrado, anualmente, em 20 de outubro.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, em 12 de maio de 2014.
Geraldo Alckmin
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 12 de maio de 2014.
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DECRETO Nº 60.025, DE 2 DE JANEIRO DE 2014
Institui Grupo de Trabalho para apresentar proposta de regulamentação da
Lei nº 15.276, de 2 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a destinação de veículos em
fim de vida útil, e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído, junto à Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos, Grupo de Trabalho para apresentar proposta de regulamentação da Lei nº
15.276, de 2 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a destinação de veículos em fim de
vida útil.
sentem:

Inovação;

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho será composto por membros que repreI - a Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos;
II - a Secretaria da Segurança Pública;
III - a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
IV - a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional;
V - a Secretaria da Fazenda;
VI - a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

VII- a Secretaria do Meio Ambiente.
§ 1º - Poderão integrar o Grupo de Trabalho criado por este decreto pessoas de livre indicação do Governador do Estado.
§ 2º - A coordenação do Grupo de Trabalho caberá ao representante da
Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos.
§ 3º - O Assessor Especial de Assuntos Estratégicos designará os membros do Grupo de Trabalho devendo as indicações ser encaminhadas àquela Assessoria
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data da publicação deste decreto.
Artigo 3º - O Grupo de Trabalho poderá convidar técnicos e especialistas
que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame.
Artigo 4º - As funções de membro do Grupo de Trabalho não serão remuneradas, mas consideradas como de serviço público relevante.
Artigo 5º - O Grupo de Trabalho deverá concluir os estudos no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data de sua instalação.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de janeiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
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(*) DECRETO Nº 60.075, DE 17 DE JANEIRO DE 2014
Altera a denominação do “Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com
Deficiência Intelectual”, instituído pelo Decreto nº 58.658, de 4 de dezembro de 2012,
estabelece as diretrizes e metas para sua implementação e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as contribuições da sociedade decorrentes da Consulta
Pública publicada em 22 de fevereiro de 2013; e
Considerando que o Grupo Intersecretarial, após análise das propostas,
sugeriu a alteração da nomenclatura do “Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual”,
Decreta:
Artigo 1º - O “Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual” instituído pelo Decreto nº 58.658, de 4 de dezembro de 2012, passa
a denominar-se “Programa Estadual de Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual: SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS”.
Artigo 2º - Caberá a cada Secretaria de Estado a seguir indicada implementar as ações adiante descritas para efetivação do “Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência Intelectual: SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS”:
I - à Secretaria da Saúde:
a) ações de curto prazo:
1. implantar programas e ações voltados à prevenção da deficiência intelectual;
2. definir protocolos de serviços especializados de saúde e protocolos
para o Diagnóstico, Terapêutica e Assistência da Pessoa com Deficiência Intelectual;
b) ações de médio prazo:
1. aperfeiçoar as atividades de prevenção por meio da qualificação do
pré-natal e do acompanhamento dos bebês de risco de forma a evitar o pré-natal tardio, garantir a realização do pré-natal desde o 1º mês de gestação;
2. implantar ações voltadas à estimulação oportuna, no atendimento de
crianças (0 a 6 anos) que possuem risco para a deficiência intelectual favorecendo seu
desenvolvimento global;
3. estabelecer ações intersetoriais e promover estratégias de educação
permanente em saúde;
4. ofertar serviços de apoio às famílias/cuidadores para prover a autonomia e a garantia de direitos;
c) ações de longo prazo:
1. definir Política de Atendimento para pessoas com deficiência intelectual em processo de envelhecimento;
2. incidir para produção de pesquisas no campo da deficiência que gerem
inovações e uso de novas tecnologias assistidas;
*Retificado em 22.01.2014.
Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.328/2014.
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3. promover mecanismos de formação continuada para profissionais de
saúde em todos os níveis de hierarquização de serviços;
4. gerar e disseminar informações sobre os direitos de saúde das pessoas
com deficiência;
5. garantir uma rede de serviços de reabilitação integrada, articulada e
efetiva nos diferentes pontos de atenção à saúde no território, qualificando o cuidado,
por meio do acolhimento e classificação do risco, para atender as pessoas com deficiência intelectual;
6. construir indicadores capazes de monitorar e avaliar a qualidade dos
serviços e a resolutividade da atenção à saúde da pessoa com deficiência intelectual;
II - à Secretaria da Educação:
a) ações de curto prazo:
“1. garantir o acesso e permanência dos alunos com deficiência intelectual na rede regular de ensino provendo os suportes necessários;”;
2. estabelecer programas de monitoramento e avaliação continuada dos
alunos com deficiência intelectual;
3. promover a integração do corpo docente com a equipe pedagógica
especializada, visando à construção conjunta de soluções para o sucesso de ensino/
aprendizado da pessoa com deficiência intelectual;
b) ações de médio prazo:
“1. orientar o processo de avaliação e acompanhamento dos alunos com
deficiência intelectual na rede estadual de ensino;”.
2. fortalecer a formação dos professores e a comunidade escolar da rede
regular de ensino, especificamente quanto à adaptação curricular dos alunos com deficiência intelectual, com vistas a garantir uma educação inclusiva efetiva;
c) ações de longo prazo:
1. estabelecer parcerias com municípios de modo que as creches e as
escolas de educação infantil possam ter profissionais capacitados para atender crianças
com deficiência intelectual;
2. propor e/ou incidir que a temática da deficiência seja incluída como
um dos temas transversais do professor em sala de aula;
III - à Secretaria de Desenvolvimento Social:
a) ações de curto prazo: realizar diagnóstico e ampliar a oferta de Serviços da Rede de Proteção Básica e da Rede de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade às pessoas com Deficiência Intelectual, observando:
1. a vulnerabilidade das pessoas com deficiência intelectual;
2. o perfil sócio-econômico das pessoas com deficiência intelectual;
b) ações de médio prazo:
1. viabilizar a inclusão de pessoas com deficiência intelectual na rede de
Proteção Social Básica;
2. ampliar o atendimento domiciliar para pessoas com Deficiência Intelectual, em especial, aos beneficiários do BPC e de programas de transferência de renda, visando à prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos
familiares e sociais;
3. qualificar e capacitar a rede SUAS para atendimento da pessoa com
Deficiência Intelectual na perspectiva da oferta de serviços da defesa e garantia de
direitos;
4. fortalecer a rede de proteção às pessoas com deficiência intelectual,
prevenindo o enfrentamento às situações de violência sofridas por esta população,
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articulando com o sistema de garantia de direitos (Promotoria e Defensoria Pública) e
outras políticas públicas;
c) ações de longo prazo:
1. implantar Centros de Referência para pessoas com Deficiência Intelectual dentro da Rede de Proteção Social Especial de média complexidade para fortalecer
a rede de proteção na prevenção e enfrentamento às ações de violência sofridas por
essa população;
2. implantar residências inclusivas com vistas a atender as demandas dos
municípios de médio e grande porte;
IV - à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho:
a) ações de curto prazo:
1. realizar campanhas informativas e/ou educativas, visando aumentar
a contratação de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho formal;
2. estabelecer parcerias de forma a promover a qualificação e inclusão
profissional para pessoas com deficiência intelectual;
3. consolidar um sistema de busca ativa de candidatos para a avaliação,
capacitação e inclusão profissional;
4. adaptar os cursos profissionalizantes existentes às pessoas com deficiência intelectual;
b) ações de médio prazo:
1. aumentar o número de pessoas com deficiência intelectual incluídas
no mercado de trabalho;
2. oferecer e disseminar o emprego apoiado como uma alternativa para
ampliar as oportunidades de emprego às pessoas com deficiência intelectual;
c) ações de longo prazo:
1. implantar política de avaliação da efetividade da capacitação financiada pelo PEQ - Programa Estadual de Qualificação para Pessoas com Deficiência em
especial àquelas oferecidas às pessoas com Deficiência Intelectual;
2. realizar estudo longitudinal da inclusão e permanência das pessoas
com deficiência intelectual no mercado de trabalho;
V - à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude:
a) ações de curto prazo:
1. incentivar a participação dos alunos com Deficiência Intelectual nas
Olimpíadas Escolares, respeitando-se as suas especificidades;
2. aumentar o número de provas de atletismo e natação, bem como o
número de classes funcionais, já nos jogos regionais e jogos abertos;
b) ações de médio prazo:
1. qualificar e capacitar os técnicos desportivos (analistas socioculturais);
2. incentivar, divulgar e aumentar o número e a proporção de bolsistas
do Programa Bolsa Talento Esportivo;
3. incentivar o financiamento de projetos que fomentem a inclusão pelo
esporte aos deficientes intelectuais através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, com
divulgação às entidades que atendem esse público;
4. conceder 5% (cinco por cento) das vagas do Centro de Excelência Desportiva aos Paraatletas;
5. incentivar o financiamento de convênio que fomentem a inclusão pelo
esporte de deficientes intelectuais;
VI - à Secretaria da Cultura:
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a) ações de curto prazo: disseminar na Sociedade boas práticas inclusivas
por meio da arte e da cultura, como forma de incentivar que as mesmas sejam replicadas;
b) ações de médio prazo:
1. realizar, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a sensibilização e capacitação dos funcionários das Organizações Sociais de
Cultura sobre a acessibilidade e inclusão das pessoas com Deficiência Intelectual;
2. realizar ampla e irrestrita divulgação acerca da Campanha Estadual de
Cultura voltada às Pessoas com Deficiência - Pela Arte se Inclui - visando maior participação das pessoas com deficiência, especialmente com deficiência intelectual;
VII - à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania:
a) ações de curto prazo: formar as equipes que atuam nos CIC’s - Centros
de Integração da Cidadania e nos CRAVI’s - Centros de Referência e Apoio à Vítima para
que possam atender adequadamente às pessoas com Deficiência Intelectual, a partir
de uma escuta qualificada, mudança de atitude do interlocutor e repasse da informação de forma adequada a estes cidadãos;
b) ações de médio prazo:
1. articular e mobilizar, por meio da Procuradoria Geral do Estado, as
Promotorias da Família, Infância e Juventude, Pessoa com Deficiência e Idoso para que
tenham informações qualificadas sobre a Deficiência Intelectual;
2. articular e mobilizar os Defensores Públicos do Estado de São Paulo,
por meio da Defensoria Pública Geral, para que tenham informações qualificadas sobre
a Deficiência Intelectual;
c) ações de longo prazo: incidir para que a temática da Deficiência seja
incluída nos Editais de Seleção de concursos públicos para Defensores Públicos;
VIII - à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação, nas ações de médio prazo:
a) investir na produção e oferta de tecnologias assistivas destinadas às
pessoas com deficiência intelectual e múltipla;
b) disseminar boas práticas de inclusão;
c) realizar estudos e pesquisas em favor da prevenção, inclusão e melhoria da qualidade de vida da pessoa com Deficiência Intelectual;
IX - à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
a) ações de curto prazo:
1. coordenar a realização dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos
Grupos de Trabalho específicos para construção dos referenciais teóricos e protocolos
apontados neste Plano Estadual;
2. monitorar a execução dos Planos de Ação das respectivas Secretarias;
b) ações de médio prazo: gerar e disseminar conhecimento sobre a Deficiência Intelectual, ofertando às demais Secretarias de Estado formação para suas
respectivas equipes de trabalho;
c) ações de longo prazo: avaliar o impacto da implantação do Plano Estadual nas vidas das pessoas com Deficiência Intelectual e na prevenção da Deficiência
Intelectual no Estado de São Paulo.
Artigo 3º - As ações de que trata o artigo 2º deste decreto serão monitoradas por Comitê de Acompanhamento que fica instituído junto à Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
§ 1º - O Comitê de que trata o caput deste artigo será composto por:
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1. representantes das Secretarias de Estado envolvidas na implementação do Programa de que trata este decreto;
2. 1 (um) representante das APAES - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais;
§ 2º - O Comitê referido neste artigo será coordenado por representante
da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 17 de janeiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTAS:
O Decreto nº 58.658/12 encontra-se à pág. 69 do vol. LXXIV.
O item 1 da alínea “a” do inciso II do art. 2º está com a redação dada pelo Decreto nº
60.328/2014.
O item 1 da alínea “b” do inciso II do art. 2º está com a redação dada pelo Decreto nº
60.328/2014.

(*) DECRETO Nº 60.076, DE 17 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre a criação de unidades escolares indígenas na Secretaria da Educação e
dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da
Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares indígenas:
I - na Diretoria de Ensino-Região Itararé, no Município de Barão de Antonina, a Escola Estadual Indígena Aldeia Ywy Pyhaú;
II - na Diretoria de Ensino-Região Registro, no Município de Cananéia, a
Escola Estadual Indígena Takuary Ty.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico
administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 48.754 de 25 de junho de 2004.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.

* Retificado em 9.4.2014.
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Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 17 de janeiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTA:
O Decreto nº 48.754/04 encontra-se à pág. 99 do vol. LVII.

(*) DECRETO Nº 60.089, DE 23 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre a implementação do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos
e de Folha de Pagamento - Gestão Integrada RH-Folh@, no âmbito da administração
direta e das autarquias, instituído pelo Decreto nº 55.209, de 18 de dezembro 2009,
e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando a necessidade de proporcionar aos órgãos integrantes do
Sistema de Administração de Pessoal, ferramenta eficiente e eficaz à gestão funcional
dos recursos humanos e de folha de pagamento;
Considerando a necessidade de padronizar, integrar e automatizar a folha de pagamento às áreas de recursos humanos, no âmbito da administração direta e
das autarquias;
Considerando que as soluções oferecidas pelo mercado não são compatíveis às normas que regulam a gestão funcional de recursos humanos do Estado de São
Paulo, no âmbito da administração direta e autarquias,
Decreta:
Artigo 1º - O Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e de
Folha de Pagamento - Gestão Integrada RH-Folh@, instituído pelo Decreto nº 55.209,
de 18 de dezembro de 2009, no âmbito da administração direta e das autarquias, fica
disciplinado nos termos deste decreto.
Artigo 2º - O Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e de
Folha de Pagamento - Gestão Integrada RH-Folh@, tem os seguintes objetivos:
I - proporcionar a gestão integrada da gestão funcional dos recursos humanos e de folha de pagamento;
II - atender às necessidades da gestão funcional dos recursos humanos e
de planejamento estratégico relativos a pessoal e despesas decorrentes, no âmbito da
administração direta e das autarquias;
III - racionalizar e padronizar os processos da área de recursos humanos e
de folha de pagamento, diminuindo custos e aumentando a eficiência;
* Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.258/2014.
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IV - proporcionar aos órgãos e entidades de recursos humanos controle
mais eficiente e eficaz de seus quadros, permitindo o cumprimento de dispositivos legais com maior segurança e rapidez;
V - propiciar mecanismos de controles mais eficientes e eficazes na gestão funcional de recursos humanos e de folha de pagamento;
VI - propiciar aos servidores e militares mecanismos mais eficazes e eficientes na obtenção de informações, vantagens e benefícios;
VII - permitir a geração de informações gerenciais com vistas a subsidiar
os processos decisórios da gestão de recursos humanos e de folha de pagamento;
VIII - propiciar informações e fornecer dados para cálculos na folha de
pagamento, inclusive retroativos minimizando a interferência manual;
IX - minimizar interações manuais para a manutenção do sistema, decorrentes de alterações de legislações e decisões judiciais;
X - permitir a realização de auditoria permanente na folha de pagamento.
Artigo 3º - Para gerenciamento, acompanhamento e execução dos trabalhos de implantação do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e de Folha
de Pagamento - Gestão Integrada RH-Folh@, de que trata o artigo 1º deste decreto,
ficam instituídos:
I - Comitê Estratégico, responsável pelas deliberações na condução dos
trabalhos;
II - Comitê Gerencial, subordinado ao Comitê Estratégico, responsável
pela coordenação da implantação do sistema e promoção da interação com os demais
órgãos da administração direta e entidades autárquicas;
III- Comissão de Execução e Desenvolvimento, subordinada ao Comitê
Gerencial, responsável pela coordenação da execução dos trabalhos.
“Artigo 4º - O Comitê Estratégico será composto:
I – pelo Secretário da Fazenda, que o presidirá;
II – pelo Secretário de Gestão Pública;
III - pelo Secretário da Educação;
IV – pelo Presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP.
sentem:

Artigo 5º - O Comitê Gerencial será composto por membros que repre-

I – a Secretaria da Fazenda, por intermédio do:
a) Coordenador da Coordenação da Administração Financeira, a quem
caberá a coordenação dos trabalhos do comitê;
b) Coordenador da Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária;
II – a Secretaria de Gestão Pública, por intermédio do:
a) Coordenador da Unidade Central de Recursos Humanos, órgão central
do sistema de administração de pessoal;
b) Coordenador da Unidade de Tecnologia da Informação;
III - a Secretaria da Educação, por intermédio da Secretária Adjunta;
IV – a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo –
PRODESP, por intermédio do Diretor de Desenvolvimento de Sistemas.
Parágrafo único – O Comitê de que trata o caput deste artigo deverá:
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1. submeter à aprovação do Comitê Estratégico o cronograma de implantação do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento – Gestão Integrada RH-Folh@ e adotar medidas necessárias ao cumprimento dos
prazos;
2. apresentar, mensalmente, ao Comitê Estratégico relatório das atividades e andamento dos trabalhos da Comissão de Execução e Desenvolvimento.
Artigo 6º - A Comissão de Execução e Desenvolvimento será composta
por representantes:
I – da Secretaria da Fazenda, por intermédio do:
a) Departamento de Despesa de Pessoal do Estado;
b) Departamento de Tecnologia da Informação;
II – da Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da Unidade Central
de Recursos Humanos;
III - da Secretaria da Educação, por intermédio da Coordenadoria de Recursos Humanos;
IV – da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, por intermédio da gerência de desenvolvimento de sistemas Folha de
Pagamento.
§ 1º - A Comissão de que trata o caput deste artigo será constituída por
equipes, de acordo com os trabalhos a serem desenvolvidos, designadas pelo coordenador do Comitê Estratégico.
§ 2º – Os trabalhos de levantamento de requisitos, definições e desenvolvimento, assim como aqueles relativos a migrações e integrações com sistemas legados, visando à implantação do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e
de Folha de Pagamento do Estado – Gestão Integrada RH-Folh@, serão definidos pela
Comissão de Execução e Desenvolvimento, por intermédio das equipes a que se refere
o § 1º deste artigo.”. (NR)
Artigo 7º - Os Secretários da Fazenda e de Gestão Pública poderão, mediante Resolução Conjunta, estabelecer procedimentos e metodologia de trabalho a
ser observada pelo Comitê Gerencial, bem como convocar servidores ou militares para
atuar junto a Comissão de Execução e Desenvolvimento.
Artigo 8º - Eventuais projetos de desenvolvimento e implantação de tecnologias, visando à gestão interna de recursos humanos e de folha de pagamento, deverão ser encaminhados ao Comitê Gerencial, de que trata o artigo 5º deste decreto,
para avaliação quanto à sua continuidade ou não.
Parágrafo único - O Comitê Gerencial deverá analisar e recomendar ajustes e até mesmo a suspensão quando for o caso.
Artigo 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário, em especial o parágrafo único do artigo 1º e os
artigos 2º a 12 do Decreto nº 55.209, de 18 de dezembro de 2009 .
Palácio dos Bandeirantes, 23 de janeiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
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______
NOTAS:
O Decreto nº 55.209/09 encontra-se à pág. 140 do vol. LXVIII.
Os artigos 4º, 5º e 6º estão com a redação dada pelo Decreto nº 60.258/14.

(*) DECRETO Nº 60.106, DE 29 DE JANEIRO DE 2014
Disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública estadual, de dispositivos
da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e a vista do disposto na Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, Decreta:
Artigo 1º - Este decreto disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública estadual, de dispositivos da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
compreendendo os órgãos da Administração direta, as autarquias, as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e as empresas cuja maioria do capital votante
seja detida pelo Estado.
Artigo 2º - A instauração e o julgamento de processo administrativo de
responsabilização, para os fins do artigo 8º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, caberão:
I - no âmbito da Administração direta, concorrentemente:
a) aos Secretários de Estado e ao Procurador Geral do Estado, em suas
respectivas esferas;
b) ao Presidente da Corregedoria Geral da Administração;
II - no âmbito da Administração indireta e fundacional, ao dirigente superior de cada entidade.
§ 1º - Na hipótese de que trata o inciso II, deste artigo, o Presidente da
Corregedoria Geral da Administração poderá propor a instauração de processo administrativo de responsabilização, cabendo-lhe, se decorridos 20 (vinte) dias sem a edição
de respectiva portaria, representar ao Governador.
§ 2º - Caso divirja da proposta a que alude o § 1º deste artigo, o dirigente
superior da entidade deverá, mediante despacho fundamentado, externar as razões
de seu entendimento, remetendo o respectivo procedimento à Procuradoria Geral do
Estado, para os fins de que tratam o inciso II do artigo 99 e o caput do artigo 101 da
Constituição do Estado.
§ 3º - Determinada a instauração do processo administrativo de que trata este artigo, o Secretário de Estado, o Procurador Geral do Estado, o Presidente da
Corregedoria Geral da Administração ou o dirigente superior da entidade, conforme o
caso, adotarão as providências necessárias à instauração de procedimento específico
para os fins a que aludem os artigos 87 e 88 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e o artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
* Retificado em 31.01.2014.
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Artigo 3º - O processo administrativo de que trata o artigo 2º deste decreto deverá respeitar o direito ao contraditório e à ampla defesa, observando-se, a
par do disposto nos artigos 10 a 15 da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
e na Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, notadamente artigos 32, 40, 43, 44,
62 e 63, o seguinte:
I - a portaria de instauração indicará os fatos em que se baseia, as normas pertinentes à infração e à sanção cabível, bem assim os membros da comissão
processante;
II - a pessoa jurídica será citada, preferencialmente por via postal, com
aviso de recebimento, para, em 30 (trinta) dias, oferecer sua defesa e indicar as provas
que pretenda produzir;
III - caso haja requerimento para produção de provas, a comissão processante apreciará sua pertinência, mediante despacho motivado.
§ 1º - A comissão processante será integrada por 2 (dois) ou mais servidores públicos estáveis, obrigatoriamente em atividade na Corregedoria Geral da Administração, inclusive na hipótese de que trata o inciso II do artigo 2º deste decreto.
§ 2º - Da decisão condenatória, caberá:
1. no âmbito da Administração direta, recurso hierárquico;
2. no caso da Administração indireta e funcional, pedido de reconsideração.
§ 3º - Concluído o processo administrativo de que trata este artigo, deverá ser remetida cópia integral dos autos à Procuradoria Geral do Estado para os fins a
que alude o artigo 19 da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Artigo 4º - Poderão celebrar acordo de leniência, nos termos dos artigos
16 e 17 da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2O13:
I - no âmbito da Administração direta, o Presidente da Corregedoria Geral da Administração;
II - no âmbito da Administração indireta e fundacional, o dirigente superior de cada entidade.
§ 1º - Na hipótese de que trata o inciso II deste artigo, a celebração de
acordo de leniência somente ocorrerá, sob pena de responsabilidade, à vista de pronunciamento favorável do Presidente da Corregedoria Geral da Administração.
§ 2º - A proposta de acordo de leniência deverá ser encaminhada à autoridade competente, por escrito, em envelope lacrado e claramente identificado com os
termos “Proposta de Acordo de Leniência” e “Confidencial”.
§ 3º - O instrumento que formalizar o acordo de leniência deverá conter
cláusula estipulando que, na hipótese de descumprimento da avença pela pessoa jurídica:
1. ficarão sem efeito a isenção e a redução a que alude o § 2º do artigo
16 da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;
2. permanecerão válidas as informações e documentos constantes do
respectivo procedimento.
Artigo 5º - Fica criado, no âmbito da Corregedoria Geral da Administração, o Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP, que reunirá e dará publicidade às
sanções aplicadas com base neste decreto.
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§ 1º - Os órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta
e fundacional deverão informar e manter atualizados, no CEEP, os dados relativos às
sanções por eles aplicadas.
§ 2º - O CEEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das
sanções aplicadas:
1. razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
2. tipo de sanção; e
3. data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso.
§ 3º - As autoridades competentes para celebrar acordos de leniência
previstos neste decreto também deverão prestar e manter atualizadas no CEEP, após
a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo
administrativo.
§ 4º - Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no § 3º, deverá ser incluída no CEEP referência ao
respectivo descumprimento.
§ 5º - Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos
depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado,
mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora.
Artigo 6º - Aplicar-se-á ao processo administrativo de que trata este decreto, no que couber, o disposto em regulamento do Poder Executivo federal acerca do
artigo 7º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Artigo 7º - Os representantes da Fazenda do Estado junto às empresas
em que esta detenha a maioria do capital votante e às fundações instituídas ou mantidas pelo poder público adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de janeiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 29 de janeiro de 2014.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 8.666/93 à pág. 533 do vol. 30;
Lei nº 10.520/02 à pag. 51 do vol. 29;
Lei nº 12.846/13 à pag. 33 do vol. 40.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à página 29 do vol. XXVIII;
Lei n 10.177/98 à pág. 38 do vol. XLVI.
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DECRETO Nº 60.145, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014
Dispõe sobre o recolhimento de documentos de guarda permanente, produzidos
e acumulados pelos órgãos e entidades da Administração Pública estadual direta,
indireta e fundacional, para a Unidade de Arquivo Público do Estado, da Casa Civil
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando que à Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, cabe assegurar a proteção
e a preservação dos documentos arquivísticos estaduais, tendo em vista o seu valor
administrativo e histórico e os interesses da comunidade, nos termos dos Decretos nº
22.789, de 19 de outubro de 1984, e nº 54.276, de 27 de abril de 2009;
Considerando as diretrizes do programa de melhoria do gasto público;
Considerando a construção de novo edifício-sede para a Unidade do Arquivo Público do Estado, com capacidade ampliada para armazenamento de documentos de guarda permanente,
Decreta:
Artigo 1º - Os órgãos e entidades da Administração Pública estadual direta, indireta e fundacional, deverão adotar as providências necessárias para o recolhimento de seus documentos de guarda permanente, em qualquer suporte, à Unidade
do Arquivo Público do Estado, visando sua preservação e acesso público.
Parágrafo único - São documentos de guarda permanente aqueles com
valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
Artigo 2º - Deverão ser recolhidos à Unidade do Arquivo Público do Estado, por serem considerados de guarda permanente, nos termos do artigo 31 do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004:
I - documentos produzidos e acumulados até 31 de dezembro de 1940,
até 31 de março de 2014;
II - documentos produzidos e acumulados após 31 de dezembro de 1940,
destinados à guarda permanente pela Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio, aprovada pelo Decreto
nº 48.898, de 27 de agosto de 2004, após o cumprimento de seus prazos de guarda, até
31 de dezembro de 2014;
III - documentos produzidos e acumulados após 31 de dezembro de 1940,
destinados à guarda permanente pelas Tabelas de Temporalidade de Documentos das
Atividades-Fim dos órgãos e entidades, aprovadas pela Unidade do Arquivo Público do
Estado, após o cumprimento de seus prazos de guarda, até 31 de dezembro de 2015;
IV - documentos privados de pessoas físicas ou jurídicas declarados de
interesse público e social, nos termos da lei, até 31 de dezembro de 2015;
§ 1º - Os órgãos ou entidades que ainda não possuem Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-fim deverão providenciar sua elaboração até
31 de dezembro de 2014, com data final para recolhimento de seus documentos de
guarda permanente, relativos às atividades-fim, até 31 de dezembro de 2015.
§ 2º - Os documentos privados de pessoas físicas ou jurídicas somente
poderão ingressar na Unidade do Arquivo Público do Estado após terem sido declarados de interesse público e social, nos termos da lei.
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Artigo 3º - Os órgãos e entidades de que trata o artigo 1º deste decreto,
para o recolhimento de documentos digitais de guarda permanente, além dos procedimentos de que trata este decreto, deverão observar as normas e procedimentos
editados pela Unidade do Arquivo Público do Estado
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de fevereiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 22.789/84 à pág. 125 do vol. XVIII;
Decreto nº 48.897/04 à pág. 80 do vol. LVIII;
Decreto nº 48.898/04 à pág. 91 do vol. LVIII.

DECRETO Nº 60.148, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
Autoriza a celebração de convênio com o Município de São Paulo para o fim que
especifica
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a representar o Estado na celebração de convênio com o Município de São Paulo, tendo por objeto a
transferência de recursos financeiros estaduais para a aquisição, pelo Município, de
terrenos ou prédios destinados à educação infantil.
§ 1º - A celebração do ajuste de que trata o caput deste artigo atenderá
ao disposto no Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, notadamente em seus artigos 5º, inciso I, e 10, inciso II.
§ 2º - A transferência de recursos financeiros estaduais ao Município de
São Paulo, para fim diverso do referido pelo caput deste artigo, obedecerá, no que
concerne à educação infantil, ao disposto no Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de
2011, com a redação do Decreto nº 58.117, de 11 de junho de 2012.
§ 3º - A autorização de que trata o caput deste artigo estende-se à celebração de termos aditivos a convênios em execução, aplicando-se o disposto no § 1º.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de fevereiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
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______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 58.117/12 à pág. 196 do vol. LXXII;
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV.

DECRETO Nº 60.154, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014
Institui, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, por intermédio
do Programa de Melhoria do Gasto Público - Desperdício Zero, a implantação de
orientações de caráter imediato para atendimento à Campanha de Redução do
Consumo de Água nos equipamentos públicos estaduais e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando que pelo Decreto nº 57.829, de 2 de março de 2012, o
Governo de São Paulo instituiu o Programa de Melhoria do Gasto Público - Desperdício
zero;
Considerando que no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, pelo Programa de Melhoria do Gasto Público, as Secretarias de Estado e as
entidades vinculadas, contam com a designação do Guardião da Economia;
Considerando que a instituição e o desenvolvimento do Programa de
Melhoria do Gasto Público - Desperdício Zero tem como objetivo aumentar a eficiência da atividade administrativa, preservando a qualidade da prestação de serviço, bem
como a redução de despesas com custeio;
Considerando que no ano de 2013 foram registrados apenas 1.090 milímetros de chuva nas quatro represas que formam o Sistema Cantareira, sendo a média
histórica anual de 1.566 milímetros;
Considerando que o mês de dezembro 2013 teve a menor média de chuvas desde que a medição começou a ser feita, há 84 anos, e as temperaturas estão 5%
acima da média; e
Considerando, finalmente, que há necessidade de recuperar a capacidade do Sistema Cantareira para a normalização do abastecimento d›água,
Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Administração direta, autárquica
e fundacional, por intermédio do Programa de Melhoria do Gasto Público - Desperdício
Zero, o acompanhamento e monitoramento nos equipamentos públicos estaduais:
I - da redução de consumo de água nas despesas com custeio, envolvendo a observação dos resultados;
II - da implantação de imediato de gestão estratégica visando a redução
de consumo, seguindo as orientações voltadas para o desperdício de água;
III - do treinamento e capacitação de servidores públicos para atuarem
como agentes multiplicadores e fiscais.
Parágrafo único - As medidas de redução do gasto público previstas neste
decreto deverão ser implementadas de imediato sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados e acompanhadas pelo Guardião da Economia, de que trata o inciso III do
artigo 2º deste decreto.
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Artigo 2º - Caberá aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos dirigentes superiores das entidades da Administração autárquica e fundacional:
I - promover a articulação institucional necessária para a execução das
ações, responsabilizando-se pelo alcance das metas e resultados compromissados;
II - informar detalhadamente ao Comitê Gestor do Programa de Melhoria
do Gasto Público, sempre que for solicitado, o estágio em que se encontra as ações no
respectivo órgão ou entidade;
III - designar o Guardião da Economia como representante do órgão ou
entidade.
de atuação:

Artigo 3º - Caberá ao Guardião da Economia, em seu respectivo âmbito

I - exercer a coordenação técnica para implantação imediata das ações
estratégicas de redução de consumo de água;
II - orientar e promover a devida capacitação técnica dos gestores públicos envolvidos na ação.
Artigo 4º - Ao Comitê Gestor do Programa de Melhoria do Gasto Público Desperdício zero cabe acompanhar o cumprimento das disposições deste decreto, sem
prejuízo das atribuições dos demais órgãos de controle.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de fevereiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______
NOTA:
O Decreto nº 57.829/12 encontra-se à pág. 72 do vol. LXXIII.

(*) DECRETO Nº 60.171, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
Institui Grupo de Trabalho, junto à Secretaria de Gestão Pública, com o objetivo de
desenvolver estratégias preventivas de intervenção para manejo de ações de controle
de absenteísmo funcional
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais e a vista do disposto no artigo 6º, incisos I, alínea “a”, II e IV,
alínea “a” do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011,
Decreta:

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.312/14.
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Artigo 1º - Fica instituído, junto à Secretaria de Gestão Pública, Grupo de
Trabalho com o objetivo de desenvolver estratégias para coordenar e realizar ações de
manejo com o escopo de controlar o absenteísmo no âmbito da Administração Pública
Estadual.
visa:

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho instituído pelo artigo 1º deste decreto,

I - angariar e atualizar as informações disponibilizadas pelos órgãos envolvidos, responsáveis pelo departamento de recursos humanos;
II - apresentar relatórios periódicos, para auxiliar os agentes públicos na
gestão das questões relativas ao absenteísmo;
III - propor a normatização de rotinas quanto à manutenção de bancos
de dados, o estabelecimento de metas para redução do absenteísmo e a definição de
responsabilidade pela omissão na redução do absenteísmo.
Artigo 3º - O Grupo do Trabalho de que trata este decreto, será de caráter
permanente e integrado por membros que representem:
I - a Secretaria de Gestão Pública, por intermédio:
a) da Chefia de Gabinete, a quem caberá a coordenação dos trabalhos;
(NR)
b) da Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH;
c) do Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME;
II - a Casa Civil, por intermédio da Corregedoria Geral da Administração;
III - o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE.
Parágrafo único - O Titular da Secretaria de que trata o inciso II deste
artigo deverá indicar seu representante e respectivo suplente à Secretaria de Gestão
Pública.
Artigo 4º - O coordenador do Grupo de Trabalho poderá solicitar, mediante convite, a colaboração de outros órgãos e entidades, sempre que entender necessário para o desenvolvimento das atividades.
Artigo 5º - O Grupo de Trabalho de que trata este decreto deverá apresentar as conclusões dos estudos realizados e as propostas de ação no prazo de 90
(noventa) dias, devendo o relatório conclusivo ser submetido à Secretaria de Gestão
Pública.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 21 de fevereiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______
NOTA:
A alínea “a” do inciso I do art. 3º esta com a redação dada pelo Decreto nº 60.312/14.
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DECRETO Nº 60.185, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014
Altera dispositivos do Decreto nº 58.240, de 20 de julho de 2012, que dispõe sobre a
identificação das unidades escolares da Secretaria da Educação que contarão com a
função de Gerente de Organização Escolar e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais, considerando a necessidade de alterar a identificação das
unidades escolares da Secretaria da Educação que contarão com a função de Gerente
de Organização Escolar,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 58.240,
de 20 de julho de 2012, alterado pelo Decreto nº 58.379, de 6 de setembro de 2012,
passam a vigorar com a seguinte redação:
I - os incisos I e II do artigo 1º:
“I - ofereçam atividades regulares de ensino em, pelo menos, 2 (dois) turnos de funcionamento ou 1 (um) turno quando a unidade escolar contar com número
igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) alunos;
II - contem com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) alunos regularmente matriculados e frequentes;”; (NR)
II - o caput do artigo 2º:
“Artigo 2º - De acordo com o disposto no artigo 1º deste decreto e em
conformidade com o § 2º do artigo 15 da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de
2011, fica fixado em 4.921 (quatro mil novecentos e vinte e um) o número de funções
de Gerente de Organização Escolar, classificadas nas unidades escolares constantes do
anexo que integra este decreto.”. (NR)
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de janeiro de 2014.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de fevereiro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.144 à pág. 54 do vol. LXXII.
Decreto nº58.240/12 à pág. 56 do vol. LXXIV.
Vide Anexo a que se refere o artigo 2º do Decreto nº 58.240, de 20 de julho de 2012,
com a redação dada pelo Decreto nº 60.185, de 27 de fevereiro de 2014, às págs. 4 a
21 do DOE de 28.2.2014.
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DECRETO Nº 60.219, DE 11 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a criação de unidade escolar na Secretaria da Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica criada na Diretoria de Ensino – Região São José dos Campos, no Município de São José dos Campos, a Escola Estadual Jardim República.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para a implantação da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de março de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do LXV.

DECRETO Nº 60.223, DE 12 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria de Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da
Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares:
I - na Diretoria de Ensino - Região Americana, no Município de Nova
Odessa, a Escola Estadual Jardim Monte das Oliveiras;
II - na Diretoria de Ensino - Região Araraquara, no Município de Matão, a
Escola Estadual Jardim Buscardi;
III - na Diretoria de Ensino - Região Capivari, no Município de Indaiatuba,
a Escola Estadual Jardim Paulista;
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IV - na Diretoria de Ensino - Região Franca, no Município de Franca:
a) a Escola Estadual Residencial São Domingos;
b) a Escola Estadual Residencial Ana Dorothea;
c) a Escola Estadual Jardim Luiza;
V - na Diretoria de Ensino - Região Itaquaquecetuba, no Município de
Itaquaquecetuba, a Escola Estadual Jardim Santa Rita II;
VI - na Diretoria de Ensino - Região Jaú, no Município de Jaú, a Escola
Estadual Jardim Jorge Atalla;
VII - na Diretoria de Ensino - Região Mogi das Cruzes, no Município de
Mogi das Cruzes, a Escola Estadual Jardim Santos Dumont I;
VIII - na Diretoria de Ensino - Região Pindamonhangaba, no Município de
São Bento do Sapucaí, a Escola Estadual Jardim dos Cisnes;
IX - na Diretoria de Ensino - Região Piracicaba, no Município de São Pedro, a Escola Estadual Jardim Botânico;
X - na Diretoria de Ensino - Região Presidente Prudente, no Município de
Presidente Prudente, a Escola Estadual Jardim Humberto Salvador;
XI - na Diretoria de Ensino - Região São Carlos, no Município de São Carlos, a Escola Estadual Jardim dos Coqueiros;
XII - na Diretoria de Ensino - Região São José dos Campos, no Município
de São José dos Campos, a Escola Estadual Altos da Vila Paiva;
XIII - na Diretoria de Ensino - Região São Roque, no Município de São
Roque, a Escola Estadual Distrito de Maylaski;
XIV - na Diretoria de Ensino - Região Sul 3, no Município de São Paulo, a
Escola Estadual Parque Cocaia V.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico
e administrativo mínimo necessário, conforme critérios estabelecidos no Decreto nº
52.630, de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2014.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de março de 2014.
GERALDO ALCKMIN

_______
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do volume LXV.
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DECRETO Nº 60.240, DE 14 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a criação de unidades escolares na Secretaria de Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam criadas nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da
Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares:
I – na Diretoria de Ensino - Região Araçatuba, no Município de Valparaíso,
a Escola Estadual Conjunto Habitacional Dr. Miguel Villar/Santa Casa;
II – na Diretoria de Ensino – Região Botucatu, no Município de Bofete, a
Escola Estadual Bairro Centro;
III – na Diretoria de Ensino – Região Itapevi, no Município de Jandira, a
Escola Estadual Jandira “B”;
IV - na Diretoria de Ensino – Região Votorantim, no Município de Tapiraí,
a Escola Estadual Bairro do Turvo.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico
e administrativo mínimo necessário, conforme critérios estabelecidos no Decreto nº
52.630, de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2014.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de março de 2014
GERALDO ALCKMIN
Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Secretário da Educação Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 14 de março de 2014.

DECRETO Nº 60.259, DE 19 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a criação de Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos na
Secretaria de Educação e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
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Artigo 1º - Ficam criados, nas Diretorias de Ensino adiante indicadas, da
Secretaria da Educação, os seguintes Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos:
I - na Diretoria de Ensino-Região Avaré, no Município de Avaré, o Centro
Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Avaré;
II - na Diretoria de Ensino-Região Barretos, no Município de Barretos, o
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Barretos;
III - na Diretoria de Ensino-Região Caraguatatuba, no Município de Caraguatatuba, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Caraguatatuba;
IV - na Diretoria de Ensino-Região Itaquaquecetuba, no Município de
Poá, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Poá;
V - na Diretoria de Ensino-Região Lins, no Município de Lins, o Centro de
Educação de Jovens e Adultos de Lins;
VI - na Diretoria de Ensino-Região Mogi das Cruzes, no Município de Mogi
das Cruzes, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Mogi das Cruzes;
VII - na Diretoria de Ensino-Região Penápolis, no Município de Penápolis,
o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Penapólis;
VIII - na Diretoria de Ensino-Região Piraju, no Município de Piraju, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Piraju.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para a implantação das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técnico
administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 52.630 de 16 de janeiro de 2008.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2014.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de março de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.
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(*) DECRETO Nº 60.281, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a celebração de convênios que especifica
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
“Artigo 1º - Até 30 de maio de 2014, a celebração de convênios, com
autorização governamental mediante decreto estabelecendo o instrumento-padrão
das avenças e estipulando as demais condições para sua formalização, fica dispensada,
em caráter excepcional, da exigência de prévia apresentação dos documentos a que
aludem os artigos 5º, incisos I, III, V e VI, e 8º, inciso V, do Decreto nº 59.215, de 21 de
maio de 2013.
Parágrafo único - A apresentação dos documentos a que se refere o caput:
1. deverá ocorrer até 30 de junho de 2014; e
2. constituirá requisito para o repasse inicial de recursos previstos no respectivo ajuste.” (NR).
Artigo 2º - Para os fins do disposto no artigo 1º, os órgãos da Administração Direta e as Autarquias farão constar dos correspondentes instrumentos de convênio cláusula suspensiva, com a seguinte redação:
I - quando se tratar de convênios com entidades de direito privado:
“CLÁUSULA SUSPENSIVA
Do Requisito para o Repasse de Recursos
O repasse inicial de recursos para a CONVENENTE fica condicionado à
apresentação da documentação a que se refere o artigo 5º, incisos I, III, V e VI, do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013.”;
II - quando se tratar de convênios com Municípios do Estado:
“CLÁUSULA SUSPENSIVA
Do Requisito para o Repasse de Recursos
O repasse inicial de recursos para o MUNICÍPIO fica condicionado à apresentação da documentação a que se referem os artigos 5º, incisos I, III, V e VI, e 8º,
inciso V, do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013.”.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 21 de março de 2014.
GERALDO ALCKMIN

________
NOTAS:
O Decreto nº 59.215/13 encontra-se à pág. 78 do vol. LXXV.
O art. 1º esta com a redação dada pelo Decreto nº 60.474/14.

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.474/2014.
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DECRETO Nº 60.285, DE 24 DE MARÇO DE 2014
Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 45.348, de 27 de outubro de 2000, que
regulamenta a Evolução Funcional, pela via acadêmica, dos integrantes do Quadro do
Magistério, prevista no artigo 20 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de
1997, alterada pelas Leis Complementares nº 1.097, de 27 de outubro de 2009,
e nº 1.143, de 11 de julho de 2011
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 45.348, de
27 de outubro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o artigo 3º:
“Artigo 3º - O campo de atuação de que trata o artigo 20 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, delimita-se pela área específica onde opera o profissional do magistério, abrangida pela docência nos anos iniciais do ensino fundamental ou exclusiva de componentes curriculares, para o Professor Educação Básica I
e II, respectivamente, ou pelo ramo de atividades inerentes ao trabalho dos integrantes
da classe de suporte pedagógico, podendo o servidor, no momento da elaboração do
pedido de evolução funcional, encontrar-se no exercício do próprio cargo ou função, ou
estar em situação de afastamento, designação, nomeação em comissão ou mesmo de
readaptação, desde que no âmbito da Secretaria da Educação.”; (NR)
II – o inciso II do artigo 12:
“II – ao Centro de Vida Funcional, da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, analisar o expediente;”; (NR)
III – o artigo 15:
“Artigo 15 – A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH
baixará instruções complementares para a aplicação deste decreto.
Parágrafo único – Os casos omissos e as pendências serão submetidos
à apreciação do Centro de Vida Funcional, da Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos.”. (NR)
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do inciso I do artigo 1º a 28 de outubro de 2000.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de março de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______
NOTA:
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 1.097/09 à pág. 41 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.143/11 à pág. 29 do vol. LXXII;
Decreto nº 45.348/00 à pág. 112 do vol. L.
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DECRETO Nº 60.299, DE 27 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de pagamento da Bonificação por
Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de
2008, relativo ao exercício de 2013
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e à vista do disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 1.078, de
17 de dezembro de 2008,
Decreta:
Artigo 1º - Para o exercício de 2013, o percentual a ser aplicado sobre
o somatório da retribuição mensal do servidor no período de avaliação, para fins de
pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº
1.078, de 17 de dezembro de 2008, fica fixado em 20% (vinte por cento).
Parágrafo único - O período de avaliação a que se refere o caput deste
artigo será definido em resolução do Secretário da Educação.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de março de 2014.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 27 de março de 2014.
______
NOTA:
A Lei complementar nº 1.078/08 encontra-se à pág. 43 do vol. LXVI

DECRETO Nº 60.317, DE 1º DE ABRIL DE 2014
Dispõe sobre a criação de unidade escolar indígena na Secretaria da Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica criada na Diretoria de Ensino – Região Registro, da Secretaria da Educação, no Município de Eldorado, a Escola Estadual Indígena Aldeia Taquari.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 48.754 de 25 de junho de 2004 .
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Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2014.
Palácio dos Bandeirantes, 1º de abril de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______
NOTA:
O Decreto nº 48.754/04 encontra-se à pág. 99 do vol. LVII.

DECRETO Nº 60.334, DE 3 DE ABRIL DE 2014
Aprova o Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a Administração
Pública do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando que é dever do Poder Público promover a gestão documental e as providências para franquear aos cidadãos as informações contidas na documentação governamental, de acordo com o § 2º do artigo 216 da Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
Considerando que a padronização de normas e procedimentos de protocolo é atividade necessária à política estadual de gestão documental e tarefa preparatória à implementação gradual e progressiva do Sistema Informatizado Unificado de
Gestão Arquivística de Documento e Informações – Spdoc, nos termos do Decreto nº
55.479, de 25 de fevereiro de 2010, alterado pelo Decreto nº 56.260, de 6 de outubro
de 2010,
Decreta:
Artigo 1º - Fica aprovado o “Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a Administração Pública do Estado de São Paulo”, nos termos do Anexo que
faz parte integrante deste decreto.
Parágrafo único – O Manual de que trata o caput deste artigo, está disponível no sítio da Unidade do Arquivo Público do Estado.
Artigo 2º - Cabe aos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado adotar as providências necessárias ao efetivo cumprimento das normas e procedimentos constantes do Manual de que trata este decreto.
Artigo 3º - À Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP, cabe rever e propor a atualização,
a qualquer tempo, do “Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a Administração Pública do Estado de São Paulo”.
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Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 3 de abril de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 8.159/97 à pág. 25 do vol. 18/19, alt. pela Lei nº 2.527/11, à pág. 35 do vol. 38.

ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 60.334 de 3 de abril de 2014
MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO PARA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(disponível no site da Unidade do Arquivo Público do Estado)

DECRETO Nº 60.394, DE 24 DE ABRIL DE 2014
Dispensa da observância do disposto no caput do artigo 2º do Decreto nº 32.117, de
10 de agosto de 1990, alterado pelo Decreto nº 43.914, de 26 de março de 1999, os
casos de aquisição, emissão, reemissão, remarcação e cancelamento de passagens
aéreas conforme a política de gestão estabelecida pelo Decreto nº 53.546,
de 13 de outubro de 2008
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam dispensados da observância do disposto no caput do
artigo 2º do Decreto nº 32.117, de 10 de agosto de 1990, alterado pelo Decreto nº
43.914, de 26 de março de 1999, os casos de aquisição, emissão, reemissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas conforme a política de gestão estabelecida
pelo Decreto nº 53.546, de 13 de outubro de 2008.
Artigo 2º - O pagamento das aquisições de passagens aéreas será efetuado a cada 10 (dez) dias contados da data de emissão da fatura.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de abril de 2014.
GERALDO ALCKMIN
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_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 32.117/90 à pág. 77 do vol. XXX;
Decreto nº 43.914/99 à pág. 101 do vol. XLVII.

DECRETO Nº 60.397, DE 25 DE ABRIL DE 2014
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo – CEAE/SP e
dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e à vista do disposto na Lei federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
e na Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,
Decreta:
Artigo 1º - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo –
CEAE/SP, da Secretaria da Educação, fica reorganizado nos termos deste decreto.
Artigo 2º - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo
– CEAE/SP é órgão colegiado permanente, de caráter fiscalizador, deliberativo, consultivo e de assessoramento destinado a controlar, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE:
I - a aplicação dos recursos financeiros federais, repassados ao Governo
do Estado;
II - a aplicação dos recursos financeiros estaduais, repassados às Prefeituras Municipais.
Parágrafo único – Para o cumprimento de sua finalidade, o CEAE/SP deverá articular-se com órgãos da administração pública nos âmbitos municipais, estadual e federal, ou da iniciativa privada.
Artigo 3º - O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno da
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, da Secretaria da Educação, é a
Entidade Executora – EEx do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no
âmbito do Estado de São Paulo.
Artigo 4º - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo –
CEAE/SP será integrado por membros e seus suplentes na seguinte conformidade:
I – 1 (um) representante do Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Educação;
II – 2 (dois) representantes das entidades de classe de docentes, de trabalhadores da educação e de discentes do Estado de São Paulo, indicados pelos respectivos órgãos de representação;
III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados pelos Conselhos
de Escola, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares;
IV – 2 (dois) representantes indicados por entidades civis organizadas;
§ 1º - Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando forem
maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipados.
62

14367 miolo.indd 62

26/06/15 12:53

CEAE/SP.

§ 2º - Ao Governador do Estado cabe a designação dos membros do

§ 3º - Os suplentes do CEAE/SP deverão ser do mesmo segmento dos
respectivos titulares, com exceção dos representantes aludidos no inciso II deste artigo,
que poderão ser de qualquer uma das entidades de classe nele referidas.
§ 4º - Os membros do CEAE/SP terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleitos.
§ 5º - A escolha do Presidente e do Vice-Presidente deverá recair entre os
representantes relacionados nos incisos II, III e IV deste artigo.
§ 6º - Fica vedada a indicação do Ordenador de Despesas da EEx para
compor o CEAE/SP.
§ 7º - No caso de substituição de conselheiro do CEAE/SP, o período do
seu mandato será complementar ao tempo restante daquele que foi substituído.
§ 8º - Os representantes a que se referem os incisos II a IV deste artigo
serão escolhidos em assembleia específica para tal fim, com registro em ata.
com:

Artigo 5º - Para o desempenho de suas atribuições, o CEAE/SP contará

I – Presidência;
II – Vice-Presidência;
III - Plenária;
IV – Secretaria Executiva.
§ 1º – A Secretaria Executiva de que trata o inciso IV deste artigo não se
caracteriza como unidade administrativa.
§ 2º - O Presidente e o Vice-Presidente do CEAE/SP serão eleitos dentre
os membros titulares, por no mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros, em sessão
plenária especialmente convocada para este fim, podendo ser reeleitos uma única vez
consecutiva.
§ 3º - O Presidente e o Vice-Presidente poderão ser dispensados em conformidade com o disposto no Regimento Interno do CEAE/SP.
§ 4º - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente será coincidente
com o dos demais membros do Conselho.
§ 5º - A Secretaria Executiva do CEAE/SP contará com um servidor, escolhido e designado pela EEx.
§ 6º - As atribuições do Presidente, do Vice-Presidente, da Plenária e da
Secretaria Executiva serão definidas no Regimento Interno de que trata o artigo 9º este
decreto.
§ 7º - Nas situações previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, o segmento
representado indicará novo membro para exercer a função.
Artigo 6º - O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, da
Secretaria da Educação, prestará o necessário apoio técnico ao CEAE/SP.
Artigo 7º - São diretrizes da alimentação escolar:
I – o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o
uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária
e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;
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II – a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino
e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema da segurança
alimentar e nutricional;
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede
pública de educação básica;
IV – a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para
garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;
V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;
VI – o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças
biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção
específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social.
Artigo 8º - São atribuições do CEAE/SP:
I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da alimentação
escolar estabelecidas no artigo 7º deste decreto;
II – acompanhar e fiscalizar os locais de produção e fornecimento de alimentos que devem estar adequados às boas práticas para os serviços de alimentação,
como forma de garantir a segurança sanitária dos alimentos e das refeições;
III – articular-se com os Conselhos de Alimentação Escolar de outros estados, em regime de cooperação, permitindo a troca de informações e experiências;
IV - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado;
V – receber denúncia quanto a irregularidades identificadas na aplicação
do PNAE;
VI – analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE;
VII – analisar a prestação de contas da EEx e emitir parecer conclusivo
sobre a execução do PNAE no Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON Online;
VIII – comunicar ao FNDE e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE;
IX - elaborar e modificar o Regimento Interno do CEAE/SP, pelo voto de
2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;
X – elaborar Plano de Ação a fim de acompanhar a execução do PNAE;
XI - apresentar propostas de planos e programas de trabalho que visem a
atingir a melhoria da qualidade da alimentação escolar;
XII - propor ao FNDE e à EEx a elaboração de estudos técnicos e levantamento de informações junto aos municípios atendidos pelo PNAE;
XIII - solicitar à EEx os cardápios planejados, com antecedência de 90
(noventa) dias.
Artigo 9º - O Regimento Interno do Conselho Estadual de Alimentação
Escolar de São Paulo – CEAE/SP será elaborado ou modificado pelo colegiado do CEAE/
SP e homologado pelo Secretário da Educação.
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§ 1º - O Regimento Interno especificará os requisitos exigíveis dos membros do CEAE/SP e de seus suplentes, bem como os casos de impedimento, perda de
mandato, dispensa ou vacância.
§ 2º - O Regimento Interno especificará as atribuições dos membros do
CEAE/SP e da Secretaria Executiva, além de outras normas necessárias ao pleno funcionamento do CEAE/SP.
Artigo 10 - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo
– CEAE/SP poderá desenvolver suas atribuições em regime de cooperação com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional estadual e municipal e demais conselhos
afins, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA.
Artigo 11 – As funções de membro do Conselho Estadual de Alimentação
Escolar de São Paulo – CEAE/SP não serão remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante.
Artigo 12 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 45.114, de 28 de
agosto de 2000, e o Decreto nº 48.782, de 7 de julho de 2004.
Palácio dos Bandeirantes, 25 de abril de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______

NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 11.947/09, alt. pela Lei nº 12.982/14, à pág. 36 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 26/13 à pág. 201 do vol. 40.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 45.114/00 à pág. 105 do vol. L;
Decreto nº 48.782/04 à pág. 70 do vol. LVIII.

DECRETO Nº 60.399, DE 29 DE ABRIL DE 2014
Dispõe sobre a atividade das Ouvidorias instituídas pela Lei nº 10.294,
de 20 de abril de 1999
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e considerando os termos da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999,
que dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de São
Paulo,
Decreta:
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CAPÍTULO I
Disposições preliminares
Artigo 1º - Este decreto define procedimentos a serem observados pelas
Ouvidorias dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, indireta
e fundacional, inclusive universidades, bem como dos prestadores de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo à vista das normas gerais estabelecidas na Lei estadual nº
10.294, de 20 de abril de 1999.
Artigo 2º - O direito do usuário ao controle adequado dos serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo será assegurado por meio das Ouvidorias,
ressalvadas as atribuições específicas das comissões de ética.
CAPÍTULO II
Dos Princípios
Artigo 3º - As Ouvidorias, além dos princípios constitucionais da administração pública, reger-se-ão também por:
I – independência e autonomia para o exercício de suas atribuições sem
qualquer ingerência, inclusive político-partidária, visando garantir os direitos do usuário do serviço público;
II – transparência na prestação de informações de forma a garantir a exata compreensão do usuário sobre as repercussões e abrangência do serviço público;
III – confidencialidade para a proteção da informação de modo a assegurar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do usuário;
IV – imparcialidade e isenção necessárias para compreender, analisar e
buscar soluções para as manifestações, bem como formular críticas e recomendações;
V – acolhimento e acessibilidade, assegurando o atendimento respeitoso
e a preservação da dignidade humana.
CAPÍTULO III
Da Ouvidoria
SEÇÃO I
Das Atribuições
Artigo 4º - As Ouvidorias têm as seguintes atribuições:
I – receber manifestações, denúncias, reclamações, sugestões e elogios;
II - prestar informações às demandas recebidas;
III - resguardar o sigilo e sempre dar resposta fundamentada à questão
apresentada com clareza e objetividade;
IV - agilizar a remessa de informações de interesse do usuário;
V - facilitar o acesso do usuário ao serviço da Ouvidoria, simplificando
seus procedimentos;
VI - encaminhar a manifestação e acompanhar a sua apreciação;
VII - identificar e comunicar ao órgão ou entidade em que atua eventuais
problemas no atendimento ao usuário ou causas da deficiência do serviço;
VIII - estabelecer canal permanente de comunicação com os usuários dos
serviços públicos;
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IX – encaminhar aos dirigentes das unidades competentes as manifestações conhecidas;
X – atender as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Centralização
das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo – CCISP e pela Ouvidoria
Geral da Corregedoria Geral da Administração;
XI - elaborar relatórios e promover a divulgação das suas atividades;
XII – atuar na prevenção de conflitos;
XIII – fazer recomendações para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados, sugerindo soluções de problemas, correção de erros, omissões ou abusos
cometidos;
XIV – promover sensibilização sobre as atividades da Ouvidoria no órgão
ou entidade em que atua;
XV - estimular a participação do cidadão na fiscalização, contribuindo
para o planejamento dos serviços públicos;
XVI – elaborar estudos e pesquisas na sua área de atuação.
Parágrafo único - As recomendações de que trata o inciso XIII deste artigo
devem ser encaminhadas formalmente com suas respectivas justificativas, à autoridade máxima do órgão ou entidade em que atuam.
dorias:
am;

Artigo 5º - Para a consecução de suas atribuições é assegurado às OuviI - ter livre acesso a todos os setores do órgão ou da entidade onde atu-

II - solicitar informações e documentos diretamente a quem os detenha
no âmbito do órgão ou entidade em que atuam;
III - participar de reuniões e eventos em órgãos ou entidades relacionados à sua área de atuação e segmento de ouvidorias;
IV - formar comitês para apurar a opinião dos usuários dos serviços públicos.
§ 1º - As Ouvidorias deverão ter disponibilizados os recursos humanos
e materiais adequados para garantir o conforto e a privacidade no atendimento, o arquivamento de documentos e os equipamentos necessários, atualizados e suficientes.
§ 2º - As Ouvidorias devem colocar à disposição dos usuários dos serviços
públicos os meios e acessos necessários para atendimento, preferencialmente, eletrônico, telefônico, pessoal e por correspondência.
§ 3º - Os órgãos e as unidades a que se refere o artigo 1º deste decreto
atenderão prioritariamente o que for solicitado pelas Ouvidorias, instruindo, sempre
que possível, com documentos e observando rigorosamente os prazos estabelecidos.
SEÇÃO II
Dos usuários da Ouvidoria
Artigo 6º - Usuário é todo aquele que utiliza ou que seja direta ou indiretamente interessado pelos serviços do órgão ou entidade no qual atuam as Ouvidorias,
classificando-se em:
I – usuários internos: servidores do órgão ou entidade em que atuam as
Ouvidorias;
II – usuários externos: cidadãos interessados nos serviços dos órgãos ou
entidades em que atuam as Ouvidorias.
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CAPÍTULO III
Do Ouvidor
SEÇÃO I
Da Designação
Artigo 7º - Ouvidor é o representante dos cidadãos e usuários dos serviços públicos prestados pelo Estado perante o órgão ou entidade em que atua.
Artigo 8º - Ouvidor é a função exercida por mandato, de dedicação exclusiva, destinada à gestão da Ouvidoria e formalmente designado por ato do dirigente
máximo dos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º deste decreto.
Artigo 9º – Salvo legislação específica, os Ouvidores terão mandato de 2
(dois) anos a partir de sua designação, sendo permitida a recondução.
Parágrafo único - Para efeitos deste artigo, a recondução poderá ocorrer
de forma sucessiva, sem limite máximo.
SEÇÃO II
Dos Requisitos
Artigo 10 – O exercício da função de Ouvidor exige formação superior
completa e certificação reconhecida pela Comissão de Centralização das Informações
dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo - CCISP e atendimento às exigências contidas no Decreto nº 57.970, de 12 de abril de 2012.
Artigo 11 – Do ouvidor e membros das Ouvidorias exige-se conduta ética compatível, nos termos dos estatutos dos órgãos e entidades em que atuam, bem
como demais códigos de ética incidentes sobre sua atividade.
SEÇÃO III
Das Competências
Artigo 12 - Compete exclusivamente ao Ouvidor:
I – dirigir a Ouvidoria garantindo o atendimento aos seus princípios e o
exercício de suas atribuições;
II – representar a Ouvidoria interna e externamente ao Órgão ou Entidade em que atua;
III - atuar de ofício;
IV - controlar o cumprimento dos prazos previstos neste decreto;
V – selecionar o pessoal para composição da equipe de Ouvidoria;
VI – elaborar os relatórios da Ouvidoria;
VII – garantir a racionalização de meios tendo em vista sua demanda e os
fins a que se destina.
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SEÇÃO IV
Das Garantias
Artigo 13 - O Ouvidor responde hierarquicamente somente para a autoridade máxima do órgão ou entidade, no limite das garantias contidas neste decreto.
§ 1º - Ao Ouvidor é garantida a autonomia na elaboração de pareceres,
atos e relatórios, sendo vedada a alteração ou influência sobre estes.
§ 2º – Os registros das manifestações, documentos e informações gerados em decorrência das atividades da Ouvidoria são de responsabilidade do Ouvidor,
sendo vedada a exclusão, alteração ou eliminação destes por ordem superior ou do
próprio Ouvidor, respeitando-se a regulamentação em vigor.
Artigo 14 – Os órgãos ou entidades de que trata o artigo 1º deste decreto
devem prestar as informações solicitadas por suas Ouvidorias, no prazo estabelecido
no artigo 20, garantindo a transparência e autenticidade dos registros e documentos
fornecidos.
CAPÍTULO IV
Dos Procedimentos
SEÇÃO I
Das Manifestações
Artigo 15 – Todas as manifestações a que alude o inciso I, do artigo 4º,
deste decreto devem ser registradas.
Parágrafo único – Cabe às Ouvidorias providenciar junto aos usuários,
quando possível, as informações complementares necessárias à compreensão do objeto e alcance de sua manifestação, antes dos encaminhamentos internos do expediente.
Artigo 16 – O Ouvidor poderá denegar o encaminhamento ou interromper o andamento da manifestação, cujo conteúdo não traduza irregularidade, não tenha relação com as funções ou atividades desenvolvidas ou exija providências incompatíveis com as possibilidades legais da Ouvidoria, promovendo o arquivamento de
plano, comunicando o usuário e indicando sucintamente as razões da decisão.
Artigo 17 – Deverá o usuário ser orientado, e sempre que possível direcionado, quando o assunto não estiver no âmbito de atuação da Ouvidoria ou do órgão
ou entidade em que atua.
SEÇÃO II
Da proteção dos dados
Artigo 18 – Os dados pessoais do usuário contidos nas manifestações são
de acesso restrito.
Parágrafo único – Nas hipóteses em que a identidade do usuário for essencial à tomada de providências no âmbito das Ouvidorias, tal situação deverá ser
autorizada pelo usuário, sendo que havendo recusa, caberá o arquivamento do expediente.
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Artigo 19 – As manifestações de autoria desconhecida ou incerta poderão ser admitidas quando forem dotadas de razoabilidade mínima e estiverem acompanhadas de informações ou de documentos que as apresentem verossímeis.

dias corridos.
panhamento.

SEÇÃO III
Dos prazos
Artigo 20 – O prazo máximo de resposta ao usuário será de 20 (vinte)
§ 1º – O prazo deverá ser informado com a respectiva forma de acom-

§ 2º - O prazo referido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por
mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado.
§ 3º - A tramitação interna das manifestações recebidas pela Ouvidoria
deverá considerar o prazo estabelecido no caput deste artigo.
SEÇÃO IV
Dos Relatórios
Artigo 21 – Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 9º da
Lei 10.294, de 20 de abril de 1999, e de relatórios em formatos e periodicidades estabelecidas internamente em cada Órgão ou Entidade, as Ouvidorias deverão emitir relatórios e manter dados organizados conforme as diretrizes estabelecidas conjuntamente
pela Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de
São Paulo - CCISP e pela Ouvidoria Geral, instituída nos termos do Decreto nº 57.500,
de 8 de novembro de 2011.
Artigo 22 – Os relatórios das Ouvidorias são considerados documentos
de interesse público e devem ter ampla divulgação.
CAPÍTULO V
Da Rede Paulista de Ouvidorias
Artigo 23 – As Ouvidorias dos Órgãos ou Entidades de que trata este decreto compõem a Rede Paulista de Ouvidorias, parte integrante do SEDUSP conforme
dispõe o artigo 30, inciso I, da Lei 10.294, de 20 de abril de 1999, devendo, além do
cumprimento da legislação de regência da matéria, cumprir as diretrizes estabelecidas
pela CCISP e pela Ouvidoria Geral no âmbito de suas respectivas competências, sob a
responsabilidade da autoridade máxima de cada Órgão ou Entidade.
Artigo 24 – O Secretário de Gestão Pública, ouvidas as CCISP e Ouvidoria
Geral, poderá baixar, mediante resolução, normas complementares para o adequado
cumprimento deste decreto.
Artigo 25 – A CCISP e a Ouvidoria Geral promoverão a articulação da
Rede Paulista de Ouvidorias com Ouvidorias de outras esferas da Administração Pública, Ouvidorias da iniciativa privada e entidades congêneres.
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CAPÍTULO VI
Disposições Gerais
Artigo 26 - A atividade das Ouvidorias é um direito dos cidadãos e usuários dos serviços públicos e um dever inerente a todos os membros da administração
pública, que devem:
I – facilitar, priorizar e auxiliar o encaminhamento das demandas proveniente das Ouvidorias, no âmbito de suas respectivas unidades;
II – informar as Ouvidorias sobre todas as alterações de procedimentos
que interfiram no interesse dos usuários dos serviços públicos, mantendo sua atualidade;
III – instar as Ouvidorias a manifestar-se em todas as atividades que interfiram nos interesses dos usuários dos serviços públicos;
IV – resguardar a autonomia e independência das Ouvidorias, sendo vedado o acúmulo de funções pelo Ouvidor ou a atribuição de atividades alheias às suas
competências, ressalvado o disposto no item 3, do § 2º, do artigo 7º, do Decreto nº
58.052, de 16 de maio de 2012.
Artigo 27 – Compete ainda a autoridade máxima do Órgão ou Entidade,
em relação às Ouvidorias:
I – tratar das questões de Ouvidoria diretamente com o Ouvidor;
II – manifestar-se objetivamente sobre os apontamentos dos relatórios
da Ouvidoria informando as providências adotadas ou justificando a ausência destas.
Artigo 28 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 44.074, de 1 de
julho de 1999.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de abril de 2014.
GERALDO ALCKMIN

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.294/99 à pág. 47 do vol. XLVII;
Decreto nº 57.500/11 à pág. 222 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.970/12 à pág. 77 do vol. LXXIII;
Decreto nº 58.052/12 à pág. 103 do vol. LXXIII;
Decreto nº 44.074/99 à pág. 65 do vol. XLVIII.
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(*) DECRETO Nº 60.428, DE 8 DE MAIO DE 2014
Aprova o Código de Ética da Administração Pública Estadual e dá nova redação a
dispositivos do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando que a Administração Pública se rege pelos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo
37, caput, da Constituição da República;
Considerando que o controle dos atos da Administração Pública, imperativo da boa governança, é imprescindível à democracia, constituindo-se em um direito
do cidadão;
Considerando que o Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011, em
seu artigo 37, parágrafo único, incumbiu a Comissão Geral de Ética de apresentar proposta de Código de Ética destinado a todos os agentes da Administração Pública;
Considerando que, sem prejuízo das normas legais que impõem deveres
aos agentes da Administração Pública, existem imperativos éticos que devem ser observados;
Considerando que a Comissão Geral de Ética possui atribuições deliberativas e consultivas, podendo formular recomendações;
Considerando, por fim, a conveniência de que os membros da Comissão
Geral de Ética possuam mandato para o exercício de suas atribuições,
Decreta:
Artigo 1º - Fica aprovado o Código de Ética da Administração Pública, na
forma do Anexo que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 2º - O Código de Ética da Administração Pública deverá estar disponível em todos os órgãos e entidades da Administração Pública sujeitos às suas normas, em local visível e de fácil acesso ao público.
Artigo 3º - O artigo 37 do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 37 - A Comissão Geral de Ética tem por finalidade promover a
ética pública e conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra
agente público por infringência a princípio ou norma ético-profissional, adotando as
providências cabíveis, nos termos da Lei n° 10.294, de 20 de abril de 1999, e do Código
de Ética da Administração Pública.”. (NR)
Artigo 4º - O artigo 39 do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011,
passa a vigorar acrescido do § 2º, ficando designado o atual parágrafo único como § 1º,
com a seguinte redação:
“§ 1º - A participação na Comissão é considerada serviço público relevante não remunerado.
§ 2º - Os membros da Comissão serão designados para mandato de 3
(três) anos, admitida uma recondução por igual período.”.
* Retificado em 10.05.2014.
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Artigo 5º - Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na
data de sua publicação.
Disposição Transitória
Artigo único - O primeiro mandato da Comissão Geral de Ética observará
os seguintes períodos, objetivando evitar a coincidência total de mandatos:
I - 2 (dois) anos, para 3 (três) membros e 1 (um) suplente;
II - 3 (três) anos, para 2 (dois) membros e 1 (um) suplente.
Palácio dos Bandeirantes, 8 de maio de 2014.
GERALDO ALCKMIN
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 60.428, de 8 de maio de 2014
CÓDIGO DE ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Artigo 1º - Todos os agentes da Administração Pública do Estado de São
Paulo têm deveres éticos aos quais aderem automaticamente no momento de sua investidura. Além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, interesse público, cortesia, razoabilidade, finalidade e motivação, devem pautar-se pelos padrões da ética.
Artigo 2º - É dever do agente público ter sempre em vista o interesse público e o bem comum, observando, em sua função ou fora dela, a dignidade, o decoro,
o zelo e os princípios morais, evitando qualquer conflito de interesses.
Artigo 3º - A remuneração do agente público é custeada pelos tributos
pagos direta ou indiretamente por todos. Toda pessoa tem direito a ser tratada com
atenção, cortesia e eficiência pelos agentes públicos.
Artigo 4º - A observância do interesse público, especialmente no que diz
respeito à proteção e manutenção do patrimônio público, implica o dever de abster-se
o agente público de qualquer ato que importe em enriquecimento ilícito, gere prejuízo
à Fazenda Pública, atente contra os princípios da Administração Pública ou viole direito
de particular.
Artigo 5º - Os nomeados, designados ou contratados para cargos, funções ou empregos de direção, nos órgãos e entidades da Administração Pública, afirmam, desde a investidura, conhecer as normas deste Código, comprometendo-se a
cumpri-las integralmente.
Artigo 6º - O agente público não utilizará bens ou recursos públicos, humanos ou materiais, para fins pessoais, particulares, políticos ou partidários, nem se
valerá de sua função para obtenção de qualquer tipo de vantagem.
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Artigo 7º - O agente público deverá esclarecer a existência de eventual
conflito de interesses, bem como comunicar qualquer circunstância, suspeição ou fato
impeditivo de sua participação em decisão individual ou em órgão colegiado.
Artigo 8º - O agente público não poderá receber salário, remuneração,
transporte, hospedagem ou favor de particular que possa caracterizar conflito de interesses ou violação de dever.
Parágrafo único - O agente público pode participar de seminários, congressos e eventos, desde que a remuneração, vantagens ou despesas de viagem não
sejam pagas por pessoa que, de forma direta ou indireta, possa ser beneficiada por ato
ou decisão de sua competência funcional.
tocolares.

Artigo 9º - O agente público não receberá presentes, salvo nos casos pro-

Parágrafo único - Não se consideram presentes os brindes que não tenham valor comercial; ou não tenham valor elevado e sejam distribuídos a título de
cortesia, divulgação, ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas.
Artigo 10 – Os órgãos e entidades da Administração Pública deverão
manter registro de todas as reuniões e audiências, conferindo-lhes publicidade; havendo presença de particulares, deverão participar, sempre que possível, ao menos dois
agentes públicos.
Artigo 11 - As divergências entre os agentes públicos serão solucionadas
mediante coordenação administrativa, não cabendo manifestação pública sobre matéria estranha à área de atuação de cada um e nem críticas de ordem pessoal.
Artigo 12 - Compete à Comissão Geral de Ética:
I – instaurar, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, procedimento para apuração de violação deste Código, nos termos dos artigos 11 e seguintes
da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999;
II – sugerir resoluções, com caráter geral, em matéria de ética pública;
III – fazer recomendações aos agentes e órgãos públicos, nos casos que
lhe forem submetidos;
IV – responder às consultas que lhe forem encaminhadas por agentes e
órgãos públicos;
V – requisitar informações e colher depoimentos;
VI – elaborar seu regimento interno.
Artigo 13 - Havendo indício de violação deste Código, a Comissão dará
ciência ao respectivo agente, que poderá manifestar-se no prazo de quinze dias.
§ 1º - Durante a apuração, que terá caráter de informalidade e oralidade, usando preferencialmente meios eletrônicos, poderão ser produzidas provas documentais, promovidas diligências, colhidos depoimentos e, se for o caso, solicitada
manifestação de especialistas.
§ 2º - Ao final da instrução, o agente poderá oferecer alegações finais, no
prazo de sete dias.
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§ 3º - A conclusão da Comissão, com suas recomendações, será comunicada ao interessado e encaminhada à autoridade imediatamente superior para que,
em caso de procedência, possa tomar as providências cabíveis.
§ 4º - Aplica-se subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei estadual nº 10.294, de 20 de abril de 1999.
Artigo 14 - Este Código se aplica sem prejuízo de outros Códigos de Ética
existentes em órgãos ou entidade da Administração Pública do Estado de São Paulo.
________
NOTAS:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 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 nº 10.177/98 à pág. 38 do vol. XLVI;
Lei nº 10.294/99 à pág. 47 do vol. XLVII;
Decreto nº 57.500/11 à pág. 222 do vol. LXXII.
O anexo foi publicado novamente por ter saído com incorreções

DECRETO Nº 60.433, DE 9 DE MAIO DE 2014
Dá nova redação a dispositivos do artigo 8º do Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro
de 2009, que disciplina a concessão de gratificação de representação, de que trata o
inciso III do artigo 135 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados do artigo 8º do Decreto
nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009 , passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o inciso II:
“II - para os Assessores Militares dos Secretários da Segurança Pública, da
Administração Penitenciária, da Justiça e da Defesa da Cidadania, bem como da Corregedoria Geral da Administração, da Casa Civil, em conformidade com o disposto no artigo 32, incisos VI, VII, VIII e XI do Decreto nº 60.175, de 25 de fevereiro de 2014.”; (NR)
II - o item 2 do parágrafo único:
“2. pelo Secretário-Chefe da Casa Civil as referidas no inciso II.”. (NR)
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o Decreto nº 58.149, de 21 de junho de 2012.
Palácio dos Bandeirantes, 9 de maio de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______
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 53.966/09 à pág. 110 do vol. LXVII.
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(*) DECRETO Nº 60.435, DE 13 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento de servidores públicos civis e
militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da administração direta e
autárquica e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - As consignações em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da administração
direta e autárquica, ficam disciplinadas pelas normas constantes neste decreto.
Parágrafo único - As regras e condições estabelecidas neste decreto aplicam-se inclusive às entidades já credenciadas em data anterior à entrada em vigor
deste diploma legal.
Artigo 2º - Entendem-se por consignações os descontos mensais realizados sobre os valores percebidos mensalmente a título de vencimentos, salários, soldos,
proventos e nas pensões.
§ 1º - Para os fins deste decreto, considera-se:
1. consignatária: a entidade credenciada na forma deste decreto, destinatária dos créditos resultantes das consignações;
2. consignante: a Administração Direta e Autárquica;
3. consignado: o servidor civil militar, ativo, inativo ou reformado e o
pensionista, da administração direta e autárquica;
4. espécie de consignação: descontos de que trata o artigo 5º deste decreto;
5. margem consignável: percentual correspondente a 30% (trinta por
cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e pensões
percebidas no mês, compreendendo o padrão de vencimentos acrescido das vantagens
pecuniárias que a ele se integram nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as
vantagens incorporadas, os adicionais de caráter individual, bem assim as vantagens
pessoais ou as fixadas para o cargo de forma permanente por legislação específica, com
a dedução dos descontos obrigatórios.
§ 2º - Não se incluem, para efeito de aferição da margem consignável, o
pagamento de atrasados, indenizações, bonificações e participações por resultado, ajuda de custo para alimentação, salário família, auxílio transporte, auxílio creche, adicional de transporte, 13º salário, o pagamento do abono e 1/3 de férias e demais verbas
de caráter não permanente.
Artigo 3º - São considerados descontos obrigatórios:
I - contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica
para o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE;
II - contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou odontológica
dos militares do serviço ativo, da reserva remunerada ou reformados e de seus pensionistas;
* Retificado em 15.05.2014.
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III - contribuição previdenciária relativa ao Regime Geral de Previdência
Social e ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV – imposto de renda;
V - custeio de benefícios e auxílios concedidos pela administração direta
e autárquica;
VI - decorrente de mandado judicial ou por força de lei;
VII - contribuição para previdência complementar do servidor público;
VIII - compromisso originário de convênio firmado com órgão público;
IX- reposição, restituição e indenização ao erário.
Artigo 4º - São consideradas consignações preferenciais aquelas a que
se refere o artigo 5º deste decreto, contratadas até a data de entrada em vigor deste
diploma legal.

odontológico;
privada;
ria;

Artigo 5º - São consideradas consignações facultativas:
I - contribuição para plano de seguro em geral e plano de saúde, inclusive
II - despesa hospitalar e aquisição de medicamento;
III – contribuição para plano de assistência funeral e plano de previdência
IV - contribuição e/ou mensalidade estatutária de entidade consignatá-

V - prestação de serviços de assistência jurídica, social e recreativa (auxílio-mútuo, pecúlio, mensalidade educacional, clube de campo, colônia de férias, título
de expansão social, turismo, dentre outros);
VI - quota parte de sociedade cooperativa de consumo, formada por servidores públicos civis e militares, ativos, inativos ou reformado, ou por pensionistas da
administração direta e autárquica;
VII - aquisição de gênero alimentício e mercadoria de primeira necessidade efetuada em cooperativa de consumo;
VIII - quota parte de cooperativa de crédito, formada por servidores públicos civis e militares, ativos, inativos ou reformados ou por pensionistas da administração direta e autárquica;
IX - empréstimo pessoal obtido junto à cooperativa de crédito;
X – empréstimo e financiamento junto à instituição bancária.
§ 1º - As consignações a que se referem os incisos I, II, III e V somente
poderão ser efetivadas mediante serviços oferecidos ou contratados por intermédio
das entidades a que se referem os incisos I a IV do artigo 6º deste decreto.
§ 2º - Os descontos de que trata este artigo somente serão admitidos
com autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico com uso de senha pessoal
e intransferível, do consignado junto à entidade, sendo que a autorização deverá ser
mantida pela entidade consignatária, podendo ser requisitada, a qualquer momento,
pelo Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, da Coordenação da Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda, órgão gestor do sistema.
Artigo 6º - Poderão ser admitidas como entidades consignatárias:
I - as entidades de classe representativas de servidores públicos civis e
militares, ativos, inativos ou reformados ou de pensionistas da administração direta e
autárquica;
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II - as entidades constituídas por servidores públicos civis e militares, ativos, inativos ou reformados ou por pensionistas da administração direta e autárquica,
sem finalidades lucrativas, com caráter filantrópico, educativo e/ou de assistência social;
III- os institutos de seguridade social dos empregados de empresas sob
controle direto ou indireto do Estado de São Paulo, em qualquer época, desde que
constituídos na forma da legislação específica aplicável a cada uma de suas atividades;
IV - os clubes, grêmios ou entidades recreativas constituídas por servidores públicos civis e militares, ativos, inativos ou reformados ou por pensionistas da
administração direta e autárquica;
V - as cooperativas de consumo formadas por servidores públicos civis
e militares, ativos, inativos e reformados ou por pensionistas da administração direta
e autárquica, que comprovem o devido registro conforme estabelece a Lei federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971, mediante certidão atualizada;
VI - as cooperativas de crédito constituídas nos termos da Lei nº 9.084,
de 17 de fevereiro de 1995, que comprovem, mediante certidão atualizada, estar em
conformidade com as exigências da Lei federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e
devidamente registradas no Banco Central do Brasil;
VII– as Instituições Bancárias.
Artigo 7º - As entidades referidas nos incisos I, II, IV e V do artigo 6º deste
decreto poderão ser admitidas como consignatárias, mediante prova de habilitação
jurídica e regularidade fiscal, de acordo com a natureza da consignatária e espécie de
consignação:
I – com a entrega dos seguintes documentos:
a) estatuto e ata da eleição da última diretoria devidamente registrados;
b) ata que instituiu o valor da mensalidade associativa ou sindical;
c) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
d) registro nos órgãos competentes;
II – com o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) possuam escrituração e registros contábeis exigidos pela legislação
específica;
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
d) que a sua diretoria seja composta por servidores públicos civis e militares, ativos ou inativos ou reformados ou por pensionistas da administração direta e
autárquica;
e) que todas as funções diretivas da entidade sejam exercidas sem remuneração, por disposição estatutária expressa;
f) que não distribuam lucros a qualquer título;
g) comprovem possuir no mínimo 300 (trezentos) consignados pagantes,
que pertençam efetivamente à categoria funcional para a qual a entidade foi criada;
h) depositem em instituição bancária que atue como agente financeiro
do Tesouro do Estado de São Paulo, todo o produto da arrecadação efetuada a qualquer título;
i) apliquem integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
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j) franqueiem sua contabilidade e demais registros e controles à disposição administração estadual.
§ 1º - Aplicam-se às entidades referidas nos incisos III e VI do artigo 6º
deste decreto as condições estabelecidas nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso I e “b”, “c”
e “h” do inciso II deste artigo.
§ 2º - Os requisitos estabelecidos no caput deste artigo devem ser mantidos enquanto a entidade for credenciada como consignatária, sob pena de descredenciamento.
§ 3º - O requisito previsto na alínea “g” do inciso II deste artigo deverá
ser atendido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da formalização
do contrato com a empresa ou órgão encarregado do processamento da folha de pagamento.
Artigo 8º - As instituições bancárias a que se refere o inciso VII do artigo
6º deste decreto serão credenciadas como consignatárias mediante prova de habilitação jurídica e regularidade fiscal, sem prejuízo de outras condições que a Administração venha a exigir:
I – com a entrega dos seguintes documentos:
a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) registro nos órgãos competentes;
II – com o preenchimento dos seguintes requisitos:
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
b) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
c) comprovação que possui no Estado de São Paulo escritório de atendimento próprio.
d) termo de compromisso de isenção de pagamento de tarifas pelo Estado na prestação do serviço pela instituição bancária e conforme regulamentado em
Resolução da Secretaria da Fazenda, na transferência e depósito dos créditos da Nota
Fiscal Paulista em conta corrente dos credores.
Parágrafo único – O disposto na alínea “d” deste artigo não se aplica à
instituição bancária que atua como agente financeiro do Tesouro do Estado de São
Paulo.
Artigo 9º – Em se tratando de empréstimos e financiamentos, de que
trata o inciso X do artigo 5º deste decreto, a Instituição Bancária deverá, sem prejuízo
de outras informações a serem prestadas na forma do artigo 52 do Código de Defesa do
Consumidor, dar ciência prévia ao consignado, no mínimo, das seguintes informações:
I - valor total financiado;
II – a taxa do custo efetivo total, mensal e anual;
III - valor, número e periodicidade das prestações;
IV - montante total a pagar com o empréstimo ou financiamento.
§ 1º - A consignação de que trata este artigo não poderá exceder 60 (sessenta) parcelas mensais.
§ 2º - É vedada a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito – TAC ou
quaisquer outras taxas administrativas, e de encargos adicionais quando da liquidação
antecipada do empréstimo consignado.
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Artigo 10 - As instituições bancárias credenciadas, de que trata o inciso
VII do artigo 6º deste decreto, deverão informar a taxa do custo efetivo total praticada
para a concessão de crédito e financiamento consignados.
§ 1º - As instituições bancárias ficam impedidas de averbar novas consignações até que seja informada a taxa do custo efetivo total praticada.
§ 2º - A Secretaria da Fazenda deverá disponibilizar aos consignados, as
informações de taxas do custo efetivo total praticadas pelas instituições bancárias.
Artigo 11 - O pedido de credenciamento como consignatária deverá ser
feito por meio de requerimento dirigido ao Secretário da Fazenda, instruído com a
documentação que comprove o atendimento das condições, exigências e requisitos
previstos neste decreto.
§ 1º - A entidade indicará, no requerimento, a espécie de desconto que
pretende consignar.
§ 2º - A verificação do atendimento das condições, exigências e requisitos de que trata este artigo, bem como da regularidade da documentação apresentada,
será feita pelo Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, da Coordenação da
Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda.
Artigo 12 - As entidades consignatárias a que se referem o artigo 6º deste
decreto deverão fazer o seu recadastramento a cada 18 (dezoito) meses, na forma e
data a serem estabelecidas pela Secretaria da Fazenda.

atribuídos;

Artigo 13 - É vedado à entidade consignatária:
I - ceder a terceiros códigos e espécies de descontos que lhe tenham sido

II - utilizar o seu código e suas espécies para descontos de natureza diversa daqueles que lhe tenham sido autorizados;
III - transferir sua administração, total ou parcialmente, a terceiros.
IV – praticar qualquer conduta em desacordo ao disposto neste decreto.
Artigo 14 - Por infringência às disposições constantes do artigo 13 deste
decreto, bem como pelo descumprimento das obrigações previstas nos artigos 7º, exceto no que se refere ao seu § 3º, 9º e 12 deste decreto, serão aplicadas às entidades
consignatárias as seguintes penalidades:
I - a entidade será advertida e multada no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total consignado no mês anterior à notificação e terá o prazo
de 30 (trinta) dias, contados dessa notificação, para a sua regularização;
II - não sendo regularizada a situação que ensejou as penalidades descritas no inciso anterior, no prazo acima, ou havendo reincidência no descumprimento
das normas estabelecidas no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação a que se
refere o inciso anterior, a entidade terá seu código de consignação suspenso, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado até sua regularização;
III - sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no inciso II, caso a
entidade não regularize a situação que motivou a advertência no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da notificação a que se refere o inciso I, será descredenciada do sistema
de consignação, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
§ 1º - Sujeitam-se às mesmas penas previstas neste artigo as entidades
que:
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1. comprovadamente não atendam às condições previstas no artigo 7º
deste decreto quando de seu recadastramento;
2. deixem de atender à solicitação da Secretaria da Fazenda ou que não
se manifestem dentro do prazo estabelecido.
§ 2º - A aplicação das penalidades ora previstas será precedida de procedimento administrativo, asseguradas as garantias à ampla defesa e ao contraditório.
Artigo 15 - Por infringência às disposições constantes do § 3º do artigo 7º
deste decreto serão aplicadas, após regular procedimento administrativo, as seguintes
penalidades:
I - a entidade será advertida e multada, mediante notificação, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do total presumido correspondente à mensalidade dos consignados, pela não apresentação da comprovação a que se refere a alínea
“g” do inciso II do artigo 7º deste decreto;
II - novo prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da notificação da aplicação das penalidades previstas no inciso anterior, será concedido para regularização
da situação a que se refere a alínea “g” do inciso II do artigo 7º deste decreto;
III - não sendo regularizada a situação que ensejou a advertência no prazo acima, ou havendo reincidência no descumprimento das normas estabelecidas no
prazo de 1 (um) ano, contado da data da notificação a que se refere o inciso I, a entidade será descredenciada do sistema de consignação, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado.
Artigo 16 - Quando o prazo de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias previstos
nos artigos 14 e 15 deste decreto não for suficiente para a sua regularização, a entidade
deverá solicitar a prorrogação do prazo, devidamente justificada, que será avaliada e
decidida pela Secretaria da Fazenda.
Artigo 17 - O valor da multa a que se referem os artigos 14 e 15 deste
decreto deverá ser recolhido no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação a que se referem os incisos I dos respectivos artigos, sendo que não recolhido
no prazo estabelecido, poderá ser deduzido dos próximos repasses a serem efetuados
à entidade consignatária, sem prejuízo da inscrição da referida entidade no Cadin.
Artigo 18 - Fica atribuída ao Secretário da Fazenda a competência para o
descredenciamento de entidades consignatárias e ao Coordenador da Administração
Financeira, da Secretaria da Fazenda, a competência para decidir sobre a suspensão do
código de consignação, a aplicação de multa e de advertência, de que tratam os artigos
14 e 15 deste decreto.
Parágrafo único – A entidade consignatária não poderá solicitar novo credenciamento pelo período de 2 (dois) anos, contados a partir da data da publicação da
decisão no Diário Oficial do Estado.
Artigo 19 - As consignações de que tratam este decreto não poderão exceder a margem consignável do servidor público civil e militar, ativo, inativo, reformado
e do pensionista da administração direta e autárquica.
§ 1º - As consignações facultativas em folha de pagamento de que trata o
artigo 5º deste decreto terão a seguinte ordem de prioridade de desconto:
1. as previstas em seus incisos I e II;
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2. em seguida as previstas em seus incisos III a VIII;
3. após as previstas em seus incisos IX e X.
§ 2º - Quando a margem consignável disponível não for suficiente para
desconto de todas as consignações de que trata este decreto, será obedecida a ordem
de prioridade a que se refere o parágrafo anterior e, no caso de mais de uma consignação com a mesma ordem de prioridade, será observada a data mais antiga de implantação no sistema de consignação.
§ 3º - Poderá haver descontos parciais para satisfação dos compromissos
referentes às consignações a que se refere o inciso X do artigo 5º deste decreto.
§ 4º - Para as consignações contratadas pelos servidores junto às entidades consignatárias até a entrada em vigor deste decreto, bem como para as consignações relativas às cooperativas de crédito, constituídas nos termos da Lei 9.084, de 17
de fevereiro de 1995:
1. é mantido o limite da margem consignável de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos, proventos, soldos ou pensão do servidor público civil ou militar,
ativo, inativo ou reformado ou do pensionista da administração direta e autárquica;
2. fica mantida a prioridade das consignações de que trata este parágrafo
nos descontos;
3. fica vedada a contratação de novas consignações caso a margem consignável, em razão das contratações anteriores, supere o valor da margem consignável
a que se refere o caput deste artigo.
§ 5º - As entidades consignatárias poderão optar pela migração total de
suas consignações a que se refere o § 4º deste artigo, conforme regras previstas no
caput deste artigo e em seus §§ 1º, 2º e 3º, sem direito à retratação.
Artigo 20 - O servidor público civil e militar, ativo, inativo e reformado e
o pensionista da administração direta e autárquica, que por 6 (seis) meses consecutivos apresentar insuficiência de margem consignável, em relação aos compromissos
assumidos junto às entidades consignatárias a que se referem os incisos I a V do artigo
6º deste decreto, terá o seu código de desconto excluído do sistema de consignação.
Artigo 21 - As entidades admitidas como consignatárias deverão obrigatoriamente, ouvido o Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, da Coordenação
da Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda, celebrar contrato com a empresa ou órgão encarregado do processamento da folha de pagamento.
Artigo 22 - No ato do repasse dos valores relativos às consignações preferenciais e facultativas, será descontado o percentual a título de custeio sobre o valor
das consignações, da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) para seguintes espécies de consignações:
a) contribuições e/ou mensalidades estatutárias;
b) despesas com planos de saúde, inclusive odontológicas;
c) empréstimos e financiamentos.
II - 2% (dois por cento) para as demais espécies de consignações.
§ 1º - O desconto previsto neste artigo far-se-á independentemente do
custo dos serviços executados pela empresa ou órgão encarregado do processamento
da folha de pagamento.
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§ 2º - O repasse às entidades consignatárias será realizado no 5º dia útil
do mês subsequente ao mês de referência da folha de pagamento em que houve o
desconto do valor da consignação.
Artigo 23 – É vedada por parte das entidades consignatárias a oferta de
produtos e serviços financeiros nas dependências de órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica.
Artigo 24 - A autorização para consignações em folha de pagamento de
que trata este decreto não implica corresponsabilidade da administração pública por
quaisquer compromissos assumidos entre os consignados junto às entidades consignatárias.
§ 1º – Caso não sejam efetivadas as consignações de que trata este decreto por falta de margem consignável disponível ou por qualquer outro motivo, caberá
aos consignados providenciar o recolhimento das importâncias por eles devidas diretamente à entidade consignatária, não se responsabilizando a Administração Pública, em
nenhuma hipótese, por eventuais prejuízos daí decorrentes.
§ 2º - Poderá haver, em um mesmo mês por uma mesma entidade consignatária, mais de um lançamento das espécies de consignação que se refiram a despesas variáveis.
Artigo 25 - A Secretaria da Fazenda poderá expedir normas complementares visando ao cumprimento do disposto deste decreto.
Artigo 26 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação, ressalvados os convênios firmados anteriormente e revogadas as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 51.314, de 29 de novembro de 2006.
Palácio dos Bandeirantes, 13 de maio de 2014.
GERALDO ALCKMIN

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.084/95 à pág. 37 do vol. XXXIX;
Decreto nº 51.314/06 à pág. 70 do vol. LXII.

DECRETO Nº 60.449, DE 15 DE MAIO DE 2014
Regulamenta os procedimentos relativos à realização de concursos públicos, no
âmbito da Administração Direta e Autárquica do Estado e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º – Os procedimentos relativos à realização de concursos públicos, no âmbito da Administração Direta e Autárquica do Estado, obedecerão às regras
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previstas neste decreto e às diretrizes e normas gerais fixadas pela Unidade Central de
Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 2º – O concurso público é o procedimento pelo qual se dá a seleção de indivíduos mais capacitados para a investidura em cargo público de caráter
efetivo ou emprego público de caráter permanente, norteado pelos princípios da:
I – legalidade;
II – impessoalidade;
III – moralidade;
IV – publicidade, e
V – eficiência.
CAPÍTULO II
DA AUTORIzAÇÃO PARA ABERTURA DE CONCURSO PúBLICO
Artigo 3º – A abertura de concurso público, para fins de nomeação ou
admissão, no âmbito da Administração Direta e das Autarquias, fica condicionada à
expressa autorização governamental.
Artigo 4º – A solicitação de autorização para abertura de concurso público deverá ser instruída, obrigatoriamente, com:
I – justificativa fundamentada indicando:
a) o perfil profissional esperado, indicando as principais funções a serem
exercidas pelos futuros servidores ou empregados públicos;
b) a pretendida alocação da força de trabalho, especificando as unidades
de lotação; e,
c) as necessidades das áreas que buscam suprir com a medida.
II – denominação e quantidade de cargos ou empregos públicos a serem
providos ou preenchidos, com a indicação dos respectivos vencimentos ou salários, e
a jornada de trabalho;
III – cálculo do acréscimo da despesa mensal e anual que a medida acarretará;
IV – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no ano em que os
aprovados devem entrar em exercício e nos 2 (dois) anos subsequentes;
V – indicação da origem das vagas oferecidas no certame, com respectivas datas de criação ou de vacância, e motivo da vacância; e,
VI – reserva das vagas devidamente realizada no Sistema único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades – SICAD, instituído pelo Decreto nº 50.881, de
14 de junho de 2006;
VII – cópia da previsão de pedidos de abertura de concurso público ou
aproveitamento de remanescentes, a que se refere o artigo 47 deste decreto.
Artigo 5º – A solicitação devidamente instruída será encaminhada à Secretaria de Gestão Pública, por intermédio dos Secretários de Estado ou do Procurador
Geral do Estado, para análise técnica da Unidade Central de Recursos Humanos.
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Artigo 6º – Após a manifestação da Secretaria de Gestão Pública, o processo será submetido à análise, quando for o caso, respectivamente, das Secretarias de
Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda, visando:
I – a comprovação das disponibilidades orçamentária e financeira para o
suporte das despesas previstas;
II – a comprovação do atendimento aos dispositivos legais vigentes, em
especial os referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Complementar federal
nº 101, de 4 de maio de 2000, no que se refere aos limites estabelecidos para despesas
de pessoal.
Artigo 7º – Após análises técnicas das Secretarias de Gestão Pública, Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda, o pedido de autorização para
abertura de concurso público será submetido à apreciação governamental, por intermédio da Casa Civil.
Artigo 8º – A autorização governamental para abertura de concurso público terá validade pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação.
CAPÍTULO III
DO CONCURSO PúBLICO
Seção I
Das Disposições Gerais
Artigo 9º – A abertura de concurso público se dará por meio de publicação de edital contendo instruções especiais disciplinando o certame.
Artigo 10 – O prazo de validade do concurso público será de no mínimo
06 (seis) meses e de no máximo 2 (dois) anos, contados a partir da data de homologação do certame, e poderá ser prorrogado uma única vez por igual período.
Parágrafo único - A prorrogação do prazo de que trata o caput deste artigo será efetuada por ato do Titular do órgão ou entidade, com pelo menos 1 (um) mês
de antecedência do encerramento do prazo de validade do concurso público.
Seção II
Da Comissão Especial de Concurso Público
Artigo 11 – Precede a abertura do concurso público a constituição de
Comissão Especial de Concurso Público, responsável por orientar e acompanhar o planejamento, a organização e a execução de cada concurso público, em todas as fases,
ressalvados os casos de competência legal específica.
§ 1º – A constituição da comissão de que trata o caput deste artigo será
por meio de ato do Titular do órgão ou entidade.
§ 2º – O Titular do órgão ou entidade poderá delegar a competência prevista no § 1º deste artigo à autoridade responsável pela unidade demandante.
§ 3º – A comissão de que trata o caput deste artigo deverá:
1. ser constituída por número ímpar de membros;
2. contar com a representação de pelo menos um servidor da área de
recursos humanos;
3. contar com um presidente;
4. contar com um suplente para cada membro da comissão.
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§ 4º – As atividades dos membros da comissão de que trata o caput deste
artigo serão exercidas sem remuneração adicional e sem prejuízo das atribuições próprias de seus respectivos cargos ou empregos públicos.
Artigo 12 – São atribuições da Comissão Especial de Concurso Público:
I – acompanhar a execução do concurso público em todas as atividades;
II – fazer publicar os editais referentes ao concurso público;
III – traçar as diretrizes do concurso público, orientando o órgão responsável pela sua execução;
Parágrafo único – O presidente da Comissão Especial de Concurso Público fica responsável por assinar os editais de concurso público e responder pela correta
atuação da comissão e do órgão executor do certame.
Seção III
Do Edital de Abertura do Concurso Público
Artigo 13 – O edital de abertura de concurso público deverá ter ampla
divulgação, sendo veiculado, ao menos, pelos seguintes meios:
I – Diário Oficial do Estado – DOE;
II – site da Pasta ou Autarquia detentora do concurso;
III – portal de concursos públicos do Estado de que trata o artigo 44 deste
decreto.
Artigo 14 – Deverão constar das instruções especiais do edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes informações:
I – identificação da instituição realizadora do certame e do órgão ou entidade que o promove;
II – menção à autorização governamental que possibilitou a realização
do concurso público;
III – denominação do cargo ou emprego público, a classe de ingresso e a
remuneração inicial, discriminando-se as parcelas que a compõe;
IV – quantitativo de cargos a serem providos ou empregos públicos a
serem preenchidos;
V – quantitativo de cargos ou empregos públicos reservados às pessoas
com deficiência e critérios para nomeação ou admissão, nos termos da legislação em
vigor;
VI – lei de criação do cargo ou emprego público, e seus regulamentos;
VII – perfil profissional desejado para as funções a serem exercidas;
VIII – descrição das atribuições do cargo ou emprego público, nos termos
da lei;
IX – indicação dos pré-requisitos exigidos em lei para a posse no cargo ou
para o exercício no emprego público;
X – indicação precisa dos locais, horários e procedimentos de inscrição,
bem como das formalidades para sua confirmação;
XI – valor da taxa de inscrição, hipóteses de isenção e redução e orientações para a apresentação dos requerimentos de isenção e redução da taxa de inscrição,
conforme legislação aplicável;
XII – indicação da documentação a ser apresentada no ato de inscrição
e quando da realização das provas, bem como do material de uso não permitido nesta
fase;
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XIII – especificação quanto as modalidades de provas que compõem o
concurso público;
XIV– enunciação precisa das disciplinas das provas;
XV – indicação das prováveis datas de realização das provas;
XVI – número de etapas do concurso público, com indicação das respectivas fases, e seu caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório;
XVII – existência e condições do curso de formação como etapa de concurso público, se for o caso;
XVIII – parâmetros de aprovação nas provas que compõe o concurso público;
XIX – menção ao fato de que haverá gravação em caso de prova oral ou
defesa de memorial;
XX – critério de aprovação e descrição detalhada da metodologia para
classificação no concurso público;
XXI – menção à perícia médica de ingresso, incluindo o rol de exames
obrigatórios que deverão ser apresentados por ocasião desta perícia, quando for o
caso;
XXII – existência de sindicância da vida pregressa, exames psicotécnicos,
comportamentais e outros, quando previstos em lei;
XXIII – fixação do prazo de validade do concurso público e da possibilidade de sua prorrogação; e,
XXIV – disposições sobre recursos administrativos nas etapas do concurso público.
Parágrafo único – O diploma ou habilitação legal para nomeação ou admissão deve ser exigido na posse do cargo ou na convocação para a admissão no emprego público, ficando vedada esta exigência na inscrição para o concurso público.
Seção IV
Das Inscrições
Artigo 15 – A inscrição para o concurso público deverá, preferencialmente, ser disponibilizada para realização por meio da internet.
Artigo 16 – O período disponibilizado para a inscrição no concurso público não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias.
Artigo 17 – A inscrição do candidato poderá ser condicionada ao pagamento da taxa de inscrição fixada no edital, ressalvadas as hipóteses de isenção ou
redução previstas em lei ou nas instruções especiais do edital de abertura do concurso
público.
CAPÍTULO IV
DAS PROVAS
Seção I
Das Disposições Gerais
Artigo 18 - O concurso público dar-se-á mediante aplicação de provas, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego público.
Parágrafo único – Quando houver previsão legal, o concurso público poderá contar com etapa de curso de formação.
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Artigo 19 – São modalidades de provas:
I – objetiva;
II – dissertativa;
III – títulos;
IV – oral;
V – física;
VI – psicotécnica ou psicológica;
VII – investigação social e comprovação de idoneidade.
Parágrafo único – O concurso público poderá ser composto por mais de
uma modalidade de prova.
Subseção I
Da Prova Objetiva
Artigo 20 – São formas de provas objetivas:
I – prova de múltipla escolha;
II – prova prática de habilidades operacionais ou técnicas.
Parágrafo único – As instruções especiais do edital de abertura de concurso público deverá indicar o formato, os critérios de avaliação e aprovação da prova
de habilidades técnicas prevista no inciso II do caput deste artigo.
Subseção II
Da Prova Dissertativa
Artigo 21 – São formas de provas dissertativas:
I – provas de questões com respostas abertas;
II – provas de redação.
Parágrafo único – As instruções especiais do edital de abertura do concurso público deverá informar claramente:
1. o tipo de prova dissertativa;
2. os critérios de avaliação.
Subseção III
Da Prova de Títulos
Artigo 22 – A prova de títulos é composta por pontuação de títulos relacionados à formação e experiência profissional do candidato e deverá especificar:
I – os critérios da pontuação a ser obtida pela apresentação de cada título;
II – o número máximo de pontos a ser obtido nas provas de títulos.
§ 1º – A avaliação dos títulos deverá seguir critérios objetivos e razoáveis,
expressamente descritos no edital, de acordo com as atribuições e responsabilidades
do cargo ou emprego público.
§ 2º – Não serão aceitos títulos que não guardem relação com as atribuições do cargo ou emprego público em disputa.
§ 3º – A nota da avaliação de títulos não poderá ter peso superior a 30%
(trinta por cento) da nota total do concurso público.
Artigo 23 - Fica expressamente proibido pontuar títulos de nível superior
ou pós graduação para concurso público para cargo ou emprego público de nível médio
ou inferior.
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Subseção IV
Da Prova Oral
Artigo 24 – A realização de prova oral só será admitida em casos específicos que este tipo de prova seja essencial para a boa seleção de candidatos aptos à
assunção do cargo ou emprego público em questão.
§ 1º – A realização da prova oral deverá ser devidamente fundamentada,
demostrando, inequivocamente, a necessidade de sua realização.
§ 2º – A prova oral será gravada em áudio e vídeo, com obrigatória entrega de cópia da respectiva prova ao candidato que a solicitar, mediante o pagamento
das despesas de confecção da cópia, se exigido.
§ 3º – É assegurado ao candidato surdo-mudo ou impossibilitado permanentemente de falar o direito de realizar a prova oral por meio de comunicação com
intérprete oficial da instituição organizadora, utilizando a Língua Brasileira de Sinais
(Libras) e os demais recursos de expressão a ela associados, desde que requeira a condição especial para prestação da prova em prazo indicado nas instruções especiais do
edital de abertura do concurso público.
Subseção V
Da Prova Física
Artigo 25 – A prova física exige a indicação no edital do tipo de prova, das
técnicas admitidas e dos índices mínimos, especificados para candidatos e candidatas,
necessários para aprovação.
§ 1º – Os candidatos deverão apresentar, no momento da realização da
prova física, laudo médico atestando as condições de saúde do candidato, autorizando
a realização dos testes físicos elencados no edital.
§ 2º – Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporários que
impossibilitem a realização dos testes físicos ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado dos demais.
Subseção VI
Da Prova Psicotécnica ou Psicológica
Artigo 26 – Serão aceitas provas psicotécnicas ou psicológicas para cargos ou empregos públicos quando a lei assim exigir, com o intuito de identificar e inabilitar indivíduos cujas características psicológicas se mostrem incompatíveis com o
desempenho das atividades inerentes ao posto em disputa.
§ 1º – O exame de que trata o caput deste artigo será realizado por profissionais devidamente habilitados e com registro válido no Conselho Regional de Psicologia – CRP-SP.
§ 2º – As avaliações das provas psicotécnicas ou psicológicas serão fundamentadas em critérios objetivos.
Subseção VII
Da Prova de Investigação Social e Comprovação de Idoneidade
Artigo 27 – Serão aceitas provas de investigação social e comprovação de
idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada para cargos ou empregos públicos quando a lei assim exigir, com o intuito de identificar e inabilitar indivíduos
cujas características se mostrem incompatíveis com o desempenho das atividades inerentes ao posto em disputa.
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Seção II
Do Conteúdo Programático
Artigo 28 – O conteúdo programático deverá ser relevante para a atuação no cargo ou emprego público.
Artigo 29 – O concurso público deverá contar com avaliação de conhecimentos básicos abordando, minimamente, os seguintes temas:
I – Interpretação de texto;
II – Noções de Administração Pública;
III – Noções básicas de informática.
§ 1º – Os conhecimentos básicos de que tratam este artigo deverão ser
considerados observando-se o nível de complexidade do cargo ou emprego público a
que se refere o concurso público.
§ 2º – Este artigo não se aplica aos concursos públicos para cargos ou
empregos públicos com exigência de escolaridade inferior ao de nível médio.
Seção III
Da Aprovação em Concurso Público
Artigo 30 – Os critérios de aprovação em concurso público serão por:
I – desempenho mínimo nas provas; ou
II – desempenho mínimo nas provas e número máximo de aprovados,
por fase ou no resultado final do certame.
§ 1º – No caso de estabelecimento de número máximo de aprovados
para fases intermediárias do concurso público, deve-se prever o percentual legal de
reserva de vagas para candidatos com deficiência.
§ 2º – Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de
aprovados será considerado reprovado.
Artigo 31 – Os resultados das etapas do concurso público deverão ser
publicados no Diário Oficial do Estado e no Portal de Concursos Públicos do Estado de
que trata o artigo 44 deste decreto.
Artigo 32 – O candidato aprovado no concurso público, dentro do limite
de vagas disponibilizado nas instruções especiais do edital de abertura do concurso
público, terá garantida sua nomeação ou admissão dentro do prazo de validade do
referido concurso.
Parágrafo único – Aqueles aprovados além do número de vagas disponibilizadas no edital de abertura do concurso público, durante o prazo de validade do
respectivo concurso, passarão a compor a lista de candidatos remanescentes.
CAPÍTULO V
Dos Recursos
Artigo 33 – As instruções especiais do edital de abertura do concurso
público deverão disciplinar os procedimentos e prazos para interposição de recursos
administrativos relativos a todas as etapas do concurso.
Artigo 34 – A instituição promotora do concurso público deverá disponibilizar, preferencialmente, sem prejuízo de outros meios que julgar pertinentes, siste90
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ma de elaboração de recursos pela internet, que permita ao candidato redigir e enviar
seu recurso, com a funcionalidade de anexar arquivos magnéticos de texto ou figuras.
Parágrafo único – Ao candidato que impetrar recurso deverá ser fornecido um número de protocolo.
Artigo 35 – A resposta ao recurso do candidato deverá conter justificativa
clara e objetiva, em relação aos principais argumentos utilizados pelo candidato recorrente, com fundamentação técnica da razão de provimento ou rejeição dos recursos.
Artigo 36 - A decisão que anular ou alterar gabarito de questão objetiva
acarretará novo cálculo da nota de todos os candidatos que realizaram a prova, independentemente de terem recorrido da questão.

correta;

Artigo 37 – Deverão ser anuladas as questões:
I – objetivas de múltipla escolha com nenhuma ou mais de uma resposta

II – com enunciado redigido de maneira obscura ou dúbia;
III – com erro gramatical substancial, desde que tal erro possa induzir o
candidato a erro em sua resposta;
IV – que exigirem conteúdo programático não previsto no edital.
Parágrafo único – Compete à Comissão Especial de Concurso Público a
anulação de questões nos termos deste artigo.
CAPÍTULO VI
DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Artigo 38 – O concurso público será homologado por ato do Titular das
Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado ou da Autarquia responsável
pelo certame.
Artigo 39 – Homologado o concurso público, o órgão ou entidade promotor convocará, quando for o caso, os candidatos para a escolha de vagas ou para
anuência à nomeação, respeitada sempre a ordem de classificação.
§ 1º – O candidato terá exauridos os direitos decorrentes da sua habilitação no concurso público quando verificada qualquer das seguintes hipóteses:
1. se não escolher vaga;
2. se não anuir à nomeação no cargo ou admissão no emprego público;
3. se recusar expressamente a nomeação ao cargo ou admissão no emprego público;
4. se, efetuada a escolha de vaga ou manifestada a anuência à nomeação, for nomeado e deixar de tomar posse no cargo.
§ 2º - A convocação deverá ser realizada por publicação no Diário Oficial
do Estado e por correio eletrônico indicado pelo candidato no momento da inscrição
no concurso público.
§ 3º – Excepcionalmente, a critério da Administração, o candidato que
se enquadrar na situação a que alude o § 1º deste artigo poderá ser convocado novamente para escolha de vagas, após a manifestação de todos os candidatos aprovados,
durante o prazo de validade do concurso público e obedecida a ordem de classificação.
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CAPÍTULO VII
DOS REMANESCENTES
Artigo 40 – São considerados remanescentes os candidatos aprovados
em concurso público que, por conta de sua classificação, não foram convocados para
nomeação ou admissão até o provimento ou preenchimento de todas as vagas indicadas no edital de abertura, durante o prazo de validade do respectivo concurso.
Artigo 41 – Os candidatos remanescentes têm prioridade sobre candidatos de concursos supervenientes, no âmbito do mesmo órgão ou entidade, na convocação para nomeação ou admissão para o mesmo cargo ou emprego público, observadas
as especificidades requeridas no edital de abertura do concurso público.
Parágrafo único - Nos casos de concursos públicos regionalizados, a regra
prevista no caput deste artigo deverá ser aplicada no âmbito regional.
Artigo 42 – Fica autorizado o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos, com prazo de validade em vigor, para provimento de cargos entre órgãos da Administração Direta.
Parágrafo único – O aproveitamento de que trata o caput deverá observar os seguintes critérios:
1. maior tempo da homologação do concurso público;
2. aderência das especificidades requeridas no edital de abertura do concurso público;
3. autorização do órgão detentor do concurso público para a convocação
dos candidatos.
Artigo 43 – Os pedidos de autorização para aproveitamento de remanescentes deverão seguir os mesmos procedimentos definidos nos artigos 3º a 8º e 39
deste decreto.
CAPÍTULO VIII
DO PORTAL DE CONCURSOS PúBLICOS DO ESTADO
Artigo 44 – Fica a Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria
de Gestão Pública, responsável pela implantação e manutenção do Portal de Concursos
Públicos do Estado, a ser disponibilizado na rede mundial de computadores.
Artigo 45 – O Portal de Concursos Públicos do Estado deverá contar com
a relação de todos os concursos públicos, no âmbito da Administração Direta e Autárquica, disponibilizando:
I – a relação dos concursos públicos com prazo de validade em vigor;
II – os editais referentes aos concursos públicos;
III – informações detalhadas de prazos e etapas dos concursos públicos;
IV – outras informações relevantes que forneçam total transparência e
facilidade de acesso aos dados aos cidadãos interessados em ingressar na Administração Pública Estadual.
Parágrafo único - A Unidade Central de Recursos Humanos expedirá instruções para orientar sobre os procedimentos necessários para a implantação e manutenção do Portal de Concursos Públicos do Estado.
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CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 46 - O artigo 7º do Decreto nº 59.591, de 14 de outubro de 2013,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 7º – Os candidatos com deficiência serão convocados a ocupar
a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas do concurso 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
caput deste artigo ao candidato cuja classificação na lista geral for mais benéfica para
seu ingresso no serviço público.
§ 2º - No caso de convocação de candidato nos termos do §1º deste
artigo, o próximo candidato da lista especial será convocado a ocupar a posição do
intervalo seguinte, dentre aquelas estabelecidas no caput deste artigo, em observância
ao princípio da proporcionalidade.
§ 3º - Em havendo mais de um candidato com deficiência classificado em
um mesmo intervalo, em virtude de suas classificações na lista geral, fica dispensada a
observância da reserva de vagas no respectivo intervalo e nos seguintes, até que esta
volte a se fazer necessária em razão da proporcionalidade.
§ 4º - A regra de nomeação ou admissão dos candidatos com deficiência
descrita neste artigo aplica-se individualmente a cada região nos casos de concursos
públicos regionalizados.”. (NR)
Artigo 47 – As Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral do Estado e as
Autarquias, por intermédio de seus respectivos órgãos setoriais de recursos humanos,
deverão encaminhar, até 30 de abril de cada ano, previsão de pedidos de abertura de
concurso público e aproveitamento de remanescentes do ano subsequente à Unidade
Central de Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública, contendo minimamente:
I – previsão quantitativa da necessidade de pessoal, indicando as classes
e carreiras;
II – estudo indicando e motivando a necessidade de pessoal;
III – custo projetado para atender a medida.
§ 1º – Os pedidos de autorização para abertura de concurso público e
aproveitamento de remanescentes ficam condicionados à previsão apresentada nos
termos do caput deste artigo.
§ 2º – O envio da previsão de necessidade de pessoal poderá ser em
formato digital com vistas à economia processual.
§ 3º – A Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão
Pública, poderá expedir normas complementares para cumprimento do disposto neste
artigo.
Artigo 48 – Aplica-se o disposto neste decreto para preenchimento de
funções-atividades no âmbito das autarquias.
Artigo 49 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 21.872, de 6 de janeiro
de 1984.
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º – As comissões de concurso público instituídas até a data de
publicação deste decreto ficam mantidas na sua composição original.
Artigo 2º – O portal de que trata o artigo 44 deste decreto deverá entrar
em operação em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação deste decreto.
Artigo 3º – Os editais de concursos públicos já aprovados pelo Coordenador da Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública, nos
termos inciso VII, do artigo 43, do Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro de 2007, com
nova redação dada pelo Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, e os já publicados
até a data de publicação deste decreto serão considerados válidos para todos os fins.
Artigo 4º – As solicitações de autorização governamental para abertura
de concurso público publicadas nos anos de 2011 a 2013, terão validade de 1 (um) ano,
a contar da data de publicação deste decreto.
Palácio dos Bandeirantes, 15 de maio de 2014.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 15 de maio de 2014.
______

NOTA:
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 21.872/84 à pág. 50 do vol. XVII;
Decreto nº 51.463/07 à pág. 114 do vol. LXIII;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV;
Decreto nº 59.591/13 à pág. 107 do vol. LXXVI.

DECRETO Nº 60.458, DE 16 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a criação de unidade escolar na Secretaria da Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica criada na Diretoria de Ensino – Região Sorocaba, da Secretaria da Educação, no Município de Sorocaba, a Escola Estadual Bairro do Éden.
Artigo 2º - A Secretaria da Educação adotará as providências necessárias
para a implantação da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico administrativo mínimo necessário para o seu funcionamento, segundo os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 52.630 de 16 de janeiro de 2008.
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Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2014.
Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 2014
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 16 de maio de 2014.
_______
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

DECRETO Nº 60.545, DE 18 DE JUNHO DE 2014
Dispõe sobre os procedimentos e critérios relativos à progressão aos servidores
integrantes das classes abrangidas pela Lei Complementar nº 1.080,
de 17 de dezembro de 2008
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e com fundamento no artigo 27 da Lei Complementar nº 1.080, de 17
de dezembro de 2008, e alterações posteriores,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam estabelecidos, na forma deste decreto, os procedimentos e critérios relativos à Progressão de que tratam os artigos 22 a 27 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, e alterações posteriores.
Artigo 2º - Progressão é a passagem do servidor de um grau para o imediatamente superior, dentro de uma mesma referência, da respectiva classe.
Artigo 3º - São requisitos para participar do processo de progressão:
I - contar com no mínimo 2 (dois) anos de efetivo exercício no padrão da
classe em que o cargo ou função-atividade estiver enquadrado em 31 de outubro do
ano de referência do processo;
II - obter resultado positivo igual ou superior a 70% (setenta por cento)
em cada uma das 2 (duas) últimas Avaliações de Desempenho Individual, de que trata
o artigo 25 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, que antecedem
o processo de progressão.
Artigo 4º - O servidor participará do processo de progressão no órgão
ou entidade em que estiver classificado em 31 de outubro do ano de referência do
respectivo processo.
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Artigo 5º - Poderão ser beneficiados com a progressão até 20% (vinte por
cento) do total de servidores titulares de cargos ou ocupantes de funções-atividades integrantes de cada classe de nível elementar, nível intermediário e nível universitário da
Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, existente no âmbito de cada
órgão ou entidade em 31 de outubro do ano de referência do processo de progressão.
Artigo 6º - O processo de progressão será implementado anualmente
pelos órgãos setoriais de recursos humanos das Secretarias de Estado, da Procuradoria
Geral do Estado e das Autarquias, auxiliados, no que couber, pelos seus respectivos
órgãos subsetoriais de recursos humanos.
Artigo 7º - A implementação do processo de progressão deverá ser oficializada por meio de edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado até o mês de
dezembro de cada ano, contendo:
I - quantitativo existente de servidores titulares de cargos ou ocupantes
de funções-atividades em cada classe, e o correspondente a 20% (vinte por cento) deste quantitativo, em 31 de outubro do ano de referência do processo de progressão;
II - relação de servidores aptos a participar do processo;
III - definição dos demais prazos a serem observados durante o processo
de progressão.
§ 1º - No resultado da aplicação do percentual fixado no inciso I deste
artigo será:
1. desprezada a fração, quando a primeira decimal for inferior a 5 (cinco);
2. feita a aproximação para a unidade subsequente, quando a primeira
decimal for igual ou superior a 5 (cinco).
§ 2º - Na classe em que o quantitativo de servidores for igual ou inferior
a 5 (cinco), poderá ser beneficiado com a progressão 1 (um) servidor, desde que atendidas as exigências previstas neste decreto.
§ 3º - A relação de servidores aptos a participar do processo de progressão, de que trata o inciso II deste artigo, corresponde à apuração do tempo de efetivo
exercício e à verificação dos resultados positivos das Avaliações de Desempenho Individual.
Artigo 8º - O processo de progressão considerará o Inventário de Desenvolvimento para fins de pontuação adicional à Avaliação de Desempenho Individual.
§ 1º - O Inventário de Desenvolvimento, de que trata o caput deste artigo, é um instrumento para listar os eventos efetuados pelo servidor, e tem por finalidade estimular o desenvolvimento e a qualificação profissional através do investimento
em educação continuada e do compartilhamento do conhecimento.
§ 2º - O órgão setorial ou, quando for o caso, o subsetorial de recursos
humanos dos órgãos e entidades será responsável pela validação da documentação
comprobatória dos eventos considerados no Inventário de Desenvolvimento, de que
trata o caput deste artigo.
§ 3º - Obtida a progressão, os eventos considerados no respectivo processo não poderão ser novamente utilizados para o mesmo fim.
Artigo 9º - A definição dos eventos do Inventário de Desenvolvimento
de que trata o § 1º do artigo 8º deste decreto, bem como a pontuação e forma de
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apresentação de documentos comprobatórios, serão estabelecidos por Resolução do
Secretário de Gestão Pública.
Artigo 10 - Os eventos incluídos no Inventário de Desenvolvimento agregarão pontuação adicional à Avaliação de Desempenho Individual, de que trata o inciso
II do artigo 3º deste decreto.
Artigo 11 - O resultado final do processo de progressão será calculado
pela média aritmética dos resultados das 2 (duas) últimas Avaliações de Desempenho Individual consideradas, somada à pontuação do Inventário de Desenvolvimento,
quando houver.
Parágrafo único - A relação dos servidores que farão jus à progressão será
obtida pela classificação, em ordem decrescente, dos servidores aptos a participar do
processo de acordo com o seu resultado final.
Artigo 12 - São critérios de desempate para apuração da classificação
final do processo de progressão, na seguinte ordem decrescente de valor:
I – maior pontuação na média aritmética dos resultados das duas últimas
Avaliações de Desempenho Individual;
II – maior tempo de efetivo exercício no padrão da classe atual de enquadramento;
III – maior idade.
Artigo 13 - A classificação final para fins de progressão, em ordem decrescente, deverá ser publicada pelos órgãos setoriais de recursos humanos, no Diário
Oficial do Estado, até o último dia do mês de fevereiro do ano subsequente ao da referência do processo de progressão.
Parágrafo único - Da publicação de que trata o caput deste artigo devem
constar os seguintes dados dos servidores:
1. nome completo;
2. registro geral;
3. cargo ou função-atividade de que é titular ou ocupante;
4. padrão atual de enquadramento;
5. resultados positivos das 2 (duas) Avaliações de Desempenho Individual do período;
6. pontuação no Inventário de Desenvolvimento;
7. média aritmética dos resultados positivos das 2 (duas) Avaliações de
Desempenho Individual do período somada à pontuação do Inventário de Desenvolvimento;
8. tempo de efetivo exercício no padrão da classe atual de enquadramento;
9. data de nascimento.
Artigo 14 - Caberá recurso, uma única vez, com relação às publicações
de que tratam os artigos 7º e 13 deste decreto, dirigido ao órgão setorial de recursos
humanos, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis contados a partir das datas das referidas publicações.
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Artigo 15 - Deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado lista com a
decisão referente aos recursos interpostos e a classificação final para fins de progressão.
Artigo 16 – Será considerado, para fins de cômputo do efetivo exercício
no padrão da classe, o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de
dezembro de 2008.
Artigo 17 - A progressão do servidor far-se-á por ato específico do dirigente do órgão setorial de recursos humanos e produzirá efeitos a partir de 1º de
novembro do ano de referência do processo.
Artigo 18 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o decreto nº 57.782, de 10 de fevereiro de 2012, e suas disposições transitórias.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de junho de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 LXVII;
Decreto nº 57.782/12 à pág. 66 do vol. LXXIII.
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RESOLUÇÃO SE Nº 2, DE 14 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre Atividades Curriculares Desportivas nas unidades escolares da rede
pública estadual
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e considerando:
- a importância da prática do esporte nas escolas, como espaço de vivência de relações interpessoais que contribuem para a ampliação das oportunidades de
exercício de uma cidadania ampla e consciente;
- a necessidade de se promover a integração e a socialização dos alunos
em atividades esportivas competitivas e/ou recreativas, com vistas à futura participação de suas escolas em campeonatos e competições de esfera estadual, nacional e
internacional,
Resolve:
Artigo 1º - As aulas de Atividades Curriculares Desportivas- ACDs, destinadas à prática das diferentes modalidades esportivas, constituem parte integrante da
proposta pedagógica da escola e serão desenvolvidas na conformidade do disposto na
presente resolução.
Artigo 2º - As turmas de ACDs serão constituídas de, no mínimo, 20 (vinte) alunos, organizadas por modalidade, categoria e gênero, e suas atividades serão
desenvolvidas em turno diverso ao do horário regular de aulas dos alunos envolvidos,
em, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 3 (três) aulas semanais.
Artigo 3º - As aulas de ACDs serão desenvolvidas:
I - ao longo da semana, em horário diverso ao das aulas regulares dos
alunos e sem comprometimento da dinâmica das atividades previstas pela proposta
pedagógica para aquele turno de funcionamento da unidade escolar, podendo ocorrer
inclusive no período noturno;
II - aos sábados.
Artigo 4º- Caberá à equipe gestora da unidade escolar, subsidiada pelos
docentes da disciplina Educação Física, a organização das diferentes turmas de ACDs
que poderão ser constituídas de alunos de diversos turnos de funcionamento da escola
e, quando possível, de diferentes níveis de ensino, levando em conta que:
I - as escolas poderão organizar até 1(uma) turma de ACDs por modalidade, categoria e gênero, desde que a natureza das modalidades e categorias propostas
se justifique pela pertinência e coesão com o currículo de Educação Física e com a
proposta pedagógica de que é parte integrante;
II - as turmas de ACDs serão organizadas nas seguintes modalidades:
a) Modalidades de Esporte: Atletismo, Basquetebol, Badmington, Damas,
Futsal, Handebol, Natação, Rugby, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia e Xadrez;
b) Modalidades de Luta: Capoeira, Judô e Karatê;
c) Modalidades de Ginástica: Ginástica Artística, Ginástica Geral e Ginástica Rítmica;
III - as categorias das turmas de todas as modalidades de ACDs serão:
a) Pré-mirim (de alunos com até 12 anos completos no ano);
b) Mirim (de alunos com até 14 anos completos no ano);
c) Infantil (de alunos com até 17 anos completos no ano);
d) Juvenil (de alunos com até 18 anos completos no ano ou mais);
IV - as turmas de ACDs das modalidades Basquetebol, Futsal, Handebol,
Rugby, Voleibol e Vôlei de Praia, de todas as categorias, serão organizadas por gêne101
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ro (masculino ou feminino) e as de Atletismo, Badmington, Capoeira, Damas, Ginástica
Artística, Ginástica Geral, Ginástica Rítmica, Judô, Karatê, Natação, Tênis de Mesa e Xadrez, de todas as categorias, poderão ser também de gênero misto, sendo que, se houver
turma mista em determinada modalidade e categoria, não poderá haver, nessa mesma
modalidade e categoria, turma do gênero masculino e turma do gênero feminino.
§ 1º - Para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, poderão ser
organizadas apenas turmas da categoria pré-mirim, das modalidades: Atletismo, Capoeira, Damas, Ginástica Artística, Ginástica Geral, Ginástica Rítmica, Judô, Natação, Tênis
de Mesa e Xadrez.
§ 2º - Os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com idade
compatível com as demais categorias, poderão integrar turmas de todas as modalidades organizadas para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e das séries do Ensino Médio, desde que em quantidade que não ultrapasse o limite de 50% (cinquenta
por cento) do total de alunos participantes da turma e que o horário das atividades não
coincida com o horário regular de suas aulas.
Artigo 5º - O número máximo de turmas de ACDs organizadas e mantidas
na unidade escolar, na conformidade do disposto no artigo 4º, será estabelecido de
acordo com o número de classes da escola, na seguinte conformidade:
I - até 6 classes: 4 turmas;
II - de 7 a 12 classes: 8 turmas;
III - de 13 a 20 classes: 12 turmas;
IV – mais de 20 classes: 16 turmas.
Artigo 6º - A direção da unidade escolar deverá apresentar à Diretoria
de Ensino, para fins da homologação de turmas de ACDs, plano de trabalho articulado ao currículo de Educação Física e à proposta pedagógica da escola, elaborado por
professor(es) de Educação Física da unidade escolar e referendado pelo Conselho de
Escola, contendo os seguintes quesitos:
I - modalidade de esporte, de luta ou de ginástica;
II - categoria da turma, observando-se que a data de nascimento do aluno mais velho definirá a categoria da turma;
III - gênero;
IV - número de aulas semanais: no mínimo 2 (duas) e no máximo 3 (três);
V - programação anual de trabalho especificando, além da justificativa,
os objetivos, os conteúdos, as atividades e a avaliação a serem desenvolvidos;
VI - lista de, no mínimo, 20 (vinte) alunos candidatos à turma, contendo:
nome completo, nº do RA, data de nascimento, nº do RG e o nº da turma/classe de
origem (código gerado pelo Sistema de Cadastro de Alunos);
VII - horário de desenvolvimento das aulas não coincidente com o turno
e o horário das aulas regulares dos alunos envolvidos.
§ 1º - Para fins de homologação de novas turmas de ACDs da categoria
pré-mirim, exclusivas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, previstas no § 1º do
artigo 4º desta resolução, a direção da unidade escolar deverá levar em conta as características de desenvolvimento motor, pertinentes às devidas modalidades, bem como
a idade mínima a seguir indicada:
1 - Ginástica Artística, Geral e Rítmica: 7 (sete) anos completos no ano;
2 – Capoeira, Damas, Judô e Xadrez: 8 (oito) anos completos no ano;
3 - Atletismo, Natação e Tênis de Mesa: 9 (nove) anos completos no ano.
§ 2º - O Plano de Trabalho e as listagens nominais relativas às turmas de
ACDs propostas pela equipe gestora, após serem devidamente analisadas e avaliadas
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pelo Conselho de Escola, deverão ser encaminhados à Diretoria de Ensino para apreciação do supervisor de ensino responsável pela unidade escolar e para homologação
do Dirigente Regional de Ensino.
§ 3º - A unidade escolar deverá manter em seus arquivos, para verificação oportuna, declaração escrita e assinada pelos pais ou responsável, de todos os
alunos candidatos à composição das turmas propostas, autorizando-os a participar das
ACDs, bem como de eventuais competições e/ou apresentações a serem realizadas em
locais diversos.
§ 4º - Caberá ao Supervisor de Ensino da unidade escolar e ao Professor
Coordenador de Núcleo Pedagógico – PCNP da Diretoria de Ensino, na área da disciplina Educação Física, o acompanhamento da formação, frequência, desempenho e
manutenção das turmas de ACDs.
Artigo 7º - As ACDs, como parte integrante da proposta pedagógica das
unidades escolares e à semelhança dos procedimentos aplicados aos demais componentes curriculares, deverão ser objeto de:
I - controle de frequência dos alunos integrantes das turmas;
II – rotineiro acompanhamento das turmas pelo Professor Coordenador
da unidade escolar;
III - avaliações devidamente formalizadas em relatórios anuais circunstanciados, elaborados pelos professores das turmas e encaminhados à equipe gestora
da unidade escolar e ao Conselho de Escola, para a devida análise.
§ 1º - Caberá ao Conselho de Escola, à luz dos indicadores descritos no
relatório anual, registrar, na ata da reunião a ser realizada antes do final do ano letivo,
seu parecer sobre:
1 – a manutenção, ou não, de cada turma de ACDs, devendo esse posicionamento ser encaminhado pela unidade escolar à Diretoria de Ensino, juntamente
com os relatórios circunstanciados;
2 - a mudança ou manutenção do número de aulas semanais de cada
turma de ACDs, rati/retificando o número de aulas das referidas turmas, com vistas ao
processo de atribuição de classes e aulas do ano letivo seguinte.
§ 2º - A ratificação das categorias das turmas de ACDs, mantidas pelo
Conselho de Escola, deverá atender à faixa etária definida no plano anual da unidade
escolar, observado o estabelecido no inciso III do artigo 4º desta resolução.
Artigo 8º - Quando a frequência bimestral de 30% (trinta por cento) dos
alunos de cada turma de ACDs for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do número de aulas dadas, a direção da unidade escolar deverá proceder à reorganização dos
alunos da referida turma.
§ 1º - Ocorrendo reorganização dos alunos de determinada turma de
ACDs, a direção da unidade escolar deverá comunicar a mudança à Diretoria de Ensino,
por meio de ofício, enviando cópia da nova listagem de alunos participantes, já devidamente atualizada no Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 2º - Os casos de interrupção de turmas de ACDs durante o ano letivo
deverão ser objeto de análise da Diretoria de Ensino, que avaliará eventuais particularidades e emitirá parecer conclusivo quanto à interrupção.
Artigo 9º - As turmas de ACDs que, ao final do ano letivo , estiverem funcionando com regularidade, nas modalidades e gênero existentes, tendo sido mantidas
pelo Conselho de Escola, poderão ser atribuídas já no processo inicial de atribuição de
classes e aulas.
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§ 1º - As categorias das turmas atribuídas serão definidas no plano anual
de trabalho, que deverá ser apresentado, no início do ano letivo, pelo professor da turma à direção da unidade escolar, até a data definida para o planejamento escolar anual,
visando à sua ratificação ou retificação.
§ 2º - O plano anual de trabalho deverá conter, além dos demais itens,
a lista dos alunos participantes, com indicação da série/classe de origem e da data de
nascimento, para fins da definição da categoria.
§ 3º - A direção da unidade escolar deverá encaminhar ao Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, no prazo fixado anualmente por comunicado da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, cópias de todos os planejamentos anuais
das turmas de ACDs atribuídas, acompanhadas das listagens de alunos, devidamente
atualizadas no Sistema de Cadastro de Alunos, para fins de acompanhamento do Supervisor de Ensino da unidade e pelo PCNP de Educação Física, conforme estabelece o
§ 4º do artigo 6º desta resolução.
Artigo 10 - Novas turmas de ACDs poderão ser formadas e homologadas
no decorrer do ano letivo, observada como limite a data correspondente ao último dia
útil do mês de agosto do ano em curso.
Artigo 11 - Os alunos das turmas de ACDs não serão dispensados de frequentar as aulas regulares da disciplina Educação Física.
Artigo 12 - É expressamente vedada a atribuição de aulas das turmas de
Atividades Curriculares Desportivas - ACDs a docentes contratados, exceto se em substituição temporária de docentes em licença, sendo que, somente quando se tratar de
aulas de turmas já homologadas e mantidas no ano anterior, é que poderão ser atribuídas no processo inicial, preferencialmente aos titulares de cargo, podendo constituir
jornada de trabalho, exceto a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, respeitados os
seguintes limites máximos:
I – 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 Trabalho Docente.
Parágrafo único - 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.
Artigo 13 - A participação dos alunos e professores das turmas de ACDs
nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP, bem como nos demais campeonatos e competições oficiais, será objeto de regulamentação específica.
Artigo 14 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB poderá, se necessário, baixar instruções complementares para o cumprimento do disposto
nesta resolução.
Artigo 15 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE 14, de 2 de
fevereiro de 2010.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 14/10 encontra-se à pág. 156 do vol. LXIX.
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(*) RESOLUÇÃO SE Nº 3, DE 16 DE JANEIRO DE 2014
Altera dispositivos da Resolução SE 81, de 16-12- 2011, que estabelece diretrizes
para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas
estaduais
O Secretario da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica- CGEB,
Resolve:
Artigo 1º - O Anexo I, que integra a presente resolução, passa a substituir
o Anexo I da Resolução SE 81, de 16 de dezembro de 2011, abrangendo, em seus Subanexos 1 e 2, as seguintes matrizes curriculares:
I – no Subanexo 1: a Matriz Curricular – A, a ser implementada nas unidades escolares que darão continuidade, e nas unidades escolares inscritas em 2014, às
aulas de Língua Inglesa – Early Bird, no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental;
II – no Subanexo 2: a Matriz Curricular – B, a ser implementada nas unidades escolares que não oferecerão, em 2014, aulas de Língua Inglesa.
Artigo 2º - Os dispositivos da Resolução SE nº 81, de 16 de dezembro de
2011, abaixo relacionados, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – o artigo 2º:
“Artigo 2º - O ensino fundamental terá sua organização curricular estruturada na seguinte conformidade:
I – nos anos iniciais, correspondendo ao ensino do 1º ao 5º ano;
II – nos anos finais, correspondendo ao ensino do 6º ao 9º ano.
Parágrafo único – Para efeito do regime de progressão continuada, os
anos iniciais e finais do ensino fundamental serão organizados em 3 (três) ciclos de
aprendizagem, na conformidade do que dispõe a Resolução SE n º 74, de 8 de novembro de 2013.” (NR);
II – o artigo 3º:
“Artigo 3º - Nos anos iniciais do ensino fundamental, deverá ser assegurada:
I – nas unidades escolares com até dois turnos diurnos, a carga horária
de 25 (vinte e cinco) aulas semanais, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada,
totalizando 1.000 (mil) aulas anuais;
II - em unidades escolares com três turnos diurnos e calendário específico com semana de 6 (seis) dias letivos, a carga horária de 24 (vinte e quatro) aulas
semanais, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 960 (novecentas
e sessenta) aulas anuais.
§ 1º - As aulas das disciplinas de Educação Física, de Arte e de Língua Estrangeira Moderna - Inglês deverão ser desenvolvidas com a carga horária de 2 (duas)
aulas semanais em cada disciplina, na conformidade da Matriz Curricular – A, constante do Subanexo 1 do Anexo I desta resolução.
§ 2º - As aulas das disciplinas, a que se refere o parágrafo anterior, serão
ministradas, no horário regular de funcionamento da classe:
* Retificada em 25.01.2014.
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1. por professor especialista em cada disciplina, tendo acompanhamento
obrigatório do professor regente da classe e, quando existente, também do Aluno/
Pesquisador do Projeto Bolsa Alfabetização; ou
2. pelo professor regente da classe, quando comprovada a inexistência
ou ausência do professor especialista.
§ 3º - Os conceitos, saberes e conhecimentos referentes aos componentes curriculares que integram as áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas
deverão ser trabalhados integralmente, por meio de projetos temáticos que serão objeto de orientação específica da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB.”
(NR).
de 2011:

Artigo 3º - Ficam acrescentados à Resolução SE 81, de 16 de dezembro

I - item 3 ao parágrafo único do artigo 5º:
“3 - no período diurno, em unidades escolares com três turnos diurnos,
apresentando calendário específico e semana de 6 (seis) dias letivos: carga horária de
24 (vinte e quatro) aulas semanais, com duração de 50 ( cinquenta) minutos cada, totalizando 960 (novecentas e sessenta) aulas anuais.”; (NR)
II – o Anexo VII, que integra esta resolução.
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 81/2011 encontra-se à pág. 400 do vol. LXXII.
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PARTE
DIVERSIFICADA

BASE
NACIONAL
COMUM

8%
100%

TOTAL GERAL

-

ESTRANGEIRA MODERNA INGLêS (EARLY BIRD)

LÍNGUA

GEOGRAFIA

HISTORIA

CIÊNCIAS HUMANAS

32%

MATEMÁTICA
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS

8%

EDUCAÇÃO FÍSICA

25

2

-

8

2

2

11

44%
8%

Nº DE
AULAS

%

ARTE

LÍNGUA PORTUGUESA

DISCIPLINAS

CIÊNCIAS DA NATUREzA

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

1º

100%

8%

-

32%

8%

8%

44%

%

25

2

-

8

2

2

11

Nº DE
AULAS

2º

100%

8%

-

32%

8%

8%

44%

%

25

2

-

8

2

2

11

Nº DE
AULAS

3º

ANO

ANEXO I
Subanexo 1
Matriz Curricular – A
Ensino Fundamental - Anos Iniciais – 1º ao 5º ano

100%

8%

8%

32%

8%

8%

36%

%

25

2

2

8

2

2

9

Nº DE
AULAS

4º

100%

8%

8%

32%

8%

8%

36%

%

Nº DE
AULAS

25

2

2

8

2

2

9

5º
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TOTAL GERAL

BASE
NACIONAL
COMUM

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREzA

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

100%

4%

8%
32%

EDUCAÇÃO FÍSICA
MATEMÁTICA
CIÊNCIAS FÍSICAS E
BIOLÓGICAS

48%
8%

LÍNGUA PORTUGUESA

%

1º

ARTE

DISCIPLINAS

25

1

8

2

2

12

Nº DE
AULAS

100%

4%

32%

8%

8%

48%

%

2º

25

1

8

2

2

12

Nº DE
AULAS

Subanexo 2
Matriz Curricular - B

100%

4%

32%

8%

8%

48%

%

3º

25

1

8

2

2

12

Nº DE
AULAS

ANO

100%

12%

32%

8%

8%

40%

%

4º

25

3

8

2

2

10

Nº DE
AULAS

100%

12%

32%

8%

8%

40%

%

5º

25

3

8

2

2

10

Nº DE
AULAS
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Total de Aulas

Língua Estrangeira Moderna

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.

2
2
2
1
1

Química
História
Geografia
Filosofia
Sociologia

Obs.:
*As aulas de Educação Física poderão ser realizadas fora do período regular de aulas.

24

2

2

Física

3

Matemática
2

2

Educação Física*

Biologia

2

3

1ª

SÉRIE

Arte

Língua Portuguesa e Literatura

Disciplina

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 81/11 à pág. 400 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 74/13 à pág.
do vol. LXXVI.

Parte Diversificada

Base Comum Nacional

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias

Área

ANEXO VII
Matriz Curricular – Ensino Médio – Três Turnos
Período Diurno

Ensino Fundamental - Anos Iniciais – 1º ao 5º ano

24

2

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2ª

24

2

1

1

-

2

2

2

2

4

2

2

4

3ª

RESOLUÇÃO SE Nº 4, DE 16 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento de Centro de Estudos de
Línguas – CEL, e dá providências correlatas
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 81, de 4-11-2009, e da manifestação
da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Resolve:
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento de Centro de
Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, na Escola
Estaduais Walther Weiszflog, no município de Caieiras, Diretoria de Ensino – Região
Caieiras.
Artigo 2º - À Diretoria de Ensino caberá, nos termos do disposto na Resolução SE 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
didático e técnico-pedagógico do CEL.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
______
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.

RESOLUÇÃO SE Nº 5, DE 17 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento de Centro de Estudos de
Línguas – CEL, e dá providências correlatas
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 81, de 4-11-2009, e da manifestação
da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Resolve:
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento de Centro de
Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, na Escola
Estadual Benedito Fagundes Marques, no município de Franco da Rocha, Diretoria de
Ensino - Região Caieiras.
Artigo 2º - À Diretoria de Ensino caberá, nos termos do disposto na Resolução SE nº 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
didático e técnico pedagógico do CEL.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
110
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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.

RESOLUÇÃO SE Nº 8, DE 27 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre concessão de Adicional de Local de Exercício – ALE a unidades escolares
da rede estadual de ensino
O Secretário da Educação, tendo em vista a avaliação realizada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE,
Resolve:
Artigo 1º - Ficam identificadas, nos termos do Decreto nº 52.674, de 291-2008, para fins de concessão de Adicional de Local de Exercício - ALE, de que tratam
as Leis Complementares nºs 669, de 20-12-1991, e 687, de 7-10-1992, as unidades
escolares constantes dos Anexos I e II que integram esta resolução.
Parágrafo único - O Adicional de Local de Exercício - ALE será devido aos
integrantes do Quadro do Magistério - QM e do Quadro de Apoio Escolar - QAE, classificados e em exercício nas unidades escolares identificadas de acordo com a legislação
de que trata o caput deste artigo.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 27-1-2014.
Anexo I
Escolas Localizadas em Zona Rural
DE/REG

MUNICIPIO

COD_CIE NOME DA ESCOLA

AMERICANA

NOVA ODESSA

497733

JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS

479111

BAIRRO DIVININHO

ITARARE

BARAO DE ANTONINA 482419

ALDEIA AWY PYHAU

MOGI MIRIM

AMPARO

452312

GISSELDA APARECIDA TUROLA PIOVEzAN

REGISTRO

REGISTRO

477783

ALDEIA ITAPU MIRIM

REGISTRO

ELDORADO

499523

ALDEIA TAQUARI

SAO VICENTE

ITANHAEM

469774

ALDEIA TANGARA

BRAGANCA PAULISTA NAzARE PAULISTA

111
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MUNICIPIO
BAURU
BAURU
FRANCISCO MORATO
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
DIADEMA
DIADEMA

DE/REG

BAURU

BAURU

CAIEIRAS

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS OESTE

CAMPINAS OESTE

CAMPINAS OESTE

CAMPINAS OESTE

CENTRO OESTE

CENTRO OESTE

CENTRO OESTE

CENTRO SUL

CENTRO SUL

CENTRO SUL

DIADEMA

DIADEMA

048938

007547

039147

004431

004273

043308

004112

004005

985600

901106

458491

445897

980158

903887

478830

018788

018533

985659

038003

025458

COD_CIE

GREGORIO WESTRUPP PADRE

ANA CONSUELO GARCIA PERES MURAD PROFª

MARTHA FIGUEIRA NETTO DA SILVA PROFª

MANUELA LACERDA VERGUEIRO

DEMOSTHENES MARQUES PROF.

JOSE AMERICO DE ALMEIDA DOUTOR

LUIS ELIAS ATTIE

MARIA EUGENIA MARTINS PROFª

CEL JTO A EE ORLANDO SIGNORELLI

JOAQUIM PEDROSO SARGENTO

CEL JTO A EE JOSE DOS SANTOS PE

JARDIM ROSSIN

CEEJA PAULO DECOURT

WASHINGTON JOSE DE LACERDA ORTIz PROF.

CENTRO ATEND SOCIOED AO ADOLESC CAMPINAS UN II UI

HERCY MORAES PROFª

31 DE MARCO

CEL JTO A EE CELESTINA VALENTE LEGENFELDER

IRACEMA DE CASTRO AMARANTE PROFª

MORAIS PACHECO PROF.

NOME DA ESCOLA

Anexo II
Escolas Localizadas em Zona Urbana com IPVS vulnerável
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MUNICIPIO
FRANCA
FRANCA
GUARULHOS
GUARULHOS
GUARULHOS
GUARULHOS
GUARULHOS
EMBU-GUACÇU
ITAPECERICA DA SERRA
ITAPECERICA DA SERRA
PIRAPORA DO BOM JESUS
ITAPEVI
BARUERI
PIRAPORA DO BOM JESUS
JANDIRA
PIRAPORA DO BOM JESUS
POA
POA
POA
POA
ITAQUAQUECETUBA
ITAQUAQUECETUBA

DE/REG

FRANCA

FRANCA

GUARULHOS NORTE

GUARULHOS NORTE

GUARULHOS NORTE

GUARULHOS SUL

GUARULHOS SUL

ITAPECERICA DA SERRA

ITAPECERICA DA SERRA

ITAPECERICA DA SERRA

ITAPEVI

ITAPEVI

ITAPEVI

ITAPEVI

ITAPEVI

ITAPEVI

ITAQUAQUECETUBA

ITAQUAQUECETUBA

ITAQUAQUECETUBA

ITAQUAQUECETUBA

ITAQUAQUECETUBA

ITAQUAQUECETUBA

921257

458545

446026

041154

007031

007018

925834

458508

458478

457462

048975

043333

985697

040745

010285

006051

005848

407331

006506

006014

496534

442324

COD_CIE

NOME DA ESCOLA

AMALIA MARIA DOS SANTOS

CEL JTO A EE zILDA BRACONI AMADOR PROFA

CEL JTO A EE PADRE EUSTAQUIO

SILVIA GAMA BALABEN PROFª

EUSTAQUIO PADRE

BENEDITA GARCIA DA CRUz PROFª

PARQUE PAYOL

CEL JTO A EE WILMAR SOARES DA SILVA

CEL JTO A EE NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFA

CEL JTO A EE NESTOR DE CAMARGO

MARY MALLET CYRINO PROFª

NERCY AMELIA MARTELINI DAHER PROFª

CEL JTO A EE JOAQUIM FERNANDO PAES DE BARROS NETO

EDUARDO ROBERTO DAHER

PASCHOAL CARLOS MAGNO

JOSE ROBERTO FRIEBOLIN PROF.

ALBERTO MENDES JR CAPITAO PM

CEL JTO A EE CANTIDIO SAMPAIO DEPUTADO

HAROLDO VELOSO BRIGADEIRO

FRANCISCA DE ASSIS FERREIRA NOVAK

JARDIM LUIzA II

ODETTE BUENO RIBEIRO PROFª
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MUNICIPIO
ARUJA
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
ARUJA
SANTA ISABEL
SANTA ISABEL
JUNDIAI
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO

DE/REG

JACAREI

JACAREI

JACAREI

JACAREI

JACAREI

JACAREI

JUNDIAI

LESTE 1

LESTE 1

LESTE 1

LESTE 1

LESTE 1

LESTE 1

LESTE 2

LESTE 2

LESTE 2

LESTE 2

LESTE 3

LESTE 3

LESTE 3

LESTE 3

LESTE 4

001752

916785

909117

447663

433482

925385

483643

444133

444121

985065

909038

003293

002884

002707

002550

435119

920332

910387

908903

901878

038386

006415

COD_CIE

NOME DA ESCOLA

AROLDO DE AzEVEDO PROF

SERGIO ROCHA KIEHL PROF.

ISAAC SCHRAIBER PROF.

JARDIM SANTO ANDRE III

JARDIM PEDRA BRANCA

ANTONIO JOSE DE SUCRE

VILA YOLANDA IV

BERNARDO O’HIGGINS DOM

CHB LAGEADO B

CEL JTO A EE ERMELINO MATARAzzO

LAERTE PANIGHEL PROF.

THALES CASTANHO DE ANDRADE PROF.

RAUL PILLA DEPUTADO

VITAL FOGACA DE ALMEIDA DOUTOR

MARIA APARECIDA DE CASTRO MASIERO PROFª

ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES DE O PEzzATO PROFA

BRASILISIA MACHADO LOBO PROFA

FERNANDO ALUISO CORREA PROF

MARIANO BARBOSA DE SOUzA PROF

MARIA DAS GRACAS SALES DE OLIVEIRA PROFA

HYEROCLIO ELOY PESSOA BARROS

RENE DE OLIVEIRA BARBOSA DR
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MUNICIPIO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
RIBEIRAO PIRES
MAUA
RIBEIRAO PIRES
MAUA
RIBEIRAO PIRES
MAUA
BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS CRUzES
MOGI DAS CRUzES

DE/REG

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 4

LESTE 5

LESTE 5

LESTE 5

MAUA

MAUA

MAUA

MAUA

MAUA

MAUA

MOGI DAS CRUzES

MOGI DAS CRUzES

MOGI DAS CRUzES

041117

006798

006592

434164

048948

037321

007894

007808

007651

002318

001673

000796

914678

909002

902809

902238

048636

044283

037813

002636

002343

001818

COD_CIE

NOME DA ESCOLA

IRACEMA BRASIL DE SIQUEIRA PROFª

ARISTOTELES DE ANDRADE PROF.

ADHEMAR BOLINA PROF.

JARDIM zAIRA VIII

ANNA LACIVITTA AMARAL DONA

MARTA TERESINHA ROSA PROFª

AFONSO ARINOS SENADOR

IRACEMA CREM PROFª

FRANCISCO ARNONI PREFEITO

SANTOS AMARO DA CRUz PROF.

MARIA DA GLORIA COSTA E SILVA PROFª

HEROIS DA FEB

OCTAVIO MARCONDES FERRAz ENGENHEIRO

ANTENOR SANTOS DE OLIVEIRA PROF

ARTHUR CHAGAS JUNIOR PROF

MARIA JOSE BARONE FERNANDES PROFA

ROMEU MONTORO

OCTACILIO DE CARVALHO LOPES PROF

DIDIO DA SILVEIRA BALDY PROF

INFANTE DOM HENRIQUE

MARIA LOURDES N ALBERGARIA PROFA

JOCELYN PONTES GESTAL PROF
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MUNICIPIO
BIRITIBA-MIRIM
MOGI DAS CRUzES
MOGI DAS CRUzES
BIRITIBA-MIRIM
SALESOPOLIS
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
OSASCO
OSASCO
OSASCO

DE/REG

MOGI DAS CRUzES

MOGI DAS CRUzES

MOGI DAS CRUzES

MOGI DAS CRUzES

MOGI DAS CRUzES

NORTE 1

NORTE 1

NORTE 1

NORTE 1

NORTE 1

NORTE 1

NORTE 1

NORTE 1

NORTE 2

NORTE 2

NORTE 2

NORTE 2

NORTE 2

NORTE 2

OSASCO

OSASCO

OSASCO

906360

458600

010807

904272

458338

001132

001089

001041

000425

923254

479500

463073

414612

290543

269359

072503

000565

924192

061585

048495

046449

043977

COD_CIE

NOME DA ESCOLA

WALTER NEGRELLI

CEL JTO A EE FRANCISCO MATARAzzO SOBRINHO

ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO CORONEL

MARIA ANTONIETTA DE CASTRO PROFA

CEL JTO A EE GUSTAVO BARROSO

PEDRO ALEXANDRINO

GABRIELA MISTRAL

JOHANN GUTENBERG

REPUBLICA DO CHILE

JAIR TOLEDO XAVIER PROF.

JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA II

JARDIM CAROMBE

VILA GUARANI

OSCAR DIAS CORREIA MINISTRO

MARIA HELENA GONCALVES DE ARRUDA PROFª

ELIzABETH APARECIDA SIMOES MESQUITA PROFª

NOSSA SENHORA DO RETIRO

ROSA MARIA DE SOUzA PROFª

ANGELICA DE JESUS FERREIRA

LUCINDA BASTOS PROFª

JOSEPHINA NAJAR HERNANDEz PROFª

JOSE CARLOS PRESTES PROF.
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MUNICIPIO
OSASCO
PIRACICABA
PIRACICABA
PIRACICABA
PIRACICABA
PIRACICABA
RIBEIRAO PRETO
RIBEIRAO PRETO
SANTO ANDRE
SANTO ANDRE
SANTO ANDRE
SANTO ANDRE
SANTO ANDRE
SANTO ANDRE
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SANTOS
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO BERNARDO DO CAMPO

DE/REG

OSASCO

PIRACICABA

PIRACICABA

PIRACICABA

PIRACICABA

PIRACICABA

RIBEIRAO PRETO

RIBEIRAO PRETO

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTO ANDRE

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SANTOS

SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO BERNARDO DO CAMPO

009246

009124

008837

980092

915497

011940

011915

011885

907170

039536

029178

008229

008163

008096

905811

905800

917898

446048

446038

435508

435491

912396

COD_CIE

NOME DA ESCOLA

CARLOS PEzzOLO PROF.

CLOVIS DE LUCCA PROF.

JOAO FIRMINO CORREIA DE ARAUJO DOUTOR

CEEJA ARCHIMEDES JOSE BAVA PROF. DOUTOR

RICARDO SAMPAIO CARDOSO JUDOCA

FRANCISCO MEIRA PROF.

BARTOLOMEU DE GUSMAO PADRE

ALzIRA MARTINS LICHTI PROFª

GABRIEL GONCALVES PROF.

JULIO PIGNATARI DOUTOR

JARDIM RIVIERA

AGNALDO SEBASTIAO VIEIRA PADRE

ENNIO MARIO BASSALHO DE ANDRADE PROF.

LUIz LOBO NETO DOUTOR

BAUDILIO BIAGI

AYMAR BAPTISTA PRADO PROF. DOUTOR

JOAO CHIARINI DOUTOR PROF.

BAIRRO SANTA FE

JARDIM DOS MANACAS

BAIRRO SANTO ANTONIO

JARDIM GILDA

SAO PAULO DA CRUz
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MUNICIPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO JOSE DOS CAMPOS
SAO VICENTE
SAO VICENTE
SAO VICENTE
SAO VICENTE
SOROCABA
SOROCABA
SOROCABA
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO

DE/REG

SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO BERNARDO DO CAMPO

SAO JOSE DOS CAMPOS

SAO JOSE DOS CAMPOS

SAO JOSE DOS CAMPOS

SAO JOSE DOS CAMPOS

SAO VICENTE

SAO VICENTE

SAO VICENTE

SAO VICENTE

SOROCABA

SOROCABA

SOROCABA

SUL 1

SUL 1

SUL 1

SUL 1

SUL 1

SUL 1

SUL 1

SUL 1

COD_CIE

039317

039275

005071

004972

004736

004728

004583

004534

924885

910120

495104

905012

901404

495670

012129

901568

495529

013730

013584

921543

906669

902020

NOME DA ESCOLA

FRANCISCO BRASILIENSE FUSCO DOUTOR

HERMANO RIBEIRO DA SILVA

EUSEBIO DE PAULA MARCONDES PROF.

NIPO BRASILEIRA

JOAO AMOS COMENIUS

JOAO MARIA PIRES DE AGUIAR PROF.

LAIS AMARAL VICENTE PROFª

REDUCINO DE OLIVEIRA LARA PROF.

WANDA COSTA DAHER PROFª

SALVADOR ORTEGA FERNANDES PROF.

VILA BARAO

PAULO DE ARRUDA PENTEADO PROF.

ALBINO LUIz CALDAS PROF.

ALDEIA DE PARANAPUA

MARIA THEREzA DA CUNHA PEDROSO PROFª

JULIA BERNARDES RODRIGUES PROFª

JARDIM REPUBLICA

ARMANDO D OLIVEIRA COBRA

PEDRO MAzzA PROF.

NELSON MONTEIRO PALMA PROF.

WALKER DA COSTA BARBOSA PROF.

LUIS DOS SANTOS METALURGICO
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MUNICIPIO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SAO PAULO
SUzANO
SUzANO
SUzANO
SUzANO

DE/REG

SUL 1

SUL 1

SUL 1

SUL 1

SUL 2

SUL 2

SUL 2

SUL 2

SUL 2

SUL 2

SUL 2

SUL 3

SUL 3

SUL 3

SUL 3

SUL 3

SUL 3

SUL 3

SUzANO

SUzANO

SUzANO

SUzANO

458661

284361

007171

006944

925299

906585

902287

479081

461143

458351

005368

904348

461325

461301

461295

438054

041051

005400

478416

477977

437050

269384

COD_CIE

NOME DA ESCOLA

CEL JTO A EE ANTONIO JOSE CAMPOS DE MENEzES PROF

PAULO KOBAYASHI PROF.

GIOVANNI BATTISTA RAFFO PROF. DOUTOR

MANUEL DOS SANTOS PAIVA

OTONIEL ASSIS DE HOLANDA

JAYR DE ANDRADE PROF.

IRMA CHARLITA

JARDIM NORONHA V

JARDIM SABIA II

CEL JTO A EE ESTHER GARCIA PROFA

JOSE VIEIRA DE MORAES PROF

MARTINHO DA SILVA

JARDIM IPE

CHACARA SANTA MARIA

RAIMUNDO SERAFIM DE LIMA INSPETOR

AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO - CAzUzA

CAROLINA CINTRA DA SILVEIRA PROFª

ALFREDO VIANELLO GREGORIO COMENDADOR

JARDIM CAMPO LIMPO O

JARDIM MARIA SAMPAIO II

ROSA INES BORNIA MOREIRA PROFª

FERNANDO GASPARIAN
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SUzANO
FERRAz DE VASCONCELOS
FERRAz DE VASCONCELOS
EMBU DAS ARTES
TABOAO DA SERRA
EMBU DAS ARTES
TABOAO DA SERRA

SUzANO

SUzANO

SUzANO

TABOAO DA SERRA

TABOAO DA SERRA

TABOAO DA SERRA

TABOAO DA SERRA

921154

912578

902494

477321

925652

908927

458673

COD_CIE

NOME DA ESCOLA

FERNANDO MILANO PROF.

PAULO AFONSO DE TOLEDO DUARTE PROF.

JOSE ROBERTO PACHECO

JARDIM SAO LUIz II

JARDIM SAO PAULO II

OLzANETTI GOMES PROF.

CEL JTO A EE BAIRRO MIGUEL BADRA V

TABOAO DA SERRA
EMBU DAS ARTES
926012
CHB EMBU N
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 669/91 à pág. 32 do vol. XXXII;
Lei Complementar nº 687/92 à pág. 41 do vol. XXXIV;
Decreto nº 52.674/08 à pág. 90 do vol. LXV.

MUNICIPIO

DE/REG

RESOLUÇÃO SE Nº 12, DE 18 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a situação funcional dos servidores da Secretaria da Educação que se
encontram na condição de readaptados, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do disposto no Decreto nº 58.032, de
10 de maio de 2012, alterado pelo Decreto nº 58.973, de 18 de março de 2013, que
autoriza a Secretaria da Educação a realizar inspeções médicas em servidores do seu
Quadro de Pessoal, e considerando a necessidade de atualizar normas relativas à situação funcional de servidores que se encontram na condição de readaptados,
Resolve:
Artigo 1º - O integrante do Quadro do Magistério - QM, ou do Quadro
de Apoio Escolar - QAE ou, ainda, do Quadro da Secretaria da Educação - QSE poderá
ser readaptado, desde que se verifique alteração em sua capacidade de trabalho, por
modificação do estado de saúde física e/ou mental, comprovada mediante inspeção
médica, a ser realizada por intermédio da Secretaria da Educação, de acordo com o que
dispõe o Decreto nº 58.032/2012 e alterações posteriores.
Artigo 2º - A readaptação do servidor poderá ser:
I – proposta pelo Comitê de Apoio ao Servidor - CAS da Secretaria da Educação, quando, através de inspeção médica, ficar comprovada a modificação do estado
físico e/ou mental, a que se refere o artigo 1º desta resolução;
II - sugerida pelo superior imediato, relativamente a seus subordinados,
mediante encaminhamento de solicitação de perícia médica, devidamente justificada,
ao Centro de Qualidade de Vida – CQV, do Departamento de Planejamento e Normatização de Recursos Humanos – DEPLAN, da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH da Secretaria da Educação; ou
III - solicitada pelo próprio servidor, desde que acompanhada de atestado médico que comprove a modificação do estado físico e/ou mental, a que se refere
o artigo 1º desta resolução.
Artigo 3º - O servidor readaptado, enquanto perdurar sua readaptação,
deverá cumprir o Rol de Atribuições constante da respectiva Súmula de Readaptação,
na unidade/órgão de classificação do seu cargo ou função-atividade, que é sua sede de
exercício.
§ 1º - Excepcionalmente, no momento da concessão da readaptação, o
Comitê de Apoio ao Servidor – CAS/SE poderá propor ao coordenador da CGRH, mediante anuência do servidor, a transferência da unidade/órgão de classificação do seu
cargo ou função-atividade e/ou a mudança de sua sede de exercício para unidade/
órgão diverso.
§ 2º - O servidor que tenha se submetido à alteração do órgão/sede de
classificação e/ou da sede de exercício, nos termos do parágrafo anterior, somente poderá alterar novamente a sede de exercício após manifestação favorável do Comitê de
Apoio ao Servidor – CAS/SE, observadas as disposições do artigo 10 desta resolução.
§ 3º - A sede de exercício do servidor readaptado que seja integrante das
classes de suporte pedagógico do QM será sempre a Diretoria de Ensino de circunscrição da unidade/órgão de classificação do respectivo cargo.
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§ 4º - O período em que o titular de cargo das classes de suporte pedagógico permanecer em exercício na Diretoria de Ensino, na condição de readaptado, será
considerado como de afastamento do cargo para fins de substituição.
Artigo 4º - O servidor readaptado poderá:
I – se pertencente ao QM
a) ser afastado, designado ou nomeado em comissão, conforme o caso,
no âmbito da Secretaria da Educação, para integrar o módulo de órgãos setoriais ou
subsetoriais da referida Pasta;
b) se docente, além da possibilidade prevista na alínea anterior, ser designado para:
1 – exercer as atribuições inerentes ao cargo de Diretor de Escola;
2 – ocupar o posto de trabalho de Professor Coordenador ou de Vice-Diretor de Escola;
3 – atuar no Programa Ensino Integral, exclusivamente como docente
responsável pela Sala/Ambiente de Leitura;
II – se pertencente ao QSE ou ao QAE, ser designado ou nomeado em
comissão, conforme o caso, para exercer cargo de direção em órgãos setoriais ou subsetoriais da Secretaria da Educação.
III – independentemente do quadro funcional a que pertença, ser afastado, designado ou nomeado em comissão fora do âmbito da Secretaria da Educação,
desde que a critério da administração e devidamente autorizado por prazo certo e determinado.
§ 1º – Os afastamentos, designações e nomeações em comissão previstos neste artigo somente poderão ocorrer após manifestação favorável da Comissão
de Assuntos e Assistência à Saúde – CAAS, da Secretaria da Gestão Pública, exceto na
situação relacionada no item 3 da alínea “b” do inciso I deste artigo.
§ 2º - O superior imediato, antes de fazer a indicação de docente readaptado para ocupar posto de trabalho de Vice Diretor de Escola ou de Professor Coordenador, bem como para atuar na Sala/Ambiente de Leitura em escola participante
do Programa Ensino Integral, deverá verificar se as atribuições respectivamente correspondentes são compatíveis com o Rol de Atribuições do referido docente.
Artigo 5º - O servidor readaptado cumprirá, na unidade/órgão de classificação do seu cargo ou função-atividade e/ou em sua sede de exercício regularmente
fixada, o número de horas correspondente à sua jornada ou carga horária semanal de
trabalho.
§ 1º – Tratando-se de docente, o servidor poderá, por ocasião da publicação de sua Súmula de Readaptação, optar:
1 – pela carga horária que cumpria no momento da readaptação; ou
2 – pela média aritmética das cargas horárias referentes aos últimos 60
(sessenta) meses imediatamente anteriores ao mês da readaptação.
§ 2º - A carga horária definida de acordo com a opção do docente readaptado, nos termos do item 1 ou 2 do parágrafo anterior, deverá ser fixada em Apostila de Readaptação, a ser devidamente publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, por
competência do Dirigente Regional de Ensino.
§ 3º - O docente readaptado, com sede de exercício estabelecida em
unidade escolar, deverá cumprir a carga horária fixada em sua Apostila de Readaptação, em aulas de 50 (cinquenta) minutos, observada a composição de cargas horárias
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constantes do Anexo que integra a Resolução SE-8/2012, excluindo somente as aulas
de trabalho pedagógico em local de livre escolha – ATPL, em conformidade com seus
pares docentes.
§ 4º – O docente readaptado, com sede de exercício estabelecida em
Diretoria de Ensino, deverá ter a carga horária fixada em sua Apostila de Readaptação
convertida em horas-relógio, de 60 (sessenta) minutos cada, para ser cumprida, em sua
totalidade, no âmbito da Diretoria de Ensino, inclusive a carga horária correspondente
às aulas de trabalho pedagógico em local de livre escolha – ATPL.
§ 5º - O docente readaptado, que se encontre em situação de afastamento, designação ou nomeação em comissão, de que trata o artigo 4º desta resolução,
terá a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de 60 (sessenta) minutos cada,
decorrente do respectivo ato administrativo, que prevalece sobre a carga horária fixada
na Apostila de Readaptação, para ser integralmente cumprida no âmbito da unidade/
órgão do afastamento, designação ou nomeação em comissão.
§ 6º - A definição do horário de trabalho a ser cumprido pelo servidor
readaptado, qualquer que seja sua sede de exercício, é de exclusiva competência do superior imediato, em especial quanto à fixação de horário de entrada e saída e, quando
se tratar de docente com exercício em unidade escolar, também com relação à distribuição de sua carga horária pelos dias da semana e pelos turnos de funcionamento da
escola, inclusive o noturno, independentemente de qual seja seu campo de atuação.
Artigo 6º - Publicada a Súmula de Readaptação, o servidor assumirá o
exercício de suas atribuições, na unidade/órgão que lhe for indicado como sede de
exercício, no primeiro dia útil imediatamente subsequente ao da publicação da referida
Súmula ou ao do término de período de impedimento legal, como férias ou licenças a
qualquer título, em que porventura se encontre.
Parágrafo único - A classe e/ou as aulas atribuídas a um docente que
venha a ser readaptado serão liberadas, para nova atribuição, no primeiro dia útil imediatamente subsequente ao da publicação da Súmula de Readaptação.
deverá:

Artigo 7º - O docente enquanto permanecer na condição de readaptado

I – ser remunerado pela carga horária fixada em sua Apostila de Readaptação, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 5º desta resolução; e
II – inscrever-se, anualmente, para o processo de atribuição de classes e/
ou aulas, exclusivamente para efeito de classificação.
Artigo 8º - Cessada a readaptação do docente, no decorrer do ano letivo,
e na impossibilidade de seu aproveitamento imediato, deverão ser adotadas as seguintes providências:
I – se titular de cargo, será declarado adido, passando a ser remunerado
pela carga horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente, até seu
aproveitamento;
II – se docente ocupante de função-atividade, será remunerado pela carga horária de 12 (doze) horas semanais ou 60 (sessenta) horas mensais, até seu aproveitamento.
Artigo 9º - A movimentação dos servidores readaptados poderá ocorrer
na seguinte conformidade:
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I – se integrante do QAE ou do QSE, mediante transferência nos termos
da legislação pertinente;
II – se integrante do QM, mediante mudança de sede de exercício.
§ 1º - A movimentação, de que trata o inciso II deste artigo, poderá ser
pleiteada pelo docente readaptado a qualquer tempo, desde que seja observado o
interstício mínimo de 1 (um) ano, a contar da vigência da mudança de sede anterior.
§ 2º - A mudança de sede de exercício do docente readaptado deverá ser
pleiteada preferencialmente para unidade escolar que mantenha segmento de ensino
compatível com o seu campo de atuação.
§ 3º - O limite para a movimentação a que se refere o parágrafo anterior
será de até 2 (dois) docentes readaptados por unidade escolar, desconsiderados, em
qualquer número, os docentes readaptados da própria unidade.
§ 4º - Ao docente readaptado que apresente necessidades especiais, devidamente comprovadas por laudo médico, não se aplica o limite do número de docentes estabelecido no parágrafo anterior.
§ 5º - O docente readaptado poderá pleitear a mudança de sua sede de
exercício para a Diretoria de Ensino de circunscrição da unidade de classificação do seu
cargo ou função-atividade, onde passará a exercer seu Rol de Atribuições, cumprindo a
carga horária fixada em sua Apostila de Readaptação, conforme dispõe o § 4º do artigo
5º desta resolução, observados, para este tipo de movimentação, a conveniência administrativa e o limite, por Diretoria de Ensino, de até 6 (seis) docentes nessa situação.
Artigo 10 – Para que ocorra a movimentação prevista no artigo anterior,
além do pedido de transferência ou de mudança de sede, deverão ser juntados ao
expediente os termos de anuência dos superiores imediatos das unidades de origem
e de destino.
§ 1º - Efetivada a movimentação, caberá ao superior imediato do servidor readaptado na unidade de destino o acompanhamento do seu exercício e a análise
do seu desempenho.
§ 2º - Quando o servidor readaptado não corresponder às atribuições do
seu rol de readaptação e/ou descumprir normas legais, o superior imediato da unidade
de destino poderá requerer ao Dirigente Regional de Ensino que adote as providências
necessárias, junto à CGRH, para promover o retorno do readaptado à unidade de classificação do respectivo cargo ou função-atividade.
§ 3º - O requerimento do superior imediato, para retorno do servidor
readaptado à unidade de classificação, deverá ser acompanhado de relatório circunstanciado, que comprove o desempenho incompatível com o rol de atribuições e/ou o
descumprimento de normas legais, assegurada a oportunidade de ampla defesa, observando-se que, em caso de deferimento do pedido de retorno, ficará o readaptado
impedido de pleitear nova movimentação, nos termos desta resolução, pelo prazo de 1
(um) ano, a contar da vigência do retorno.
Artigo 11 – Em casos de extinção de unidade escolar, por qualquer motivo, inclusive em decorrência de processo de municipalização do ensino, o servidor
readaptado terá seu cargo ou função-atividade transferido para a unidade escolar mais
próxima, juntamente com os demais servidores da unidade extinta.
Parágrafo único – Para o docente readaptado, na situação de extinção de
escola, deverão se observar os seguintes procedimentos:
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1 – se a escola extinta for sua unidade de classificação, seu cargo ou função-atividade será transferido na conformidade do que dispõe o caput deste artigo,
independentemente do(s) segmento(s) de ensino que se ofereça(m) na escola mais
próxima;
2 – se a escola extinta for apenas sua sede de exercício, o docente readaptado retornará ao órgão/unidade de classificação de seu cargo ou função-atividade,
podendo, de imediato, pleitear nova mudança de sede de exercício, desconsiderada a
exigência de cumprimento do interstício mínimo, de que trata o § 1º do artigo 9º desta
resolução.
Artigo 12 – Compete ao Coordenador da CGRH, em relação aos servidores readaptados, autorizar a movimentação mediante:
I - Portaria de mudança de sede de exercício, quando se tratar de integrante do QM;
II – Transferência, quando se tratar de integrante do QAE ou do QSE.
Artigo 13 - Fica vedado ao titular de cargo, enquanto perdurar a readaptação, inscrever-se em concurso de remoção, qualquer que seja a modalidade.
Artigo 14 – O tempo de serviço do docente prestado na condição de readaptado poderá, observado o campo de atuação, ser considerado para efeito de classificação no processo anual de atribuição de classes e aulas.
não poderá:

trabalho.

Artigo 15 - O docente que tiver processo de readaptação em tramitação
I – se titular de cargo:
a) ampliar a jornada de trabalho;
b) substituir outro docente com carga horária superior.
II - se ocupante de função-atividade, ampliar a carga horária semanal de

Artigo 16 - O servidor readaptado, que venha a ser nomeado para cargo em decorrência de aprovação em concurso público, terá sua posse condicionada
à apresentação de Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo médico) considerando-o apto, que tenha sido expedido pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado - DPME da Secretaria da Gestão Pública, vedada a expedição por qualquer outro
órgão/unidade de saúde.
Artigo 17 – A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos poderá expedir normas complementares que se façam necessárias ao cumprimento do disposto
na presente resolução.
Artigo 18 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o § 3º do artigo 3º da Resolução SE nº 35, de 30.5.2007, alterado pela Resolução SE nº 81, de 30.11.2007, e a
Resolução SE nº 23, de 20.4.2011.
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______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 58.032/12 à pág. 98 do vol. LXXIII;
Decreto nº 58.973/13 à pág. 54 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 35/07 à pág. 299 do vol. LXIII;
Resolução SE nº 8/12 à pág. 164 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 81/07 à pág. 187 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 23/11 à pág. 91 do vol. LXXI..

RESOLUÇÃO SE Nº 14, DE 24 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre regulamentação e detalhamento de atribuição dos Núcleos de Apoio
Administrativo da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto no inciso I do
artigo 122 do Decreto 57.141, de 18.7.2011, e considerando a necessidade de regulamentar e detalhar a atribuição prevista no inciso V do artigo 79, do mesmo decreto,
relacionada a bens patrimoniais da Secretaria da Educação,
Resolve:
Artigo 1º – O Centro de Patrimônio do Departamento de Administração,
desta Secretaria, no desempenho de suas atribuições, previstas no inciso VII do artigo
36 do Decreto nº 57.141/11, contará com a colaboração dos núcleos de apoio administrativo dos órgãos centrais e regionais desta Pasta, responsáveis por manter registro do
material permanente e comunicar à unidade competente a sua movimentação, conforme dispõe o inciso V do artigo 79 do Decreto nº 57.141/11, na forma estabelecida na
presente resolução.
Artigo 2º - Cada Núcleo de Apoio Administrativo, para o desempenho
eficiente e eficaz da atribuição que se refere aos bens patrimoniais, relativamente ao
órgão/unidade ao qual pertença, deverá:
I - acompanhar o cadastramento e o chapeamento de bens patrimoniais;
II - manter em cadastro o registro dos bens patrimoniais, bem como de
sua movimentação/transferência;
III - solicitar baixa patrimonial de bens, quando for o caso;
IV – efetuar, quando necessária, a transferência de bens patrimoniais
que tenham sido adquiridos pelo órgão/unidade, providenciando os respectivos registros contábeis;
V - proceder periodicamente à verificação de todos os itens constantes
do cadastro de bens patrimoniais, promovendo a frequente atualização dos dados,
bem como dos registros de movimentação/transferência, conforme estabelecem os
artigos 18 e 20 da Lei nº 10.320, de 16.12.1968;
VI - verificar periodicamente o estado de conservação e de uso dos bens
patrimoniais;
VII - propor medidas administrativas necessárias à defesa dos bens patrimoniais;
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VIII - acolher as solicitações do Centro de Patrimônio do Departamento
de Administração, assegurando o fornecimento das informações necessárias, em tempo hábil, para atendimento aos órgãos de controle internos e externos;
IX – comunicar, de imediato, ao Centro de Patrimônio do Departamento
de Administração, qualquer alteração relativa aos bens patrimoniais alocados em cada
sala/setor de trabalho no respectivo órgão/unidade, visando à adoção de medidas cabíveis;
X - zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas, não procedendo a
qualquer alteração ou movimentação/transferência de bens patrimoniais sem o devido
conhecimento e anuência do Centro de Patrimônio do Departamento de Administração.
§ 1º - Para os fins e efeitos do contido nesta resolução, entendem-se
por bens patrimoniais todos os bens móveis, materiais e equipamentos alocados no
âmbito de órgãos/unidades desta Pasta, em cada uma das respectivas salas/setores
de trabalho.
§ 2º - Fica o Diretor de cada Núcleo de Apoio Administrativo desta Pasta
responsável, no seu órgão/unidade de atuação, pela execução das atribuições previstas
neste artigo.
§ 3º – O Diretor de cada Núcleo de Apoio Administrativo poderá indicar,
no âmbito do seu órgão/unidade de atuação, um servidor para representar o referido
órgão/unidade junto ao Centro de Patrimônio do Departamento de Administração.
§ 4º - Deverá ser indicado, pela direção de cada Núcleo de Apoio Administrativo, um servidor, em cada sala/setor de trabalho do respectivo órgão/unidade,
para ficar responsável pela execução das atribuições que lhe sejam pertinentes, dentre
as previstas neste artigo, relativamente à sala ou setor de trabalho em que atue.
Artigo 3º - Fica vedada a movimentação de bens patrimoniais nos meses
de janeiro, fevereiro e março de cada ano, ocasião em que deverão se processar as verificações periódicas, a que se refere o artigo 18 da Lei nº 10.320/68, a fim de facilitar
os trabalhos das auditorias internas e externas.
Parágrafo único – Excetuam-se do disposto no caput deste artigo apenas
os casos de emergência, desde que devidamente justificados e comprovados, apresentando prévia autorização do Centro de Patrimônio do Departamento de Administração.
Artigo 4º - Fica o Centro de Patrimônio do Departamento de Administração autorizado a promover orientações técnicas sobre bens patrimoniais aos integrantes dos Núcleos de Apoio Administrativo dos órgãos centrais e regionais da Pasta.
Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
______
NOTA:
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXII.
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(*) RESOLUÇÃO SE Nº 15, DE 24 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a instituição do Escritório de Gestão de Projetos e Programas - EGPP, e
da Rede de Assistências Técnicas – REDE-AT, no âmbito da Secretaria da Educação,
e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto no artigo 122 do
Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, à vista do que lhe representaram as dirigentes da Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP, e da Subsecretaria de Articulação
Regional – SAREG, e considerando:
- o princípio da articulação que informa as ações da administração central, regional e local da Secretaria da Educação;
- o modelo organizacional da Pasta da Educação estabelecido no Decreto
nº 57.141/2011, que preconiza a gestão por resultados;
- a importância do planejamento e do compartilhamento de ideias, iniciativas, experiências e práticas bem sucedidas, entre os profissionais que compõem os
quadros de pessoal da Secretaria da Educação;
- o processo de articulação vertical e horizontal entre os órgãos centrais,
regionais e locais, visando à integração das ações relacionadas às políticas públicas
educacionais previstas no plano de ação da Pasta da Educação;
- a implementação do Programa Educação – Compromisso de São Paulo,
instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2.12.2011, alterado pelo Decreto nº 57.791, de
14.2.2012, cujas ações implicam apoio técnico-gerencial por parte dos órgãos competentes,
Resolve:
Artigo 1º - Fica instituído, na Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP, desta Secretaria, o Escritório de Gestão de Projetos e Programas – EGPP, de natureza técnico-operacional e consultiva, destinado a operacionalizar as diretrizes da Pasta,
visando à sua implementação eficiente e eficaz.
Artigo 2º - A Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP, no uso
de suas atribuições, estabelecidas nos incisos VIII e XII do artigo 29, do Decreto nº
57.141/2011, por meio do Escritório de Gestão de Projetos e Programas, responsabilizar-se-á por:
I - fornecer apoio técnico aos gestores de programas, projetos e ações
estratégicas;
II - produzir e fornecer informações objetivas, relevantes e consistentes
sobre o andamento dos programas, projetos e ações estratégicas da Secretaria da Educação, assim como indicar problemas, riscos e oportunidades;
III - assistir o Comitê de Políticas Educacionais com informações sobre os
programas, projetos e ações estratégicas, promovendo o alinhamento e a convergência
de recursos, procedimentos e responsabilidades;
IV - subsidiar as ações da Câmara Técnica de Acompanhamento e do Conselho Consultivo do Programa Educação – Compromisso de São Paulo com informações
compatíveis e necessárias à realização de seus objetivos;
* Retificada a ementa no DOE de 28.3.14.
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V - promover e induzir a divulgação e o reconhecimento das atividades
realizadas e dos resultados alcançados no âmbito dos programas e projetos, perante as
instâncias decisórias, consultivas e de participação social;
VII – contribuir para o aprimoramento da governança da Secretaria da
Educação em relação às ações de seu interesse, prestando assessoria técnica à gestão,
em seus vários aspectos, incluindo a facilitação técnica de reuniões e conversações
através do processo de mediação.
Artigo 3º - Para o cumprimento das ações estabelecidas no artigo 2º, o
EGPP, contará com:
I – apoio de equipe técnica;
II - metodologia de gestão de programas, projetos e ações estratégicas,
adequada à realidade da Secretaria da Educação;
III - sistema gerencial informatizado, adaptado aos parâmetros metodológicos e de governança previamente definidos.
Artigo 4º - Para o desempenho das atribuições estabelecidas nos incisos IV e V do artigo 26, e nos incisos VIII e XII do artigo 29, observados os princípios
organizacionais previstos nos incisos V e VI do artigo 3º, do Decreto nº 57.141/2011,
a Subsecretaria de Articulação Regional – SAREG e a Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP, respectivamente, contarão com a Rede de Assistências Técnicas, cuja
instituição, objetivos, composição e funcionamento dar-se-ão nos termos da presente
resolução.
Artigo 5º - A Rede de Assistências Técnicas – REDE-AT, ora instituída, será
fomentada conjuntamente pela Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP e pela
Subsecretaria de Articulação Regional – SAREG, consoante o disposto no artigo 29, inciso VIII, e no artigo 37, incisos I e III, do Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011.
Artigo 6º - São objetivos da REDE-AT:
I – promover a articulação entre as Assistências Técnicas das Diretorias
de Ensino e as Assistências Técnicas das Coordenadorias, em regime de engajamento
e colaboração;
II - propiciar o compartilhamento de conceitos, metodologias, sistemas e
informações referentes a planejamento e gestão;
III – contribuir para a formação continuada dos integrantes da rede, nos
temas de planejamento e gestão;
IV - fomentar o trabalho colaborativo e a comunicação em rede, estimulando a inovação;
V - disponibilizar ferramenta colaborativa, incentivando o compartilhamento de atividades e a criação de conteúdo;
VI – contribuir para a melhoria da performance da administração central
e das Diretorias de Ensino, relacionada a processos de planejamento e de gestão, incluindo a gestão do conhecimento.
Artigo 7º - Integram a REDE-AT as seguintes Assistências Técnicas:
I – a Assistência Técnica da Chefia de Gabinete – ATCG;
II – as Assistências Técnicas das Coordenadorias;
III – as Assistências Técnicas das Diretorias de Ensino.
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Parágrafo único – Também integram a REDE-AT as equipes técnicas da
ASTEP e da SAREG, que exercerão sua coordenação.
Artigo 8º - No âmbito da REDE – AT, a ASTEP, no uso de suas atribuições,
responsabilizar-se-á por:
I – fomentar fóruns de discussão sobre temas de planejamento e gestão;
II – fornecer apoio técnico e metodológico às Assistências Técnicas das
Coordenadorias e Diretorias de Ensino, em assuntos de planejamento e gestão;
III – gerir conteúdos aportados na ferramenta colaborativa para troca de
experiências entre os componentes da rede;
IV – disponibilizar informações, artigos, textos de referência sobre planejamento e gestão;
V – providenciar repositórios coletivos de documentos, acessíveis via
Web a todos os usuários da REDE-AT, bem como gerenciar o repositório com controle
de versões, sistemas de busca, registro de autoria, histórico etc.
VI – efetuar a gestão de usuários e grupos de usuários, incluindo cadastramento, criação de grupos, gestão de perfis e autorizações.
Artigo 9º - No âmbito da REDE–AT, a SAREG responsabilizar-se-á por:
I - acompanhar e apoiar a implementação da REDE–AT;
II - participar da definição dos principais temas relevantes para as Diretorias de Ensino, no que tange a planejamento e gestão;
III - aportar a visão das especificidades regionais nas temáticas de planejamento e gestão;
IV - fomentar fóruns sobre a regionalização da política educacional.
Artigo 10 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.571/11 à pág. 245 do vol. LXXII.

RESOLUÇÃO SE Nº 17, DE 26 DE MARÇO DE 2014
Aprova o Regimento Interno da Câmara Técnica de Acompanhamento do Programa
Educação – Compromisso de São Paulo, instituído pelo Decreto nº 57.571, de 2 de
dezembro de 2011, alterado pelo Decreto nº 57.791, de 14 de fevereiro de 2012,
e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto no § 2º do artigo
5º do Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro de 2011,
Resolve:
Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Interno da Câmara Técnica de
Acompanhamento do Programa Educação – Compromisso de São Paulo, a que se refere o § 1º do artigo 5º do Decreto nº 57.571/2011, nos termos do ANEXO que integra a
presente resolução.
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Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
a que se refere o artigo 1º da Resolução SE nº 17, de 26/3/2014
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA
EDUCAÇÃO – COMPROMISSO DE SÃO PAULO
CAPÍTULO I
Disposição Preliminar
Artigo 1º - A Câmara Técnica de Acompanhamento do Programa Educação – Compromisso de São Paulo terá seu funcionamento regido pelas disposições do
Decreto nº 57.571, de 2 de dezembro de 2011, bem como pela Resolução SE nº 10, de
28 de fevereiro de 2014, e pelo presente Regimento Interno.
CAPÍTULO II
Da Finalidade e das Atribuições
Artigo 2º - A Câmara Técnica de Acompanhamento do Programa Educação – Compromisso de São Paulo – CT-ECSP tem por finalidade o acompanhamento do
referido Programa, pautando suas ações pelo princípio da transparência, em observância ao disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à
Informação.
Artigo 3º - A CT-ECSP prestará apoio técnico e administrativo à implementação dos trabalhos do Conselho Consultivo do Programa Educação - Compromisso
de São Paulo, na qualidade de secretaria executiva desse conselho, responsabilizando-se pelo planejamento, agendamento e elaboração de atas de reuniões, garantindo
infraestrutura e apoio documental, além de:
I - responsabilizar-se pela guarda de processos, relatórios e quaisquer
documentos jurídico-administrativos produzidos no âmbito do programa;
II - estabelecer comunicação interna e externa de acordo com as necessidades do programa;
III – fornecer informações aos órgãos de controle interno e externo e
à sociedade em geral, por meio de processos de prestação de contas ou de canais e
instâncias de comunicação, de transparência, de controle e de participação social, à
disposição da Secretaria da Educação;
IV - zelar pela veracidade das informações fornecidas;
V - encaminhar ao Conselho Consultivo, periodicamente, as devidas informações, preferencialmente, de forma circunstanciada e consolidada;
VI – acatar orientações e recomendações do Conselho Consultivo.
Parágrafo único - Na prestação de apoio técnico, a CT-ECSP contará com
os serviços do Escritório de Gestão de Projetos e Programas – EGPP, da Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP, que articular-se-á com a CT-ECSP, fornecendo-lhe informações a respeito do andamento dos projetos e ações do Programa ECSP, de forma
consolidada.
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CAPÍTULO III
Da Governança
SEÇÃO I
Da composição
Artigo 4º - A CT-ECSP, conforme estabelece a Resolução SE nº 10/2014, é
composta por representantes dos seguintes órgãos/unidades centrais da Secretaria da
Educação, a saber:
I – o Gabinete do Secretário – GS;
II – a Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP, a qual caberá a presidência da Câmara;
III – a Subsecretaria de Articulação Regional – SAREG;
IV – a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB;
V – a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos –CGRH;
VI – a Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI;
VII – a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA;
VIII – a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE;
IX – a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado
de São Paulo, “Paulo Renato Costa Souza” – EFAP;
X – a Assessoria de Comunicação – ASCOM.
§ 1º - Os membros titulares, representantes dos órgãos/unidades centrais relacionados nos incisos deste artigo, somente poderão ser substituídos em seus
impedimentos de ordem pessoal, legalmente previstos e/ou devidamente justificados.
§ 2º - Os substitutos legais dos membros titulares deverão ser indicados,
respectivamente, pelos dirigentes dos órgãos/unidades centrais referidos nos incisos
I a IX, fazendo-se constar nome, RG e cargo/função de relação a ser encaminhada à
presidência da Câmara para controle e organização.
§ 3º - Poderão ser convidados a participar das reuniões da CT-ECSP, quando oportuno e/ou necessário, outros servidores da administração central e regional da
Secretaria da Educação.
SEÇÃO II
Das competências
Artigo 5º - Compete ao Presidente da CT-ECSP, eleito dentre os representantes da ASTEP:
I - dirigir os trabalhos da câmara, bem como convocar e presidir as reuniões;
II - propiciar as medidas necessárias à consecução e à melhoria dos trabalhos da câmara;
III – responder pelos resultados dos trabalhos da câmara, perante os órgãos e instâncias administrativas de controle interno e externo, bem como as de participação social.
Artigo 6º - Compete aos representantes das Coordenadorias, da Subsecretaria de Articulação Regional - SAREG, da Escola de Formação e Aperfeiçoamento
dos Professores, “Paulo Renato Costa Souza” – EFAP e da Assessoria de Comunicação
- ASCOM:
I – comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias da câmara;
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II – articular-se com gestores e equipes técnicas de outros órgãos/unidades centrais e regionais da Secretaria da Educação, observadas as respectivas áreas
de atuação, visando à obtenção de informações necessárias aos trabalhos da câmara;
III - dar encaminhamento, de acordo com as respectivas áreas de atuação, às deliberações que lhe forem atribuídas, por ocasião de reuniões da câmara,
devidamente registradas em ata.
SEÇÃO III
Da periodicidade e convocação das reuniões
Artigo 7º - A CT-ECSP reunir-se-á em caráter ordinário, ao menos uma
vez por bimestre, na conformidade de agendamento previamente acordado entre seus
membros, e, em caráter extraordinário, quando convocada por seu presidente, devendo a convocação observar antecedência mínima de 4 (quatro) dias úteis da data da
reunião.
CAPÍTULO IV
Disposição Final
Artigo 8º - O Secretário da Educação, mediante representação dos membros da CT-ECSP, em especial dos representantes de seu Gabinete, poderá expedir,
oportunamente, normas complementares que se façam necessárias a plena e eficaz
execução dos termos deste Regimento Interno.
________
NOTAS:
A Lei nº 12.527/11 encontra-se à pág. 35 do vol. 38 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 57.571/11 à pág. 245 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 17/14 à pág. 130 deste volume.

RESOLUÇÃO SE Nº 18, DE 3 DE ABRIL DE 2014
Institui Comissão de Gestão do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre
a Secretaria da Educação e o Ministério Público do Estado de São Paulo, visando à
acessibilidade nos prédios escolares da rede estadual de ensino
O Secretário da Educação, considerando o Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC, celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, visando
à acessibilidade nos prédios escolares da rede estadual de ensino, em cumprimento
do disposto nos incisos I e II do artigo 2º da Lei 10.098/2000, observadas as normas
técnicas da ABNTR e NBR9050/2004,
Resolve:
Artigo 1º - Fica instituída, no Gabinete do Secretário, a Comissão de Gestão do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC celebrado entre a Secretaria e o Ministério Público do Estado de São Paulo, para garantir acessibilidade nos prédios escolares
da rede estadual de ensino.
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Parágrafo único - A Comissão de Gestão, a que se refere o caput deste artigo, responsabilizar-se-á pelo acompanhamento da execução das obrigações definidas
no TAC, assegurando a inclusão, na rede pública estadual de ensino, de educandos que
apresentem necessidades especiais.
Artigo 2º - Integram a Comissão de Gestão do TAC representantes da Secretaria da Educação e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, na seguinte
conformidade:
I – da Secretaria da Educação – SE:
a) o Coordenador da CISE - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços
Escolares;
b) o Coordenador da COFI – Coordenadoria de Orçamento e Finanças;
c) o Coordenador da CGEB – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;
d) o Coordenador da CIMA – Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional;
e) o Diretor do Departamento de Gestão e Infraestrutura – DGINF/CISE;
f) o Diretor do Centro de Planejamento e Acompanhamento das Obras e
Serviços de Engenharia – CEPLAE/CISE;
II – técnicos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE,
como titulares e suplentes, indicados pelo presidente da entidade.
§ 1º – A Comissão de Gestão do TAC contará com a colaboração de técnicos indicados pelos coordenadores referidos no inciso I deste artigo, bem como de
servidores da Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP e da Assistência Técnica da
Chefia de Gabinete, esses últimos indicados, respectivamente, pelo dirigente da ASTEP
e pelo Chefe de Gabinete.
§ 2º - Os trabalhos da Comissão de Gestão do TAC serão presididos pelo
Coordenador da CISE e, em seus impedimentos legais, pelo Diretor do Departamento
de Gestão e Infraestrutura – DGINF/CISE.
§ 3º - Os membros da Comissão de Gestão do TAC, respeitadas as respectivas áreas de atuação, encarregar-se-ão de acompanhar as ações necessárias ao
cumprimento das obrigações da Secretaria da Educação, em especial, os cronogramas
estabelecidos, previsões orçamentárias e a execução das obras de acessibilidade nos
prédios escolares.
§ 4º – Os representantes da FDE responsabilizar-se-ão pelas orientações
técnicas sobre processos licitatórios e contratos relacionados à acessibilidade nas escolas estaduais e pela identificação de problemas, apontando soluções a serem adotadas,
para pleno cumprimento das obrigações da Secretaria da Educação.
Artigo 3º - A Comissão de Gestão do TAC realizará reuniões ordinárias,
devidamente registradas em ata, no mínimo bimestralmente, para deliberar sobre a
implementação e o andamento das obras de acessibilidade em execução.
Artigo 4º - As atividades dos integrantes da Comissão de Gestão do TAC
serão exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo ou função que ocupem.
Artigo 5º - No mês de novembro de cada exercício, a Comissão de Gestão
do TAC deverá apresentar ao Secretário, ao Secretário Adjunto e ao Chefe de Gabinete
relatório circunstanciado e conclusivo sobre o desempenho de suas atribuições, rela134

14367 miolo.indd 134

26/06/15 12:53

cionando problemas diagnosticados, medidas adotadas para sua solução, etapas das
obras em andamento nas escolas e cronograma das obras previstas para o exercício
subsequente.
Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
______
NOTA:
A Lei nº 12.527/11 encontra-se à pág. 35 do vol. 38 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

RESOLUÇÃO SE Nº 21, DE 28 DE ABRIL DE 2014
Institui o Programa Novas Tecnologias – Novas Possibilidades
A Secretária Adjunta, respondendo pelo Expediente da Secretaria da
Educação, tendo em vista o disposto no inciso IV, do artigo 2º, do Decreto nº 57.571,
de 2-12-2011, que institui o Programa Educação – Compromisso de São Paulo, e considerando:
– a necessidade de investimentos em tecnologias educacionais que auxiliem o aluno no seu processo de aprendizagem, de forma a propiciar-lhe melhor desempenho a curto e médio prazo;
– a implementação de políticas públicas educacionais voltadas à utilização sistemática de novas tecnologias em sala de aula;
– os resultados significativos apontados por pesquisas que comprovam o
alto potencial das novas tecnologias, empregadas para motivar a aprendizagem e conferir mais eficiência às gestões administrativas e pedagógicas nas escolas;
- o compromisso das autoridades educacionais de desenvolver educação
básica de qualidade,
Resolve:
Artigo 1º – Fica instituído, no âmbito da Secretaria da Educação, o Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades, cujas ações, alinhadas às do Programa
Educação – Compromisso de São Paulo, visam ao emprego sistemático, em salas de
aula, das escolas da rede estadual de ensino, de novas tecnologias de informação e
comunicação, a serviço do processo de ensino e aprendizagem, com a finalidade de
melhorar o desempenho dos alunos e elevar-lhes o índice de desenvolvimento educacional.
Parágrafo único – O programa de que trata o caput deste artigo visa a
consolidar-se como referência nacional na promoção de soluções, mediante o emprego
de novas tecnologias a serviço da aprendizagem, a partir do envolvimento e da liderança dos profissionais da rede estadual de ensino.
Artigo 2º – Inspirado nos princípios da abrangência, integração, atualidade e participação, o Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades, a ser implementado nas escolas da rede pública estadual de ensino, apresenta, basicamente, três
aspectos:
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I - “Foco no Currículo” - refere-se ao cerne da proposta pedagógica do
programa, que norteará as demais ações, inclusive de infraestrutura de tecnologia da
informação e comunicação e formação continuada de professores;
II - “Construção Conjunta com a Rede Escolar” – busca o envolvimento e
a participação direta e efetiva de toda a equipe escolar, nas fases iniciais de implementação das ações pedagógicas programadas;
III - “Visão Integrada e Sistêmica” - refere-se à postura holística frente aos
objetivos estabelecidos, considerando-se os seguintes eixos:
a) Conteúdo Digital;
b) Infraestrutura de Tecnologia da Informação;
c) Apoio e Formação aos Professores;
d) Mobilização da Rede Escolar;
e) Aprendizado em Rede.
Artigo 3º – O Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades tem
por objetivo aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem mediante o emprego
de ferramentas e recursos pedagógicos de tecnologia de informação e comunicação,
disponibilizados a professores e alunos de todos os anos do ensino fundamental e de
todas as séries do ensino médio.
Artigo 4º – O Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades, observado o disposto nesta resolução, contemplará, na sua fase inicial de implementação, os
seguintes projetos educacionais:
I – “Currículo+”, cujos objetivos são:
a) oferecer ao professor recursos pedagógicos digitais e orientação para
sua utilização;
b) tornar o processo de ensino e aprendizagem, em sala de aula, mais
diversificado, dinâmico e personalizado;
c) disponibilizar ao aluno conteúdo digital para reforçar, recuperar ou
complementar seus estudos, por si só ou com auxílio do professor;
II - “Professor 2.0”, cujos objetivos são:
a) incentivar a troca de experiências entre professores da rede estadual
de ensino;
b) estimular, apoiar e ampliar o uso das tecnologias integradas ao currículo nas unidades escolares;
c) incentivar a produção e o compartilhamento de atividades, em especial, que utilizem as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC como ferramenta,
gerando um banco de práticas pedagógicas digitais;
d) potencializar o desenvolvimento e a aplicação de atividades baseadas
no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC;
e) disponibilizar ferramentas para integração das informações relacionadas às práticas pedagógicas da rede escolar.
§ 1º – O projeto “Currículo+”, de que trata o inciso I deste artigo, refere-se a ações que, por meio de uma plataforma online de sugestões de objetos digitais de
aprendizagem, relacionadas ao Currículo do Estado de São Paulo, visam a promover o
acesso a recursos pedagógicos complementares a professores e alunos;
§ 2º – O projeto “Currículo+” contará com estratégias e ações relacionadas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 2º desta resolução.
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§ 3º – A estruturação e o desenvolvimento de ações de que trata a alínea
“b” do inciso III do artigo 2º desta resolução, no âmbito do “Currículo+”, serão realizadas em articulação direta com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
Avaliação – CIMA, desta Pasta.
§ 4º - As questões relacionadas à infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação serão de responsabilidade do Núcleo de Informações Educacionais
e Tecnologia – NIT, que terá interlocução direta com o Departamento de Tecnologia de
Sistema e Inclusão Digital – DETEC, da Coordenadoria de Informação, Monitoramento
e Avaliação Educacional – CIMA.
§ 5º – A estruturação e o desenvolvimento de ações de que trata a alínea
“c” do inciso II do artigo 2º desta resolução, no âmbito do “Currículo+”, serão realizadas
em articulação direta com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do
Estado de São Paulo, Paulo Renato Costa Souza - EFAP desta Pasta;
§ 6º – O projeto “Professor 2.0”, de que trata o inciso II deste artigo,
refere-se à iniciativa que, por meio de uma plataforma online colaborativa, visa a estimular a troca de práticas pedagógicas entre os educadores da rede estadual de ensino,
incentivando, prioritariamente, a mobilização e o aprendizado em rede.
Artigo 5º - Para implementação do Programa Novas Tecnologias - Novas
Possibilidades, poderão ser contemplados e desenvolvidos outros projetos, desde que
em consonância com as propostas desse programa.
Parágrafo único - A inclusão de novos projetos, a que alude o caput deste
artigo, será precedida de análise e relatório circunstanciado sobre sua viabilidade e
alinhamento às ações programadas, por Grupo Técnico, especialmente criado no Gabinete do Secretário, para gerir esse programa.
Artigo 6º – A gestão do Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades a ser exercida pelo Grupo Técnico, referido no artigo anterior, será composto
por profissionais de educação pertencentes ao Centro de Estudos e Tecnologias Educacionais – CETEC, do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da
Educação Básica – DEGEB, integrante da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
– CGEB, bem como por profissionais dos demais órgãos centrais da Pasta.
§ 1º – São atribuições do Grupo Técnico:
1 – coordenar a implementação de ações e projetos integrantes do programa;
2 – desenvolver e implementar, em conjunto com a área técnica da Pasta,
instrumentos de monitoramento e avaliação das ações do programa;
3 – articular com as unidades integrantes da estrutura da Pasta a execução dos projetos e ações específicas, em especial, dos que não estão sob sua responsabilidade direta;
4 – produzir relatórios e pareceres conclusivos e circunstanciados em sua
área de atuação;
5 – verificar a pertinência de novos projetos à finalidade, aos princípios e
aos objetivos do programa;
6 – realizar a seleção de profissionais para compor a equipe de assistentes de seleção de conteúdo digital, de que trata o § 2º do artigo 7º;
7 – capacitar e acompanhar a equipe dos assistentes de seleção de conteúdo digital;
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8 – expedir instruções e orientações, para efeito do disposto nas alíneas
“a” e “b” do item 1 do § 6º do artigo 7º;
9 – prestar contas ao Comitê de Políticas Educacionais - CPE, bimestralmente e, sempre que necessário, ao Conselho Consultivo do Programa Educação
– Compromisso de São Paulo e ao Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC.
§ 2º – A coordenação do programa responsabilizar-se-á por:
1 – liderar a execução das atividades do grupo técnico;
2 – zelar pela articulação entre os projetos e ações integrantes do programa.
§ 3º – Sugestões e/ou encaminhamentos que alterem significativamente
o Programa dependerão de deliberação conjunta do CPE e GSTIC.
Artigo 7º – No âmbito do projeto “Currículo +”, de que trata o inciso I do
artigo 4º, em consonância com “Construção Conjunta com a Rede”, referida no inciso II
do artigo 2º, e no âmbito do eixo “Conteúdo Digital”, de que trata a alínea “a” do inciso
III do artigo 2º, organizar-se-á uma equipe de assistentes responsáveis pela seleção
de conteúdo digital integrada por Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico –
PCNP, das Diretorias de Ensino.
§ 1º – A seleção de conteúdo digital tem por objetivo disponibilizar sugestões de recursos pedagógicos complementares (em formato digital) para professores e alunos da rede estadual de ensino de todos os anos/séries do ensino fundamental
e médio.
§ 2º – O processo de seleção dos assistentes responsáveis pelo conteúdo
digital será realizado pelo Grupo Técnico, com o apoio do Centro de Ensino Fundamental Anos Iniciais - CEFAI, do Centro de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio
- CEFAF e do Centro de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE, todos pertencentes à
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB.
§ 3º – A coordenação da equipe de assistentes de seleção de conteúdo
digital, que envolve a execução de ações de formação e acompanhamento, será realizada por profissionais do Grupo Técnico.
§ 4º – A participação dos Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico – PCNP, como assistentes de seleção de conteúdo digital, ocorrerá por adesão e só
será concretizada com a aprovação do Dirigente Regional de Ensino.
§ 5º – O trabalho será desenvolvido pelo PCNP sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo ou função que ocupem.
§ 6º – O PCNP referido neste artigo responsabilizar-se-á por:
1 – seguir as instruções do Grupo Técnico relacionadas:
a) às diretrizes do programa;
b) ao processo de seleção de conteúdo digital, reconhecendo que o conteúdo sugerido deve estar de acordo com a legislação que rege o assunto.
§ 7º - Cada assistente de seleção de conteúdo digital, ao aderir ao programa, responderá por sua atuação, sendo responsabilizado por qualquer ação não
condizente com os princípios do programa.
Artigo 8º – O Professor Coordenador da área de Tecnologia Educacional
do Núcleo Pedagógico atuará no programa de acordo com suas atribuições, zelando
pelo cumprimento das orientações e instruções do Grupo Técnico.
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Artigo 9º - Poderão ser celebrados contratos, convênios, parcerias e cooperações técnicas, para implantação e implementação do Programa, nos termos da
legislação pertinente.
Artigo 10 – A Secretaria da Educação poderá baixar normas complementares para cumprimento do disposto nesta resolução.
Artigo 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
O Decreto nº 57.571/11 encontra-se à pág. 245 do vol. LXXII na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

RESOLUÇÃO SE Nº 23, DE 6 DE MAIO DE 2014
Estabelece Módulo de Pessoal nos Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino
A Secretária Adjunta, respondendo pelo expediente da Secretaria da
Educação, considerando a reorganização da estrutura desta Pasta, estabelecida pelo
Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, e tendo em vista a implantação de novo
modelo de gestão, que contemple a atuação de profissionais especializados, nas diversas áreas técnico-administrativas,
Resolve:
Artigo 1º - Fica estabelecido, com relação a cargos do Quadro da Secretaria da Educação – QSE, em sua classificação nas Diretorias de Ensino e nos órgãos
centrais da Pasta, módulo de pessoal, na conformidade das quantidades respectivamente discriminadas na tabela constante do ANEXO, que faz parte integrante da presente resolução.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXXII.
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2
4
2
2
2
3
3
2
2
4
2
2
3
3
4
4
2
2

AMERICANA

ANDRADINA

APIAI

ARAÇATUBA

ARARAQUARA

ASSIS

AVARÉ

BARRETOS

BAURU

BIRIGUI

BOTUCATU

BRAGANÇA PAULISTA

CAIEIRAS

CAMPINAS LESTE

CAMPINAS OESTE

CAPIVARI

CARAGUATATUBA

EXECUTIVO
PÚBLICO

ADAMANTINA

ÓRGÃO / DIRETORIA DE
ENSINO

24

25

47

36

37

33

22

18

41

21

18

24

30

22

21

18

34

22

OFICIAL
ADM.

8

8

11

10

9

9

8

7

10

7

7

8

9

7

7

7

10

7

ANALISTA
ADM.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

AG TÉC DE ASSIST
À SAÚDE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ANALISTA
SOCIOCULTURAL

ANEXO
MÓDULO DE PESSOAL
ÓRGÃOS CENTRAIS E DIRETORIAS DE ENSINO

2

2

3

3

3

2

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

3

1

ANALISTA DE
TECNOLOGIA OBRAS

2

2

3

3

3

2

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

3

1

ANALISTA DE
TECNOLOGIA INFORMÁTICA

141

14367 miolo.indd 141

26/06/15 12:53

4
2
3
4
4
3
2
3
3
4
4
3
3
2
3
3
2
3
2
3
2
3
2

CARAPICUIBA

CATANDUVA

CENTRO

CENTRO OESTE

CENTRO SUL

DIADEMA

FERNANDOPOLIS

FRANCA

GUARATINGUETA

GUARULHOS NORTE

GUARULHOS SUL

ITAPECERICA DA SERRA

ITAPETININGA

ITAPEVA

ITAPEVI

ITAQUAQUECETUBA

ITARARE

ITU

JABOTICABAL

JACAREI

JALES

JAU

JOSÉ BONIFACIO

22

29

23

32

22

32

19

33

33

18

32

33

47

46

32

33

19

32

39

41

34

20

44

7

8

7

9

7

8

7

9

9

7

8

9

10

10

9

9

7

9

9

10

9

7

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

3

3

2

2

1

2

3

3

3

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

3

3

2

2

1

2

3

3

3

1

3
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3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
2
3
3
4
3
3
2
2
3
3
2
3

JUNDIAI

LESTE 1

LESTE 2

LESTE 3

LESTE 4

LESTE 5

LIMEIRA

LINS

MARILIA

MAUA

MIRACATU

MIRANTE DO PARAPANEMA

MOGI DAS CRUzES

MOGI MIRIM

NORTE 1

NORTE 2

OSASCO

OURINHOS

PENAPÓLIS

PINDAMONHANGABA

PIRACICABA

PIRAJU

PIRASSUNUNGA

30

17

31

24

17

22

33

39

50

36

37

19

21

50

29

22

34

39

42

42

50

46

36

9

8

7

9

8

7

7

8

9

11

9

9

7

8

11

9

8

9

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

3

4

2

2

1

2

4

2

2

2

3

3

4

3

3

3

2

1

2

2

1

1

2

3

4

2

2

1

2

4

2

2

2

3

3

4

3

3

3
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4
3
3
2
3
4
2
4
2
4
4
4
4
3

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO CARLOS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

SÃO JOAQUIM DA BARRA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SÃO ROQUE

SÃO VICENTE

SERTÃOzINHO

SOROCABA

SUL 1

Sul 2

SUL 3

SUMARÉ

2

4

SANTOS

TAQUARITINGA

4

SANTO ANDRÉ

3

2

SANTO ANÁSTACIO

3

4

RIBEIRÃO PRETO

TABOÃO DA SERRA

3

REGISTRO

SUzANO

3

PRESIDENTE PRUDENTE

25

35

38

34

53

49

46

43

19

40

22

41

29

18

35

25

46

45

43

18

48

25

26

8

9

9

9

11

10

10

10

7

9

7

10

8

7

9

8

10

10

10

7

11

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

3

4

3

1

2

1

3

2

1

3

2

3

3

3

1

4

2

2

2

2

2

2

4

3

4

3

1

2

1

3

2

1

3

2

3

3

3

1

4

2

2
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3
3
3
2
-

-

-

TAUBATÉ

TUPÃ

VOTORANTIM

VOTUPORANGA

COORDENADORIA
DE INFORMAÇÃO,
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO - (CIMA)

COORDENADORIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
ESCOLARES (CISE)

ESCOLA DE FORMAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO DE
PROFESSORES (EFAP)
-

-

-

21

25

23

27

-

-

-

7

8

8

8

-

5

-

1

1

1

1

6

-

-

1

1

1

1

-

6

-

1

2

2

2

-

-

6

1

2

2

2

RESOLUÇÃO SE Nº 24, DE 6 DE MAIO DE 2014
Fixa módulo de Supervisor de Ensino nas Diretorias de Ensino
e dá providências correlatas
A Secretária Adjunta, respondendo pelo expediente da Secretaria da
Educação, considerando a necessidade de adequar o número de cargos de Supervisor
de Ensino de acordo com a amplitude, em termos de quantidade de escolas e extensão
geográfica, da circunscrição de cada Diretoria de Ensino desta Pasta,
Resolve:
Artigo 1º - As Diretorias de Ensino passam a comportar o número de
cargos de Supervisor de Ensino na conformidade das quantidades respectivamente
estabelecidas na tabela constante do Anexo que faz parte integrante desta resolução.
Artigo 2º - O número fixado para cada Diretoria de Ensino, nos termos do
artigo anterior, deve ser considerado no levantamento de vagas para fins de remoção e
de ingresso na respectiva classe.
Artigo 3º - Os cargos necessários ao preenchimento do módulo, de que
trata esta resolução, serão classificados nas respectivas Diretorias de Ensino por ocasião da nomeação dos aprovados no concurso público para provimento de cargos de
Supervisor de Ensino que se encontra em andamento.
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 55, de
24 de julho de 2008.
ANEXO
DIRETORIA DE ENSINO

MÓDULO

CENTRO

22

CENTRO OESTE

32

CENTRO SUL

30

LESTE 1

27

LESTE 2

26

LESTE 3

20

LESTE 4

24

LESTE 5

26

NORTE 1

32

NORTE 2

25

SUL 1

30

SUL 2

27

SUL 3

30

CAIEIRAS

22
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CARAPICUÍBA

25

DIADEMA

17

GUARULHOS SUL

27

GUARULHOS NORTE

25

ITAPECERICA DA SERRA

18

ITAPEVI

17

ITAQUAQUECETUBA

16

MAUÁ

29

MOGI DAS CRUzES

23

OSASCO

15

SANTO ANDRÉ

28

SÃO BERNARDO DO CAMPO

27

SUzANO

16

TABOÃO DA SERRA

21

ADAMANTINA

11

AMERICANA

22

ANDRADINA

8

APIAÍ

10

ARAÇATUBA

11

ARARAQUARA

16

ASSIS

13

AVARÉ

8

BARRETOS

9

BAURU

27

BIRIGUI

7

BOTUCATU

13

BRAGANÇA PAULISTA

20

CAMPINAS LESTE

27

CAMPINAS OESTE

28

CAPIVARI

13

CARAGUATATUBA

13

CATANDUVA

11

FERNANDÓPOLIS

9

FRANCA

18

GUARATINGUETÁ

26

ITAPETININGA

17

ITAPEVA

6
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ITARARÉ

7

ITU

19

JABOTICABAL

11

JACAREÍ

22

JALES

12

JAú

17

JOSE BONIFÁCIO

10

JUNDIAÍ

23

LIMEIRA

22

LINS

11

MARILIA

17

MIRACATU

9

MIRANTE DO PARANAPANEMA

9

MOGI MIRIM

25

OURINHOS

10

PENÁPOLIS

5

PINDAMONHANGABA

13

PIRACICABA

16

PIRAJU

5

PIRASSUNUNGA

17

PRESIDENTE PRUDENTE

15

REGISTRO

14

RIBEIRÃO PRETO

34

SANTO ANASTÁCIO

8

SANTOS

29

SÃO CARLOS

12

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

26

SÃO JOAQUIM DA BARRA

9

SÃO JOSE DO RIO PRETO

16

SÃO JOSE DOS CAMPOS

26

SÃO ROQUE

8

SÃO VICENTE

28

SERTÃOzINHO

10

SOROCABA

25

SUMARÉ

18

TAQUARITINGA

11

TAUBATÉ

17
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TUPÃ

11

VOTORANTIM

13

VOTUPORANGA

10

______
NOTA:
A Resolução SE nº 55/ 08 encontra-se à pág. 131 do vol. LXVI na Col. de Leg. Est. de
Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE..

RESOLUÇÃO SE Nº 27, DE 28 DE MAIO DE 2014
Estabelece procedimentos e critérios de implementação do Programa de Matrícula
Antecipada/Chamada Escolar/Ano 2015, para fins de cadastramento de alunos e
atendimento à demanda do Ensino Fundamental, na rede pública de ensino do Estado
de São Paulo
O Secretário da Educação, considerando:
- o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e Municípios Paulistas no cumprimento do que estabelecem os artigos 208 e 211 da Constituição Federal, mediante mútua colaboração, para assegurar a universalização do ensino
obrigatório;
- o disposto no artigo 249 da Constituição do Estado de São Paulo –
CE/1989;
- o Decreto nº 40.290/1995, que institui o Cadastramento Geral de Alunos do Estado de São Paulo;
- a Deliberação CEE nº 02/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral
dos alunos;
- a Deliberação CEE nº 73/2008 e a Indicação CEE nº 76/2008, que regulamentam a implantação do ensino fundamental de nove anos, no âmbito do Sistema
Estadual de Ensino;
- a Resolução SE nº 74/2012, que dispõe sobre a realização do Censo
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 atender e acomodar integralmente a demanda
do ensino fundamental; e
- a continuidade do processo de planejamento antecipado para o atendimento adequado da demanda escolar, na Rede Pública de Ensino,
Resolve:
Artigo 1º - As ações que visem à efetivação do processo de atendimento
à demanda escolar do ensino fundamental, para o ano de 2015, deverão respeitar os
procedimentos na seguinte sequência:
I – garantia de atendimento aos alunos já matriculados, em continuidade
de estudos;
II – chamada escolar e matrícula antecipada de crianças, adolescentes,
jovens e adultos candidatos ao ensino fundamental na rede pública; e
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III – cadastramento e atendimento das situações de transferência.
Parágrafo único – Todas as escolas estaduais e municipais constituem-se
postos de cadastramento e informação ao cidadão que procurar uma escola pública
para participar do processo de matrícula.
Artigo 2º - Todas as fases da matrícula antecipada para o ensino fundamental 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 conformidade do que estabelece o Decreto nº 40.290/1995.
de:

Artigo 3º - O processo de matrícula antecipada compreenderá as etapas

I – definição dos alunos da última etapa da pré-escola pública, candidatos 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
municipais, para o ano letivo de 2015;
IV – compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis;
V – efetivação da matrícula dos alunos;
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 durante todo o ano de 2015;
VIII – inscrição por deslocamento, por transferência e por intenção de
transferência.
Artigo 4º - Para efeito do que dispõe esta resolução, entende-se por:
I - Inscrição por Deslocamento – procedimento utilizado para registro da
solicitação de mudança de escola, de aluno com matrícula ativa em escola pública, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, antes do início do ano letivo,
podendo ocorrer:
a) por alteração de endereço residencial, quando essa alteração inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade escolar;
b) por interesse do próprio aluno, ou de seus responsáveis, não precisando haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida,
sendo que, mesmo se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer na escola de
origem aguardando a comunicação, pela escola de destino, da disponibilidade da vaga
solicitada;
II - Inscrição por Transferência – procedimento semelhante ao previsto
na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola,
revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao período de solicitação,
que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo;
III - Inscrição por Intenção de Transferência – procedimento semelhante
ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola, revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao período
de solicitação, que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo.
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Artigo 5º - Para o cadastramento dos alunos demandantes de vaga no ensino fundamental, no Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as ações de:
I – definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo,
dos alunos que frequentam a pré-escola na rede pública e que vão completar 6 anos
até 30 de junho de 2015, candidatos ao ingresso no ensino fundamental público, observado o disposto no artigo 2º da Deliberação CEE nº 73/2008;
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 matrícula em escola estadual ou municipal e que se encontram fora da escola pública,
abrangendo:
a) chamada escolar das crianças que não frequentam a pré-escola na
rede pública, candidatas ao ingresso no ensino fundamental, em escola estadual ou
municipal, com idade a partir de 6 anos completos até 30 de junho de 2015;
b) crianças com idade a partir de 7 anos completos até 30 de junho de
2015, para matrícula no 2º ano do ensino fundamental, desde que tenham frequentado o 1º ano do ensino fundamental, conforme dispõe o Parecer CNE/CEB nº 7/2007;
c) crianças com idade a partir de 8 anos completos até 30 de junho de
2015, para matrícula no 3º ano do Ensino Fundamental;
d) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos, no segmento correspondente aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, observado o disposto na Resolução SE nº 38/2013.
Parágrafo único – Para a efetivação das ações relacionadas nos incisos
deste artigo, deverá se observar o Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino
Fundamental, constante do Anexo que integra esta resolução, ressaltando-se as diferentes fases de inscrição e cadastramento (Fases I a IV).
Artigo 6º - Os candidatos que perderem os prazos estabelecidos para as
Fases II e III, a que se refere o parágrafo único do artigo anterior, deverão se cadastrar
a partir de 2 de dezembro de 2014, no processo da Chamada Escolar, correspondente
à Fase IV.
Artigo 7º - No ato do cadastramento, a escola deverá obrigatoriamente
proceder, no Sistema de Cadastro de Alunos:
I - ao preenchimento da ficha cadastral completa de alunos sem RA e à
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.
Artigo 8º - A programação de vagas de todas as escolas estaduais e municipais 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 atendimento escolar para o ano letivo de 2015, assegurando-se a continuidade de estudos
dos alunos já matriculados.

150

14367 miolo.indd 150

26/06/15 12:53

Artigo 9º - A compatibilização entre a demanda e as vagas existentes será
realizada regionalmente, respeitando os critérios definidos, em conjunto, pelo Estado
e pelos Municípios, com responsabilidade compartilhada, observadas as disposições
desta resolução.
Artigo 10 - A efetivação da matrícula no ensino fundamental, inclusive na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, será realizada após a compatibilização
demanda/vaga, mediante a digitação da formação das classes e a efetivação da matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos, conforme cronograma constante do Anexo que
integra esta resolução.
§ 1º - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da demanda compatibilizada, em todas as etapas do processo de matrícula 2015, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo.
§ 2º - É vedada a exclusão de matrícula de alunos que não comparecerem
às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses registros
nas opções específicas, disponibilizadas no Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 3º - Na hipótese de haver candidato cuja matrícula foi efetivada e que
não compareceu às aulas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo subsequente ao registro de sua matrícula, sem apresentar
justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a vaga
reservada.
§ 4º - Para as matrículas efetivadas após o dia 20 de fevereiro de 2015,
o registro de “Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, obrigatoriamente,
depois de 10 (dez) dias consecutivos de ausências não justificadas, contados a partir do
primeiro dia letivo subsequente ao da efetivação da matrícula do aluno.
§ 5º - Quando os 10 (dez) dias consecutivos de ausências não justificadas
forem permeados por período de recesso e/ou de férias escolares, a contagem deverá
ser interrompida, tendo continuidade somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao término do referido período.
§ 6º - À vista do disposto no parágrafo 3º deste artigo, em caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM), a escola
deverá:
1 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova compatibilização e definição da escola para atendimento do aluno;
2 - na existência de vaga disponível, efetivar imediatamente, nova inscrição e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 7º - Após a data-base do Censo Escolar 2015, em razão da consolidação
dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível
utilizar a opção de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos
para as matrículas efetuadas antes da referida data-base.
Artigo 11 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que mudarem de
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.
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§ 1º - Os alunos que, por interesse próprio ou de seus responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes do início do ano letivo, deverão comparecer
à escola pretendida para registrar essa intenção.
§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, obrigatoriamente:
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de deslocamento da matrícula com ou sem alteração de endereço;
2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
contato e, se necessário, também, ao preenchimento do endereço indicativo com CEP
válido.
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de endereço que não forem atendidas antes do início do ano letivo serão automaticamente
canceladas.
Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham mudado
de residência para bairro/distrito/município diverso após o início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar
a solicitação de transferência da matrícula.
§ 1º – Nas situações referidas no caput deste artigo, a escola deverá,
obrigatoriamente:
1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de transferência da matrícula;
2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo com CEP válido;
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de Cadastro de
Alunos, a baixa da transferência para alunos que efetivamente confirmarem mudança
para outro estado/país ou para escola particular.
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2015, que
tiverem intenção de se transferir de escola, por interesse próprio ou de seus responsáveis, após o início do ano letivo, 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 – Para as situações a que se refere o caput deste artigo, a
disponibilidade de vaga somente deverá ser considerada após o atendimento de todos
os alunos de todas as etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos por
deslocamento com alteração de endereço e por transferência.
Artigo 14 - Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente
nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para
possibilitar 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.
Artigo 15 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar para
o ano de 2015, são de responsabilidade:
I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores
dos Centros de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores dos
Núcleos de Gestão da Rede Escolar e Matrícula:
152

14367 miolo.indd 152

26/06/15 12:53

cesso;

a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as etapas do pro-

c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos
alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB;
d) proceder, em conjunto com os Órgãos Municipais, à análise, à compatibilização e à indicação de vagas, assegurando a matrícula da totalidade dos alunos
inscritos/cadastrados, em sua área de atuação;
e) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas de sua circunscrição para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no
Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo;
f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais, de sua área de atuação,
no Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo com o planejamento prévio, homologado
pela CGEB;
g) promover a articulação com os municípios para a digitação do quadro-resumo e coleta das classes, dentro do prazo estabelecido no cronograma;
II - da Equipe Gestora das escolas estaduais:
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a digitação da
identificação dos alunos da Fase I;
b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a escola;
c) efetuar o cadastramento da demanda das Fases II, III e IV;
d) proceder ao processo de compatibilização de matrícula dos alunos,
em conjunto com a respectiva Diretoria de Ensino e os Órgãos Municipais;
e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados,
mediante afixação de listas com a relação nominal dos alunos/candidatos, em local de
grande visibilidade, nas escolas estaduais e municipais;
f) efetuar, no Sistema de Cadastro de Alunos, a inscrição por deslocamento, por transferência ou por intenção de transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência.
Artigo 16 - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, em
articulação com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, planejar, orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar
o trabalho das Diretorias de Ensino na condução do processo da matrícula de 2015,
visando a garantir o pleno atendimento dos inscritos/cadastrados e assegurando a continuidade de estudos da totalidade da demanda.
Artigo 17 – Ao Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar
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.
Artigo 18 – Ao Departamento de Informação e Monitoramento, da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional caberá:
I - orientar as Diretorias de Ensino e os Órgãos Municipais de Educação
na utilização do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo;
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II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo e ao cumprimento do cronograma.
Artigo 19 - Os procedimentos para atendimento à demanda escolar do
ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, serão objeto
de resolução específica.
Artigo 20 – Não se aplica ao município de São Paulo o disposto nesta
resolução, dada a peculiaridade do atendimento à demanda escolar na rede municipal,
que será objeto de normas próprias.
Artigo 21 – Para cumprimento do disposto nesta resolução, as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e a de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional poderão baixar instruções que se façam necessárias.
Artigo 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Anexo
Cronograma de atendimento à demanda do ensino fundamental
Até 3/6 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias de Ensino, sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada/ Chamada Escolar 2015.
Até 6/6 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais e
aos órgãos municipais, sobre procedimentos para a Matrícula Antecipada, objetivando
o planejamento conjunto de vagas para o atendimento escolar do ano letivo de 2015.
23/6 a 11/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de todos
os níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, das escolas estaduais e municipais.
15/7 a 15/8 – Fase I – Consulta e definição, no Sistema de Cadastro de
Alunos do Estado de São Paulo, dos alunos que, em 2014, frequentam a pré-escola nas
escolas públicas municipais ou conveniadas e que deverão ser atendidos no ensino
fundamental público.
15/7 a 15/8 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, nas escolas
públicas estaduais e municipais, de candidatos ao ensino fundamental que não frequentam, em 2014, escola de educação infantil pública.
11/8 a 18/8 – Compatibilização de toda a demanda cadastrada e as vagas
existentes, incluindo propostas específicas para o atendimento nas áreas/escolas congestionadas, com responsabilidade compartilhada entre Estado e Município.
19/8 a 29/8 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os
níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, das escolas estaduais e municipais, com vistas ao atendimento da totalidade dos inscritos na Fase I e na Fase II.
19/8 a 26/9 – Digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos
do Estado de São Paulo, dos candidatos ao ingresso no ensino fundamental, identificados na Fase I e dos cadastrados nas Fase II, nas escolas estaduais e municipais.
9/9 a 26/9 – Digitação das matrículas, para o ano letivo de 2015, dos
alunos dos demais anos do Ensino fundamental em continuidade de estudos, inclusive
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
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A partir de 1º/10 – Divulgação, pela escola de origem, dos resultados
da matrícula dos alunos definidos na Fase I, orientando e informando devidamente os
responsáveis.
A partir de 1º/10 – Divulgação, pela escola de inscrição, dos resultados
da matrícula dos alunos cadastrados na Fase II, orientando e informando devidamente
os responsáveis.
7/10 a 7/11 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento nas escolas,
das crianças, jovens e adultos que se encontram fora da escola pública, com idade a
partir de 6 anos completos, candidatos à matrícula em qualquer ano do ensino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, respeitando os
critérios da Resolução SE Nº 38/2013, para matrículas correspondentes aos anos finais,
em escola estadual ou municipal.
3/11 a 14/11 – Compatibilização e matrícula dos candidatos cadastrados
na Fase III, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, em todos os anos
do ensino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
para o ano letivo de 2015.
3/11 a 14/11 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os
níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, das escolas estaduais e municipais, visando ao atendimento da totalidade dos cadastrados na Fase III.
A partir de 17/11 – Divulgação, pela escola de inscrição, dos resultados
da matrícula dos alunos cadastrados na Fase III, orientando e informando devidamente
os responsáveis.
A partir 2/12 – 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.
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.
2/12 a 15/1/2015 - Inscrição por deslocamento – de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem deslocamento da matrícula, por mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, ou por interesse do próprio aluno ou de seus
responsáveis, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas.
Após o início das aulas – Inscrição por transferência – de alunos com
matrícula ativa em 2015, que solicitarem transferência da matrícula por mudança de
residência para bairro/distrito/município diverso, após o início do ano letivo.
Após o início das aulas – Inscrição por intenção de transferência – de alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham intenção de se transferir de escola, por
interesse próprio ou de seus responsáveis, após o início do ano letivo.
A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados para os cursos da Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º
semestre de 2015.
A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização da demanda cadastrada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a partir de junho,
para o 2º semestre de 2015, sob responsabilidade compartilhada entre o Estado e os
Municípios.
A partir de 1º de julho e no decorrer do 2º semestre – Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade de Educação de
Jovens e Adultos e divulgação dos resultados.
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________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
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:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
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.

RESOLUÇÃO SE Nº 28, DE 28 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre o atendimento à demanda escolar do ensino médio, para o ano letivo de
2015, nas escolas da rede pública estadual, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, considerando:
- o esforço empreendido pelo Governo do Estado para assegurar a expansão do atendimento do ensino médio gratuito, em conformidade com os preceitos
constitucionais e a legislação pertinente;
- o Decreto nº 40.290/1995, que institui o Cadastramento Geral de Alunos do Estado de São Paulo;
- a Deliberação CEE nº 02/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral
dos alunos da 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;
- a necessidade de definição de diretrizes e procedimentos que garantam
o adequado atendimento à demanda escolar do ensino médio,
Resolve:
Artigo 1º - No processo de atendimento à demanda escolar do ensino
médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para o ano de 2015,
as autoridades educacionais, à vista dos cronogramas constantes dos Anexos I e II, que
integram 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, estaduais 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
das séries que o integram, de acordo com a legislação pertinente.
Parágrafo único – No atendimento de que trata este artigo, contemplar-se-ão, preferencialmente, os candidatos com residência ou endereço indicativo dentro
da área de abrangência da unidade escolar.
Artigo 2º - As inscrições de candidatos ao ensino médio e a efetivação
das matrículas nas escolas estaduais serão realizadas, exclusivamente, por meio do Sis156
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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 pública, municipal ou estadual, ou em escola da rede SESI/SP, sobre seu interesse em cursar,
no ano de 2015, o ensino médio em unidade escolar da rede estadual;
II - definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo,
dos alunos concluintes do ensino fundamental de escolas da rede estadual ou municipal, ou da rede SESI/SP, que confirmarem o interesse por matrícula no ensino médio
em escola estadual;
III - inscrição e digitação, no Sistema de Cadastro de Alunos, de candidatos que não frequentaram escola pública em 2014 e de demais candidatos que pretendam retomar os estudos em 2015, demandantes de vaga em qualquer série do ensino
médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, observado o disposto na Resolução SE nº 38/2013;
IV - efetivação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos alunos do ensino médio em continuidade de estudos e dos candidatos inscritos;
V - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis;
VI - divulgação dos resultados à comunidade escolar, afixando a listagem
com os nomes dos alunos definidos e dos candidatos, nas escolas de origem, nas escolas de inscrição e nas escolas de destino das matrículas.
Parágrafo único - Nos atos de definição e de inscrição, de que tratam
os incisos II e III deste artigo, que, nos cronogramas constantes dos Anexos I e II, que
integram esta resolução, identificam-se como Fase VI e Fase VII, respectivamente, a
unidade escolar deverá, obrigatoriamente, proceder à digitação, no 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 proceder também ao preenchimento de endereço indicativo com CEP válido;
2 - do endereço indicativo com CEP válido, além do endereço residencial,
conferido pela escola, quando solicitado pelo aluno ou por seus responsáveis.
Artigo 3º - Para efeito do que dispõe esta resolução, entende-se como:
I - Inscrição por Deslocamento – o procedimento utilizado para registro
da solicitação de mudança de escola, de aluno com matrícula ativa em escola pública,
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, antes do início do ano letivo,
podendo a inscrição ocorrer:
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
necessário haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, devendo o aluno, mesmo já estando inscrito, permanecer na escola de origem
aguardando a comunicação, pela escola de destino, sobre a disponibilidade da vaga
solicitada;
II – Inscrição por Transferência – procedimento semelhante ao previsto
na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola,
revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao período de solicitação,
que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo;
III – Inscrição por Intenção de Transferência: procedimento semelhante
ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudan157
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ça de escola, revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao período
de solicitação, que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo.
var:

Artigo 4º - No atendimento à demanda do ensino médio deve-se obser-

I – a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do aluno
trabalhador, inclusive daquele que comprovar ser aprendiz, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;
II – que todas as escolas estaduais constituem-se postos de inscrição e de
informações sobre as unidades escolares que oferecem ensino médio, visando à devida
orientação a alunos e candidatos que pretendam se inscrever.
Artigo 5º - A matrícula dos alunos e candidatos para cursar o ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a ser efetivada no Sistema de Cadastro de Alunos, após a digitação da coleta de classes e a compatibilização
demanda/vagas, deverá observar os cronogramas constantes dos Anexos I e II, que
integram esta resolução, referentes à região da Grande São Paulo e Interior e à região
da Capital, respectivamente.
Artigo 6º - A coleta de classes e de vagas do ensino médio para o ano letivo de 2015 será realizada pelas escolas, sob a supervisão das respectivas Diretorias de
Ensino, assegurando-se a continuidade de estudos dos alunos matriculados em 2014
e observando que:
I – as classes previstas para atendimento à demanda de 2015 deverão
ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, na conformidade do que estabelecem
os Anexos I e II;
II – o Sistema de Cadastro de Alunos fará a indicação da vaga, compatibilizada automaticamente, para as escolas estaduais situadas no município de São Paulo,
e disponibilizará a opção para validação da Diretoria de Ensino, respeitados os critérios
definidos pelas Coordenadorias de Gestão da Educação Básica – CGEB e de Informação,
Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA, de forma a garantir a efetivação de
todas as matrículas;
III – para indicação de vaga a alunos previamente definidos (Fase VI), serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados,
na seguinte ordem:
a) a existência de vagas disponíveis na escola de origem;
b) o CEP válido do endereço indicativo do aluno;
c) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
d) o CEP válido da escola de inscrição;
IV – para indicação de vaga a alunos inscritos (Fase VII), serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados, na seguinte
ordem:
a) o CEP válido do endereço indicativo do aluno;
b) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
c) o CEP válido da escola de inscrição.
§ 1º - Os candidatos que perderem os prazos de inscrição, relativos aos
períodos estabelecidos nos cronogramas (Fases VI e VII), poderão se inscrever, em caráter definitivo, a qualquer tempo durante todo o ano letivo de 2015.
158

14367 miolo.indd 158

26/06/15 12:53

§ 2º - Os candidatos inscritos no decorrer do ano letivo de 2015, no município de São Paulo, serão compatibilizados pelo Sistema de Cadastro de Alunos que,
semanalmente, indicará a unidade escolar de encaminhamento, considerando os critérios definidos conjuntamente pela CGEB e pela CIMA, de modo a garantir a efetivação
das matrículas.
Artigo 7º - Na compatibilização das matrículas, as Diretorias de Ensino
deverão utilizar as opções de consulta disponíveis no Sistema de Cadastro de Alunos,
inclusive com a verificação do endereço indicativo coletado no ato da inscrição.
Artigo 8º - Fica garantida a efetivação das matrículas de todos os candidatos inscritos.
Artigo 9º - É vedada a exclusão da matrícula de alunos que não compareçam às aulas ou que abandonem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses
registros nas opções específicas, disponibilizadas no Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 1º - Nos casos de candidato com matrícula efetivada que deixe de comparecer às aulas por um período de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do
primeiro dia letivo subsequente ao registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não Comparecimento”
(N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a vaga reservada.
§ 2º - Para as matrículas efetivadas após o dia 20 de fevereiro de 2015,
o registro de “Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, obrigatoriamente,
depois de 10 (dez) dias consecutivos de ausências não justificadas, contados a partir do
primeiro dia letivo subsequente ao da efetivação da matrícula do aluno.
§ 3º - Quando os 10 (dez) dias consecutivos de ausências não justificadas
forem permeados por período de recesso e/ou de férias escolares, a contagem deverá
ser interrompida, tendo continuidade somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao término do referido período.
§ 4º - À vista do disposto no parágrafo 1º deste artigo, em caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola
deverá:
1 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova compatibilização e definição da escola para atendimento do aluno;
2 - na existência de vaga disponível, efetivar, imediatamente, nova inscrição e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 5º - Após a data-base do Censo Escolar 2015, em razão da consolidação
dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível
utilizar a opção de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos
para as matrículas efetuadas antes da referida data-base.
Artigo 10 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham mudado
de residência para bairro/distrito/município diverso ou que venham a apresentar motivo de trabalho, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das
aulas, deverão comparecer a qualquer escola estadual próxima da nova residência ou
do trabalho, para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando
a mudança de endereço ou o motivo de trabalho.
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§ 1º – Os alunos que, simplesmente por interesse próprio ou de seus
responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes do início do ano letivo,
deverão comparecer à escola pretendida para registrar essa intenção.
§ 2º – Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, obrigatoriamente:
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de deslocamento da matrícula, com ou sem alteração de endereço ou motivo de trabalho;
2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
contato e, se necessário, também, preencher o endereço indicativo com CEP válido.
§ 3º – As solicitações de deslocamento da matrícula, sem ter havido alteração de endereço ou motivo de trabalho, que não forem atendidas antes do início do
ano letivo, serão automaticamente canceladas.
Artigo 11 - Quando a mudança de residência para bairro/distrito/município diverso ou o motivo de trabalho ocorrer após o início do ano letivo, o aluno deverá
comparecer a qualquer escola estadual próxima da nova residência ou do trabalho,
para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
§ 1º – Nas situações a que se refere o caput deste artigo, ocorridas após
o início do ano letivo, a escola deverá, obrigatoriamente:
1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de transferência da matrícula;
2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo com CEP válido.
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de Cadastro de
Alunos, a baixa da transferência para alunos que efetivamente confirmarem mudança
para outro estado/país ou para escola particular.
Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2015, que tiverem intenção de se transferir de escola por interesse próprio ou de seus responsáveis,
deverão procurar 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.
Parágrafo único - A disponibilidade de vaga, nas situações a que se refere
o caput deste artigo, somente deverá ser considerada após o atendimento de todos os
alunos de todas as etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos por
deslocamento com alteração de endereço/motivo de trabalho e por transferência.
Artigo 13 – Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente
nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para
possibilitar 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.
Artigo 14 – No atendimento à demanda escolar do ensino médio para o
ano de 2015, são de responsabilidade:
I - dos 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:
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do processo;

a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas das escolas de sua circunscrição em todas as etapas

c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos
alunos e candidatos nas escolas estaduais, em consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB;
d) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas de sua circunscrição para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no
Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo;
e) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais, de sua área de atuação, no Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo com o planejamento prévio homologado pela CGEB;
II - da Equipe Gestora das escolas estaduais:
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a digitação da
definição dos ingressantes no ensino médio;
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 compatibilização matrícula/vagas para os alunos e candidatos;
e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados,
mediante afixação da relação nominal dos alunos e candidatos, em local de grande
visibilidade, nas escolas estaduais e também nas municipais;
f) efetuar, no Sistema de Cadastro de Alunos, a inscrição por deslocamento, por transferência ou por intenção de transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência.
Artigo 15 – A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a
Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA, articuladamente, responsabilizar-se-ão por planejar, orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o trabalho das Diretorias de Ensino na condução do
processo da matrícula de 2015, visando a garantir o pleno atendimento dos inscritos e
assegurando a continuidade de estudos da totalidade da demanda escolar.
Artigo 16 – O Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar
e Matrícula, da CGEB, responsabilizar-se-á por estabelecer os procedimentos e critérios
do processo de atendimento escolar e gerenciar o processo de matrícula.
Artigo 17 – O Departamento de Informação e Monitoramento, da CIMA,
responsabilizar-se-á por:
I - orientar as Diretorias de Ensino, os órgãos municipais de educação e a
rede SESI/SP na utilização do Sistema de Cadastro de Alunos; e
II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento do Sistema de Cadastro de Alunos e ao cumprimento do cronograma.
Artigo 18 – A CGEB e a CIMA poderão baixar instruções que se façam
necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução.
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Artigo 19 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
ANEXO I
Cronograma de atendimento à demanda do ensino médio nas escolas da rede
estadual, exceto as situadas no município de São Paulo
Até 3/6 – Orientação, pelos órgãos centrais da SE, às Diretorias de Ensino,
sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em
2015.
Até 6/6 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais
sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em
2015.
De 23/6 a 11/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, das escolas estaduais,
conforme cronograma constante da Resolução SE nº 27 /2014.
De 14/7a 24/7/2014 - Consulta para confirmação do interesse do aluno
concluinte do ensino fundamental, de escola pública estadual ou municipal, ou de escola da rede SESI/SP, em cursar o ensino médio em escola estadual.
De 14/7 a 22/8/2014 - Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do
Estado de São Paulo, dos alunos da rede pública e da rede SESI/SP que confirmaram
interesse em efetuar matrícula no ensino médio de escola estadual (Fase VI).
De 1º/8 a 29/8/2014 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no Sistema de
Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram escola pública em 2014
e de candidatos que pretendam retomar os estudos em 2015, demandantes de vaga
em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos – EJA (Fase VII).
De 8/9 a 26/9/2014 – Digitação das matrículas, para o ano letivo de 2015,
dos alunos em continuidade de estudos, em todas as séries do ensino médio, inclusive
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA.
De 8/9 a 30/9/2014 – Compatibilização da demanda pelas Diretorias de
Ensino e digitação das matrículas pela escola de destino, no Sistema de Cadastro de
Alunos.
De 29/9 a 10/10 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos
os níveis de ensino das escolas estaduais, previstas para o ano letivo de 2015, com vistas ao atendimento da totalidade dos inscritos.
A partir de 1º/10/2014 – Divulgação, aos inscritos, dos resultados do processo de matrícula nas escolas de origem, nas escolas de inscrição e nas escolas de
destino.
De 2 a 23/12/2014 - Digitação do rendimento escolar individualizado de
todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos.
A partir de 2/12/2014 - Inscrição/cadastramento dos candidatos à vaga
no ensino médio das escolas da rede estadual que perderam os prazos previstos neste
cronograma.
De 2/12 a 15/1/2015 – Inscrição por deslocamento – de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem deslocamento da matrícula, por motivo de trabalho ou por mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, ou ainda por
interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, após a divulgação dos resultados
da matrícula e antes do início das aulas.
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Após o início das aulas - Inscrição por transferência – de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem transferência da matrícula, por motivo de trabalho ou por mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, após o início
do ano letivo.
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência – de alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham intenção de se transferir de escola, por
interesse próprio ou de seus responsáveis, após o início do ano letivo.
A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados para os cursos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas que vierem a ser
instaladas para o 2º semestre de 2015.
A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização da
demanda cadastrada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, para o 2º
semestre de 2015.
A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre – Efetivação da matrícula 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
de destino, sendo possível consultar informações em qualquer escola da rede pública
estadual.
ANEXO II
Cronograma de atendimento à demanda do ensino médio nas escolas da rede
estadual do município de São Paulo
Até 3/6 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em
2015.
Até 6/6 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais
sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em
2015.
De 23/6 a 11/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de todos os níveis de ensino das escolas estaduais, previstas para o ano letivo de 2015, conforme cronograma constante da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1/2014.
De 14/7 a 30/7 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos
os níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, das escolas estaduais, conforme cronograma constante da Portaria Conjunta SEE/SME Nº 01/2014.
De 14/7 a 24/7/2014 - Consulta para confirmação do interesse do aluno
concluinte do ensino fundamental de escola pública, estadual ou municipal, ou de escola da rede SESI/SP, em cursar o ensino médio em escola estadual.
De 14/7 a 22/8/2014 - Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos da
SE, dos alunos da rede pública e da rede SESI/ SP que confirmaram interesse em efetuar
matrícula no ensino médio de escola estadual (Fase VI).
De 1/8 a 29/8/2014 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no Sistema de
Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram escola pública em 2014
e de candidatos que pretendam retomar os estudos em 2015, demandantes de vaga
em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos – EJA (Fase VII).
De 30/8 a 7/9 – Compatibilização prévia e automática entre a demanda
da Fase VI e as vagas existentes, pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
De 8/9 a 19/9 – Validação, pelas Diretorias de Ensino, das matrículas e
encaminhamentos realizados pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
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De 20/9 e 21/9 – Compatibilização definitiva automática entre a demanda das Fases VI e VII e as vagas existentes, pelo Sistema de Castro de Alunos.
De 22/9 a 26/9 – Tratamento e solução das pendências da compatibilização definitiva automática entre a demanda das Fases VI e VII e as vagas existentes.
De 22/9 a 30/9 – Formação de classes e efetivação das matrículas, no
Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos compatibilizados oriundos das Fases
VI e VII.
De 1º/9 a 26/9/2014 – Digitação das matrículas, para o ano letivo de
2015, dos alunos em continuidade de estudos, em todas as séries do ensino médio,
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
De 29/9 a 10/10 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos
os níveis de ensino das escolas estaduais, previstas para o ano letivo de 2015, com vistas ao atendimento da totalidade dos inscritos.
A partir de 1º/10 – Divulgação dos resultados nas escolas de origem, nas
escolas de inscrição e nas escolas de destino da matrícula, para os inscritos conforme
incisos II e III do artigo 2º da presente resolução.
De 2 a 23/12/2014 - Digitação do rendimento escolar individualizado de
todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos.
A partir de 2/12/2014 - Inscrição/cadastramento dos candidatos à vaga
na rede estadual que perderam os prazos previstos pelo Programa da Matrícula Antecipada 2015, executado em 2014, para o ensino médio.
De 2/12 a 15/1/2015 – Inscrição por deslocamento – de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem deslocamento da matrícula, por motivo de trabalho ou por mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, ou ainda por
interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, após a divulgação dos resultados
da matrícula e antes do início das aulas.
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – de alunos com matrícula ativa em 2015, que solicitarem transferência da matrícula, por motivo de trabalho ou por mudança de residência para bairro/distrito/município diverso, após o início
do ano letivo.
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência – de alunos com matrícula ativa em 2015, que tenham intenção de se transferir de escola, por
interesse próprio ou de seus responsáveis, após o início do ano letivo.
A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados para os cursos de Educação de Jovens e Adultos - EJA serão atendidos nas turmas instaladas para
o 2º semestre de 2015.
A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização da
demanda cadastrada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, a partir de
junho, para o 2º semestre de 2015.
A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre:
– Efetivação da matrícula 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 de destino, sendo possível consultar informações em
qualquer escola da rede pública estadual.
_______
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;
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX;
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Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
Portaria Conj. SEE/SME nº 1/14 à pág. 378 deste volume.

(*) RESOLUÇÃO SE Nº 29, DE 28 DE MAIO DE 2014
Institui o Projeto Early Bird - Língua Inglesa destinado a alunos dos anos iniciais
do Ensino Fundamental das Escolas Estaduais
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica- CGEB e considerando a importância de se viabilizar
a aprendizagem de uma língua estrangeira moderna, mais especificamente, a Língua
Inglesa, aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano),
Resolve:
Artigo 1º - Fica instituído, a partir do ano letivo de 2014, o Projeto Early
Bird que tem por objetivo introduzir o ensino da Língua Inglesa no currículo dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, mediante a aplicação de metodologia específica, que
propiciará ao aluno a utilização de várias estratégias para avançar na aprendizagem
do referido idioma, apropriando-se de conteúdos básicos e adquirindo condições de
continuar aperfeiçoando esse aprendizado nos anos finais do Ensino Fundamental.
Artigo 2º - Serão utilizados no ensino da Língua Inglesa, pelo Projeto Early
Bird, os seguintes materiais pedagógicos:
I - Guia de Orientações Didáticas para o professor;
II - acervo de livros de literatura infanto-juvenil; e
III - recursos auditivo-visuais.
Artigo 3º - O objetivo do Projeto Early Bird consiste em oferecer oportunidades aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental de desenvolvimento
da linguagem oral em Língua Inglesa, proporcionando–lhes condições de domínio das
habilidades de escutar, compreender e falar esse idioma.
Parágrafo único - As aulas de Língua Inglesa do Projeto Early Bird integrarão a matriz curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas unidades escolares
que aderirem ao Projeto.
Artigo 4º - A avaliação da aprendizagem das atividades desenvolvidas
pelo professor será realizada de forma contínua e sistemática, observado o cumprimento do disposto no modelo de ficha individual de cada aluno (report card), que deverá conter:
I – registro de informações que permitam acompanhar o processo de
aprendizagem do aluno, identificando as habilidades das quais tenha conseguido se
apropriar ao longo das diferentes etapas do ensino da Língua Inglesa;
* Com as alterações introduzidas pela Res. SE nº 43, de 5.8.2014.
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II – as metas de conhecimentos e habilidades estabelecidas para serem
atingidas a cada bimestre e os resultados obtidos pelo aluno nas avaliações referentes
ao currículo de Língua Inglesa dos anos iniciais.
“Artigo 5º - As aulas de Língua Inglesa – Early Bird, respeitadas as normas
referentes ao processo regular de atribuição de classes e aulas, deverão ser atribuídas,
preferencialmente, a docente devidamente habilitado que, inscrito para esse projeto:
I – possua habilidade para trabalhar com crianças de 6 a 10 anos de idade, em atividades com abordagens metodológicas adequadas a essa faixa etária;
II – apresente disponibilidade para participar do processo de formação
específica, planejamento e avaliação do Projeto, tanto na unidade escolar, durante as
horas de trabalho pedagógico coletivo, quanto em nível central e regional, em dias,
locais e horários previamente definidos por esta Pasta, sob orientação de professores
coordenadores do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino.
Parágrafo único – A inscrição do docente, a que se refere o caput deste
artigo, destina-se unicamente a confirmar, ou não, seu interesse em participar do projeto e atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.” (NR)
Artigo 6º - No âmbito de suas atribuições, o docente que vier a atuar no
Projeto Early Bird, ministrando aulas de Língua Inglesa, deverá:
I - planejar e desenvolver com os alunos atividades diferenciadas, vinculadas à proposta pedagógica do Projeto, à programação curricular e ao repertório
indicado para os alunos dos anos iniciais;
II – fazer uso dos registros de plano de aula (placemat) e do desempenho
escolar do aluno (report card) encaminhados pelo Centro de Ensino Fundamental dos
Anos Iniciais/CEFAI, do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da
Educação Básica – DEGEB, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica- CGEB;
III - promover e executar ações inovadoras, que incentivem a aprendizagem da Língua Inglesa.
Artigo 7º - O Supervisor de Ensino responsável pelo Projeto Early Bird em
nível de Diretoria de Ensino, os Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico de
Língua Estrangeira Moderna e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, responsabilizar-se-ão por:
I – acompanhar a atribuição das aulas de Língua Inglesa, realizada nas
unidades escolares que aderirem ao Projeto;
II - avaliar, juntamente com o Diretor de Escola e com o Professor Coordenador dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da unidade escolar, ao final de cada
ano letivo, o desempenho do docente que ministrou aulas do Projeto, propondo, se
necessário, sua nova participação nas ações do processo de formação específica, a que
se refere o inciso III do artigo 5º desta resolução.
Artigo 8º - O Projeto Early Bird, iniciado em 2013 como piloto, atende
a 10 (dez) escolas estaduais, tendo sido ampliado, em 2014, para atender a mais 46
(quarenta e seis) escolas, totalizando 56 (cinquenta e seis) unidades escolares participantes do Projeto, que se encontram respectivamente relacionadas nos Anexos I e II
que integram esta resolução.
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Artigo 9º - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
baixar instruções que se façam necessárias ao cumprimento do que dispõe a presente
resolução.
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I
Escolas do Projeto Early Bird (Piloto) em 2013
Diretoria de Ensino

Escola

01 Assis

E.E. Joaquim Gonçalves

02 Diadema

E.E. José Piaulino

03 Guarulhos Sul

E.E. João Crispiniano Soares

04 Itapecerica da Serra

E.E. Pedro V. Boas de Souza

05 Jacareí

E.E. Profª Celisa Mercadante

06 Lins

E.E. José Ariano Rodrigues

07 Ourinhos

E.E. Orlando Quagliato

08 Santos

E.E. Mal. do Ar Eduardo Gomes

09 Sul 3

E.E. Padre Francisco João de Azevedo

10 Suzano

E.E. Benedita de Campos Marcolongo

Anexo II
Escolas do Projeto Early Bird (Ampliação) em 2014
Diretoria de Ensino

Escola

01 Americana

E.E. Monsenhor Magi

02 Araraquara

E.E. Deputado Leonardo Barbieri

03 Bauru

E.E. Profª Marta Aparecida Hjertquist Barbosa

04 Campinas Leste

E.E. 31 de Março

05 Campinas Oeste

E.E. Orlando Signorelli

06 Centro

E.E. Toledo Barbosa

07 Centro Oeste

E.E. Odair Martiniano da Silva Mandela

08 Centro Sul

.E. Profª Julia Macedo Pantoja

09 Fernandópolis

E.E. Fernando Barbosa Lima

10 Franca

E.E. Prof. Celso Toledo

11 Guaratinguetá

E.E. Profª Maria da Conceição Querido

12 Guarulhos Norte

E.E. Jose Marun Atalla

13 Itapetininga

E.E. Major Fonseca
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14 Itaquaquecetuba

E.E. Professor Cícero Antônio Sá Ramalho

15 José Bonifácio

E.E. Profº Aristides Pereira Filho

16 Leste 1

E.E. Julio Dinis

17 Leste 2

E.E. Mário Kozel Filho

18 Leste 5

E.E. Professora Beatriz R. Bassi Astorino

19 Limeira

E.E. Prof. Antonio de Queiroz

20 Marília

E.E. Bento de Abreu Sampaio Vidal

21 Mauá

E.E. Profª Odila Bento Mirachi

22 Miracatu

E.E. Engenheiro Clay Presgrave do Amaral

23 Mirante do Paranapanema

E.E. Fazenda São Bento

24 Mogi das Cruzes

E.E. Sentaro Takaoka

25 Mogi mirim

E.E. Dr. Vicente Rizzo

26 Norte 1

E.E. Professor José Barbosa de Almeida

27 Norte 2

E.E. Assis José Ambrósio

28 Penápolis

E.E. Luiz Chrisóstomo de Oliveira

29 Piracicaba

E.E. José Romão

30 Pirassununga

E.E. Professor Oscar Alves Janeiro

31 Ribeirão Preto

E.E. Miguel Jorge

32 Santo Anastácio

E.E. Shiguetoshi Yoshihara

33 São Carlos

E.E. Prof. Adail Malmegrim Gonçalves

34 São João da Boa Vista

Maestro Justino Gomes de Castro

35 São Joaquim da Barra

E.E. Sylvio Torquato Junqueira

36 São José dos Campos

E.E. Juvenal Machado de Araújo

37 São Vicente

E.E. Governador Mario Covas Junior

38 Sertãozinho

E.E. Profª Dolores Martins de Castro

39 Sorocaba

E.E. João Machado de Araújo – Dr.

40 Sul 1

E.E. Prof. Homero dos Santos Fortes

41 Sul 2

E.E. Cícero Canuto de Lima, pastor

42 Sumaré

E.E. Antonio do Valle Sobrinho

43 Taboão da Serra

E.E. Irmã Iria Kunz

44 Taquaritinga

E.E. Profº Fernando Brasil

45 Tupã

E.E. João Perez dos Santos

46 Votorantim

E.E. Suzana Valter
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(*) RESOLUÇÃO SE Nº 30, DE 30 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre os referenciais bibliográficos e de legislação que fundamentam o
processo de avaliação no sistema de Promoção dos integrantes do Quadro do
Magistério
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, e considerando:
- a importância de se dar continuidade à política de valorização pelo mérito aos servidores do Quadro do Magistério possibilitando-lhes a passagem da faixa
em que seu cargo ou função-atividade se encontra para a faixa imediatamente superior,
mantido o nível de enquadramento, devido à aquisição de competências adicionais às
exigidas para ingresso no cargo de que é titular ou função-atividade de que é ocupante;
- a necessidade da adoção de procedimentos operacionais de competitividade, devidamente sintonizados com a natureza das atividades do cargo ou função
dos profissionais de educação da rede estadual de ensino,
Resolve:
Artigo 1º - Os referenciais bibliográficos e de legislação que fundamentam o processo de avaliação no sistema de Promoção dos integrantes do Quadro do
Magistério, instituído pela Lei Complementar nº 1.097/2009, alterada pela Lei Complementar nº 1.143/2011, regulamentada pelo Decreto nº 55.217/2009, são os constantes
dos anexos que integram a presente resolução.
Artigo 2º - A avaliação das competências, entendidas estas como o conjunto de conhecimentos, procedimentos e iniciativas, que o servidor possui e do qual
se utiliza nas atividades desenvolvidas em seu ambiente de trabalho, será aplicada ao
titular de cargo efetivo, nos cargos dos integrantes das classes docentes, de Professor
Educação Básica I e Professor Educação Básica II, e das classes de Suporte Pedagógico,
de Supervisor de Ensino e Diretor de Escola.
Parágrafo único – O disposto no caput deste artigo também se aplica às
classes docentes e às de suporte pedagógico em extinção.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS:
A - PARTE COMUM A TODOS PROFISSIONAIS
I - LIVROS E ARTIGOS
1. AQUINO, Júlio Groppa (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 8. ed., São Paulo: Summus, 1996. Capítulo 3: “A desordem na relação
professor-aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento”, de AQUINO, Júlio Groppa;
Capítulo 5: “Indisciplina e violência: a ambiguidade dos conflitos na escola”, de GUIMARÃES, Áurea Maria e Capítulo 10: “A indisciplina como matéria do trabalho ético e
político”, de FRANÇA Sônia A. Moreira;
2. CARVALHO, Rosita Edler. “Educação Inclusiva: do que estamos falando?” In: Revista Educação Especial, número 26, 2005 – p. 1-7. Universidade Federal
* Retificada no DOE de 3.6.2014, pág. 45.
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de Santa Maria. Santa Maria, Brasil. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=313127396003
3. CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos
epistemológicos e políticos. 14. ed., São Paulo, Cortez, 2011.
4. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 43. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2011.
5. GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza
Dalmazo de Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO,
2001. Disponível em: \\<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002121/212183por.
pdf\\>
6. LA TAILLE, Yves. DANTAS, Heloisa e OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget,
Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 24. ed. São Paulo: Summus,
1992.
7. LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra.
Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez, 2012.
Introdução.
8. 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.
9. RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed., São Paulo: Cortez, 2011.
10. SAVIANI, Dermeval. Histórias das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas; Autores Associados, 2010.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008. Disponível
em: http: //portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf
3. BRASIL. Ministério da Educação - MEC - Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa; Entendendo o pacto; quatro eixos de atuação: formação, materiais
didáticos, avaliação, gestão-mobilização e controle social. Disponível em: http://pacto.
mec.gov.br/o-pacto
4. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do
Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio: documento de
apresentação. São Paulo: SE, 2012, p. 7-20. Disponível em: http://www.rededosaber.
sp.gov.br/portais/Ensino
FundCicloII/Materiais/tabid/1044/Default.aspx
5. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. Planejamento Pedagógico 2014. Disponível em: http://www.
educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/669.pdf
6. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. Orientações para os primeiros dias letivos – 2014. Disponível
em: Intranet - Espaço do Servidor – CGEB - Biblioteca – Orientações para os primeiros
dias letivos 2014.
7. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. Currículo. Disponível em: Intranet – Espaço do Servidor – Biblioteca – Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Intranet – Espaço do Servidor – Biblioteca – Currículo Escolar.
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8. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. Anos Iniciais – Ler e Escrever; EMAI; Documentos Curriculares.
Disponível em: Intranet – Espaço do Servidor – CGEB – Biblioteca – Anos Iniciais
9. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação de São Paulo. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. Diretrizes do Programa de Ensino Integral. Disponível em: Intranet - Espaço do Servidor - CGEB – Ensino Integral - Biblioteca
III - LEGISLAÇÃO
a) referenciais legais gerais: disponíveis em: www.crmariocovas.sp.gov.br
b) leis complementares, leis ordinárias e decretos estaduais: disponíveis
em: www.al.sp.gov.br
1. CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988:
TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
Seção I - Da Educação
2. LEI FEDERAL Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente – ECA:
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II - DO DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE
CAPÍTULO IV - DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO
LAzER (Arts. 53 ao 59)
CAPÍTULO V - DO DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO
TRABALHO
3. LEI FEDERAL Nº 9.394, DE 20 DE DEzEMBRO DE 1996 - Estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB:
TÍTULO I - DA EDUCAÇÃO
TÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL
TÍTULO III - DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR
TÍTULO IV - DA ORGANIzAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL:
TÍTULO V - DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO
CAPÍTULO I - DA COMPOSIÇÃO DOS NÍVEIS ESCOLARES
CAPÍTULO II - DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Seção I - Das Disposições Gerais
Seção II - Da Educação Infantil
Seção III - Do Ensino Fundamental
Seção IV - Do Ensino Médio
Seção IV- A Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio
Seção V - Da Educação de Jovens e Adultos
CAPÍTULO V - DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
4. DECRETO FEDERAL Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 - Promulga a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007
5. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004 - Institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o Parecer CNE/CP nº 3/04)
6. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2010 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (anexo o Parecer CNE/CEB nº
7/10)
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7. 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 8/12)
8. LEI ESTADUAL Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968 - Dispõe sobre
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Artigos 176 a 250)
9. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 444, DE 27 DE DEzEMBRO DE 1985
- Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas (Artigos
61, 62, 63 e 95)
10. DECRETO ESTADUAL Nº 55.588, DE 17 DE MARÇO DE 2010 - Dispõe
sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do
Estado de São Paulo
11. RESOLUÇÃO SE Nº 27, DE 29 DE MARÇO DE 1996 - Dispõe sobre o
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. disponível em:
http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/detresol.asp?strAto=199603290027
12. RESOLUÇÃO SE Nº 11, DE 31 DE JANEIRO DE 2008 - Dispõe sobre a
educação escolar de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas da
rede estadual de ensino e dá providências correlatas (Com as alterações introduzidas
pela Resolução SE nº 31/08)
13. RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 16 DE DEzEMBRO DE 2011 - Estabelece
diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas
escolas estaduais (Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 3/14)
14. RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 7 DE AGOSTO DE 2012 - Dispõe sobre o
processo de aceleração de estudos para alunos com altas habilidades/superdotação,
na rede estadual de ensino, e dá providências correlatas
15. RESOLUÇÃO SE Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2012 - Dispõe sobre mecanismos de apoio escolar aos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual . Disponível em: http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/02_12.
HTM?Time=1/
25/2012)
16. RESOLUÇÃO SE Nº 3, DE 18 DE JANEIRO DE 2013 - Dispõe sobre mecanismos de apoio à gestão pedagógica da escola para implementação de ações estabelecidas pelo Programa Educação – Compromisso de São Paulo
17. RESOLUÇÃO SE Nº 32, DE 17 DE MAIO DE 2013 - Dispõe sobre as atribuições do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, em diretorias de ensino
e dá providências correlatas Disponível em: http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/32_13.
HTM?Time=6/3/2013)
18. RESOLUÇÃO SE Nº 68, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 - Institui o Projeto Apoio à Aprendizagem para atendimento às demandas pedagógicas dos anos finais
do ensino fundamental e das séries do ensino médio na rede pública estadual
19. RESOLUÇÃO SE Nº 74, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013 - Dispõe sobre a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada,
oferecido pelas escolas públicas estaduais e dá providências correlatas Disponível em:
https://docs.google.com/document/d/1GUNUEZbyFt2ijZLQUmy4TFn5N8HybVtQeO1i
K2822g/edit?pli=1)
20. DELIBERAÇÃO CEE Nº 9/97 - Institui, no sistema de ensino do Estado
de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental (anexa a Indicação CEE nº 8/97)
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21. DELIBERAÇÃO CEE Nº 68/07 - Fixa normas para a educação de alunos
que apresentem necessidades educacionais especiais, no sistema estadual de ensino
(anexa a Indicação CEE nº 70/07)
22. DELIBERAÇÃO CEE Nº 73/08 - Regulamenta a implantação do Ensino
Fundamental de 9 anos, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, conforme o disposto
na Emenda Constitucional nº 53/06 e na Lei nº 9.394/96, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.274/06 (anexa a Indicação CEE nº 74/08)
23. DELIBERAÇÃO CEE Nº 82/09 - Estabelece as diretrizes para os cursos
de Educação de Jovens e Adultos em nível do Ensino Fundamental e Médio, instalados
ou autorizados pelo poder público no sistema de ensino do Estado de São Paulo
24. INDICAÇÃO CEE Nº 22/97 - Avaliação e Progressão Continuada
25. PARECER CEE Nº 67/98 - Normas Regimentais Básicas para as Escolas
Estaduais
26. PARECER CEE Nº 55/11 - Matrícula de alunos no Ensino Fundamental
em desacordo com o disposto na Deliberação CEE nº 73/2008
27. PORTARIA CONJUNTA CENP/COGSP/CEI, DE 6/7/2009 - Dispõe sobre
a terminalidade escolar específica de alunos com necessidades educacionais especiais
na área da deficiência mental, das escolas da rede estadual de ensino, e dá providências correlatas
B - SUPERVISOR DE ENSINO
I - LIVROS E ARTIGOS
1. AZANHA, José Mário Pires. Democratização do ensino: vicissitudes da
ideia no ensino paulista. In: Educação: alguns escritos. São Paulo: Editora Nacional,
1987, p. 25-43. Disponível em: \\< http://www.scielo.br/pdf/ep/v30n2/v30n2a12\\>.
2. FERREIRA, Naura Syria C.(org.) Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação. 8. ed., São Paulo: Cortez, 2010. Capítulo 10: “Supervisão, Currículo e Avaliação”, de SILVA JÚNIOR, Celestino A. e Capítulo 11: “SUPERVISÃO EDUCACIONAL NO BRASIL: trajetória de compromissos no domínio das políticas
públicas e da administração da educação”, de FERREIRA, Naura Syria C.
3. GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. 19. ed. São
Paulo: Loyola Edições, 2011.
4. LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra.
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 2ª
Parte: Capítulos I a VII e 4ª Parte: Capítulos I a IV.
5. MAINARDES, Jefferson, A organização da escolaridade em Ciclos: ainda
um desafio para o sistema de ensino. In: Avaliação, Ciclos e Promoção na Educação.
FRANCO, Creso (org.). Porto Alegre: Artmed Editora, 2001, p.35-54.
6. MURAMOTO, Helenice Maria Sbrogio. Ação, reflexão e diálogo: o caminhar transformador. Disponível em: \\<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/dir_a.
php?t=017\\>.
7. OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 10. ed., Petrópolis: Vozes, 2013.
8. PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o
projeto político-pedagógico da escola. 2. ed., São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire,
2002.
9. RANGEL, Mary; FREIRE, Wendel (Org.). Supervisão Escolar: avanços de
conceitos e processos. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011. Artigo: “Supervisão e Inclusão: interfaces no ISERJ”, de SANTOS, Sandra e ARAÚJO, Luzia C.N.
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10. SILVA JUNIOR, Celestino A. (Org.). Nove olhares sobre a supervisão.
Campinas, SP: Papirus, 2004. Artigo 3: “O direito ao saber com sabor. Supervisão e
Formação de Professores na Escola Pública”, de LINHARES, Célia Frazão e Artigo 4: “Organização do trabalho na Escola Pública. O Pedagógico e o Administrativo na Ação Supervisora”, de SILVA JÚNIOR, Celestino A.)
11. VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto Político Pedagógico da
escola: uma construção possível. Coleção Magistério. 29. ed., Campinas, SP: Papirus,
2011. Capítulo 2: “O projeto político-pedagógico e a gestão da escola”, de BUSSMANN,
Antônia Carvalho)
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS:
1. EM ABERTO: Gestão escolar e formação de gestores. Brasília, vol. 17,
n. 72, abr./jun. 2000. Disponível em: \\<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/em_
aberto_72 \\>.
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Gestão do currículo na escola: caderno do gestor. São Paulo: SE, 2010. v. 1, 2 e 3 . Disponíveis
em:
\http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/18/arquivos/
CG_V1_2010_site_050310.pdf \\>; \\<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/18/
arquivos/CG-VOL2.pdf\; http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/18/arquivos/CG
_site_09_12.pdf\\>.
3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. Reorganização do ensino fundamental e do ensino médio. São
Paulo: SE, 2012.
III - LEGISLAÇÃO
a) referenciais legais gerais - disponíveis em: www.crmariocovas.sp.gov.br
b) leis Complementares, leis ordinárias e decretos estaduais - disponíveis
em: www.al.sp.gov.br
1. LEI ESTADUAL Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968 - Dispõe sobre
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo: TÍTULO II – DO PROVIMENTO, DO EXERCÍCIO E DA VACÂNCIA DE CARGO CAPÍTULO XII - DA POSSE TÍTULO
IV – DOS DIREITOS E VANTAGENS DE ORDEM PECUNIÁRIA CAPÍTULO III - DAS ACUMULAÇÕES REMUNERADAS TÍTULO VIII – DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CAPÍTULO IV
- DO PROCESSO POR ABANDONO DO CARGO OU FUNÇÃO E POR INASSIDUIDADE (NR)
CAPÍTULO V - DOS RECURSOS (NR) CAPÍTULO VI - DA REVISÃO (NR)
2. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.015, DE 15 DE OUTUBRO DE
2007, alterada pela Lei Complementar nº 1218, de 21 de novembro de 2013 - Dispõe
sobre a conversão, em pecúnia, de parcela de licença-prêmio, para integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação
3. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.041, DE 14 DE ABRIL DE 2008
- Dispõe sobre o vencimento, a remuneração ou o salário do servidor que deixar de
comparecer ao expediente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde,
e dá providências correlatas
4. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.048, DE 10 DE JUNHO DE 2008
- Dispõe sobre o gozo de licença-prêmio no âmbito da Administração Pública Direta,
das Autarquias Estaduais e de outros Poderes do Estado , e dá providências correlatas
5. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.054, DE 07 DE JULHO DE 2008
- Amplia os períodos da licença à gestante, da licença-paternidade e da licença por
adoção, e dá providências correlatas
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6. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.093, DE 16 DE JULHO DE 2009,
alterada pelas Leis Complementares nº 1.163, de 4 de janeiro de 2012; 1.132, de 10 de
dezembro de 2011 e 1.215, de 30 de outubro de 2013 - Dispõe sobre a contratação por
tempo determinado de que trata o Inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/89,
e dá providências correlatas
7. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 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
8. DECRETO ESTADUAL Nº 41.915, DE 2 DE JULHO DE 1997 - Dispõe sobre
acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções no âmbito do serviço público estadual, e dá providências correlatas
9. DECRETO ESTADUAL Nº 45.348, DE 27 DE OUTUBRO DE 2000, alterado pelos Decretos nºs 49.366, de 10 de fevereiro de 2005 e 60.285, de 24 de março
de 2014 - Regulamenta a Evolução Funcional, pela via acadêmica, dos Integrantes do
Quadro do Magistério, prevista no artigo 20 da Lei Complementar 836, de 30/12/1997
10. DECRETO ESTADUAL Nº 49.394, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005, alterado pelo Decreto nº 59.850, de 28 de novembro de 2013 - Regulamenta a Evolução
Funcional, pela via não acadêmica, dos Integrantes do Quadro do Magistério, prevista
nos artigos 21, 22,23 e 24 da Lei Complementar 836, de 30 de dezembro de 1997, alterada pela Lei Complementar nº 958, de 13 de setembro de 2004, e dá providências
correlatas
11. DECRETO ESTADUAL Nº 52.344, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2007 - Dispõe sobre o Estágio Probatório dos Integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria
da Educação e dá providências correlatas
12. DECRETO ESTADUAL Nº 53.037, DE 28 DE MAIO DE 2008, alterado
pelo Decreto nº 59.447, de 19 de agosto de 2013 - Dispõe sobre a regionalização dos
concursos públicos para provimento de cargos do Quadro do Magistério, da Secretaria
da Educação, define normas relativas à remoção, à substituição e à contratação temporária de docentes, e dá providências correlatas (artigo 19)
13. DECRETO ESTADUAL Nº 54.682, DE 13 DE AGOSTO DE 2009, alterado
pelo Decreto nº 58.140, de 16 de junho de 2012 - Regulamenta a Lei Complementar nº
1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado
de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual
14. DECRETO ESTADUAL Nº 57.141, DE 18 DE JULHO DE 2011 - Reorganiza
a Secretaria da Educação: CAPÍTULO IX- DAS ATRIBUIÇÕES SEÇÃO X - Das Diretorias de
Ensino SEÇÃO XI - Das Assistências Técnicas e das Assistências Técnicas dos Coordenadores SEÇÃO XII - Dos Núcleos de Apoio Administrativo CAPÍTULO X – DAS COMPETêNCIAS SEÇÃO VIII - Dos Dirigentes Regionais de Ensino
15. DECRETO ESTADUAL Nº 58.855, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 - Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio probatório dos integrantes das classes de cargos abrangidos pela Lei Complementar nº 1.144, de 11 de
julho de 2011, e dá providências correlatas
16. RESOLUÇÃO SE Nº 20, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998 - Dispões sobre a
operacionalização da reclassificação de alunos das escolas da rede estadual
17. RESOLUÇÃO SE Nº 66, DE 2 DE SETEMBRO DE 2008 - Dispõe sobre
normas complementares ao Decreto nº 52.344, de 9 de novembro de 2007, que disciplina o Estágio Probatório dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria de
Estado da Educação
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18. RESOLUÇÃO SE Nº 12, DE 18 DE MARÇO DE 2014 - Dispõe sobre a
situação funcional dos servidores da Secretaria da Educação que se encontram na condição de readaptados, e dá providências correlatas
19. DELIBERAÇÃO CEE Nº 10/97 - Fixa normas para elaboração do regimento dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio (anexa a Indicação CEE
nº 9/97)
20. DELIBERAÇÃO CEE Nº 1/99, alterada pela Deliberação CEE nº 10/2000
- Fixa normas para autorização de funcionamento de estabelecimentos e cursos de
ensino fundamental, médio e de educação profissional de nível técnico, no sistema
estadual de ensino de São Paulo (anexa a Indicação CEE nº 1/99).
21. DELIBERAÇÃO CEE Nº 21/01 - Dispõe sobre a equivalência de estudos
realizados no exterior em nível do ensino fundamental e médio, no sistema de ensino
do Estado de São Paulo (anexa a Indicação CEE 15/01)
22. INDICAÇÃO CEE Nº 13/97 - Diretrizes para elaboração de Regimento
das Escolas do Estado de São Paulo
23. PARECER CEE Nº 500/98 - Autorização para matrícula no ensino médio sem ter concluído o ensino fundamental
C - DIRETOR DE ESCOLA
I - LIVROS A ARTIGOS
1. AQUINO, Júlio Groppa (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 8. ed., São Paulo: Summus, 1996. Capítulo 8: “A indisciplina e o cotidiano
escolar: novas abordagens, novos significados”, de PASSOS, Laurizete Ferragut.
2. BRUNO, E.G.B., ALMEIDA, L. R. de CHRISTHOV, L.H. da S. (Org.). O coordenador pedagógico e a formação docente. São Paulo: Edições Loyola, 2000. Capítulo
2: “Formação Contínua de Educadores na escola e em outras situações”, de FUSARI,
José Cerchi; Capítulo 8: “O Coordenador Pedagógico e as Reformas Pedagógicas”, de
MATE, C. H. e Capítulo 9: “A Dimensão Relacional no Processo de Formação Docente:
uma abordagem possível”, de ALMEIDA, L. R. de.
3. AZANHA, José Mário Pires. Democratização do ensino: vicissitudes da
ideia no ensino paulista. In: Educação: alguns escritos. São Paulo: Editora Nacional,
1987, p. 25-43. Disponível em: \\< http://www.scielo.br/pdf/ep/v30n2/v30n2a12\\>
4. GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. 19. ed. São
Paulo: Loyola Edições, 2011
5. LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra.
Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2012. 2ª
Parte: Capítulos I a VII e 4ª Parte: Capítulos I a IV.
6. MAINARDES, Jefferson, A organização da escolaridade em Ciclos: ainda
um desafio para o sistema de ensino. In: Avaliação, Ciclos e Promoção na Educação.
FRANCO, Creso (org.). Porto Alegre: Artmed Editora, 2001, p.35-54.
7. OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 10. ed., Petrópolis: Vozes, 2013.
8. PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o
projeto político-pedagógico da escola. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2002.
9. PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Editora Ática, 2006.
10. RODRIGUES, Neidson. Por uma nova escola – o transitório e o permanente na educação. São Paulo: Cortez: Autores Associados (Coleção Educação Contemporânea). Partes II e III.
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11. VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto Político-Pedagógico da
escola: uma construção possível. Coleção Magistério. 29. ed., Campinas, SP: Papirus,
2011. Capítulo 2: “O projeto político-pedagógico e a gestão da escola”, de BUSSMANN,
Antônia Carvalho.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. EM ABERTO: Gestão escolar e formação de gestores. Brasília, vol. 17,
n. 72, abr./jun. 2000. Disponível em: \\<http://www. crmariocovas.sp.gov.br/pdf/em_
aberto_72 \\>.
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Gestão do Currículo na
Escola: Caderno do Gestor. São Paulo:2010. v. 1,2,3 http://www.rededosaber.sp.gov.
br/portais/
Portals/18/arquivos/CG-VOL4.pdf
3. SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Reorganização do ensino fundamental e do ensino médio. São Paulo:2012 - http://www.educacao.sp.gov.br/
a2sitebox
/arquivos/documentos/383.pdf
III - LEGISLAÇÃO
a) referenciais legais gerais: disponíveis em: www.crmariocovas.sp.gov.br
b) leis complementares, leis ordinárias e decretos estaduais: disponíveis
em: www.al.sp.gov.br
1. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PROMULGADA EM 5 DE OUTUBRO DE
1989. (Artigo 129);
2. LEI ESTADUAL Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968 - Dispõe sobre
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo: TÍTULO II – DO PROVIMENTO, DO EXERCÍCIO E DA VACÂNCIA DE CARGO CAPÍTULO XII - DA POSSE TÍTULO
IV – DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS DE ORDEM PECUNIÁRIA CAPÍTULO III - DAS ACUMULAÇÕES REMUNERADAS TÍTULO VIII – DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CAPÍTULO
IV - DO PROCESSO POR ABANDONO DO CARGO OU FUNÇÃO E POR INASSIDUIDADE
(NR) CAPÍTULO V - DOS RECURSOS (NR) CAPÍTULO VI - DA REVISÃO (NR)
3. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.015, DE 15 DE OUTUBRO DE
2007, alterada pela Lei Complementar nº 1.218, de 21 de novembro, de 2013 - Dispõe
sobre a conversão, em pecúnia, de parcela de licença-prêmio, para integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação
4. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.041, DE 14 DE ABRIL DE 2008
- Dispõe sobre o vencimento, a remuneração ou o salário do servidor que deixar de
comparecer ao expediente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde,
e dá providências correlatas
5. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.048, DE 10 DE JUNHO DE 2008
- Dispõe sobre o gozo de licença-prêmio no âmbito da Administração Pública Direta,
das Autarquias Estaduais e de outros Poderes do Estado , e dá providências correlatas
6. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.054, DE 7 DE JULHO DE 2008 Amplia os períodos da licença à gestante, da licença-paternidade e da licença por adoção, e dá providências correlatas
7. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.093, DE 16 DE JULHO DE 2009,
alterada pelas Leis Complementares nºs 1.163, de 4 de janeiro de 2012; 1.132, de 10
de dezembro de 2011 e 1.215, de 30 de outubro de 2013 - Dispõe sobre a contratação
por tempo determinado que trata o Inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/89,
e dá providências correlatas
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8. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.144, DE 11 DE JULHO DE 2011
- Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os Integrantes do Quadro de
Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
9. DECRETO ESTADUAL Nº 39.931, DE 30 DE JANEIRO DE 1995 - Dispõe
sobre a fixação da sede de controle de frequência e de critérios relativos à apuração de
faltas do pessoal docente
10. DECRETO ESTADUAL Nº 41.915, DE 2 DE JULHO DE 1997 - Dispõe
sobre acumulações remuneradas de cargos, empregos e funções no âmbito do serviço
público estadual, e dá providências correlatas
11. DECRETO ESTADUAL Nº 45.348, DE 27 DE OUTUBRO DE 2000, alterado pelos Decretos nºs 49.366, de 10 de fevereiro de 2005 e 60.285, de 24, de março
de 2014 - Regulamenta a Evolução Funcional, pela via acadêmica, dos Integrantes do
Quadro do Magistério, prevista no artigo 20 da Lei Complementar nº 836, de 30 de
dezembro de 1997
12. DECRETO ESTADUAL Nº 49.394, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2005, alterado pelo Decreto nº 59.850, de 28 de novembro de 2013 - Regulamenta a Evolução
Funcional, pela via não acadêmica, dos Integrantes do Quadro do Magistério, prevista
nos artigos 21, 22,23 e 24 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997,
alterada pela Lei Complementar nº 958, de 13 de setembro de 2004, e dá providências
correlatas
13. DECRETO ESTADUAL 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, consolida a legislação relativa às entradas e
saídas no serviço, e dá providências correlatas
14. DECRETO ESTADUAL Nº 52.344, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2007 - Dispõe sobre o Estágio Probatório dos Integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria
da Educação
15. DECRETO ESTADUAL Nº 53.037, DE 28 DE MAIO DE 2008, alterado
pelo Decreto nº 59.447, de 19 de agosto de 2013. Dispõe sobre a regionalização dos
concursos públicos para provimento de cargos do Quadro do Magistério, da Secretaria
da Educação, define normas relativas à remoção, à substituição e à contratação temporária , e dá providências correlatas (artigo 19)
16. DECRETO ESTADUAL Nº 54.682, DE 13 DE AGOSTO DE 2009, alterado
pelo Decreto nº 58.140, de 16 de junho de 2012 - Regulamenta a Lei Complementar
nº 1.093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual e dá providências
correlatas
17. DECRETO ESTADUAL Nº 58.855, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 - Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio probatório dos integrantes das classes de cargos abrangidos pela Lei Complementar nº 1.144, de 11 de
julho de 2011 e dá providências correlatas
18. RESOLUÇÃO SE Nº 20, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1998 - Dispões sobre a
operacionalização de reclassificação de alunos das escolas da rede estadual
19. RESOLUÇÃO SE Nº 66, DE 2 DE SETEMBRO DE 2008 - Dispõe sobre
normas complementares ao Decreto nº 52.344, de 9 de novembro de 2007, que disciplina o Estágio Probatório dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria de
Estado da Educação
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20. RESOLUÇÃO SE Nº 12, DE 18 DE MARÇO DE 2014 - Dispõe sobre a
situação funcional dos servidores da Secretaria da Educação que se encontram na condição de readaptados , e dá providências correlatas
21. DELIBERAÇÃO CEE Nº 10/97 - Fixa normas para elaboração do Regimento dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio(anexa a Indicação CEE
nº 9/97)
22. DELIBERAÇÃO CEE Nº 21/01 - Dispõe sobre a equivalência de estudos
realizados no exterior em nível do ensino fundamental e médio, no sistema de ensino
do Estado de São Paulo (anexa a Indicação CEE 15/01)
23. INDICAÇÃO CEE Nº 13/97 - Diretrizes para elaboração de Regimento
das Escolas do Estado de São Paulo
24. PARECER CEE Nº 500/98 - Autorização para matrícula no ensino médio sem ter concluído o ensino fundamental
25. INSTRUÇÃO CGRH Nº 2, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013 - Dispõe sobre
critérios e procedimentos a serem adotados na aplicação da Avaliação Especial de Desempenho aos servidores do Quadro de Apoio Escolar em Estágio Probatório, de que
trata o Decreto nº 58.855/2013
D – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I
I - LIVROS E ARTIGOS
1. COLOMER, Tereza; CAMPOS, Anna. Ensinar a ler, ensinar a compreender. São Paulo: Artmed, 2002.
2. DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. “ Gêneros e progressão em expressão oral e escrita: elementos para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona)”. In: SCHNEUWLY, Bernard; Mercado de Letras, 2004.
3. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 25. ed., São Paulo:
Cortez, 2010.
4. FIORIN, José Luiz de. Introdução ao pensamento de Bakhtin. Locus:
revista de história, Juiz de Fora, v. 13, n. 1, p. 210-215, 2007. Disponível em: \\<http://
www.ufjf.br/locus/files/2010/02/111.pdf \\>.
5. GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas: Mercado de Letras, 1996.
6. LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
7. LERNER, Delia; SADOVSKY, Patrícia. “O sistema de numeração: um problema didático”. In: PARRA, Cecília (Org.). “Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas”. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 73-155.
8. PIRES, Célia Maria Carolino. Educação Matemática: conversas com
professores dos anos iniciais. São Paulo: zé-zapt Editora, 2012.
9. SCHNEUWLY, Bernard. Palavra e ficcionalização: um caminho para o
ensino da linguagem oral. In: SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e
escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
10. SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.
11. TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa. Aprender a ler e a escrever: uma
proposta construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2002.
12. VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Formação social da mente. São Paulo:
Martins Fontes, 2007.
13. WEISz, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo:
Ática, 2002.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
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1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/ MEC/SEF, 1997. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
293&Itemid=809
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Orientações Curriculares
do Estado de São Paulo: língua portuguesa e matemática – Ciclo I. Disponível em: ttp://
www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/18/arquivos/proposta_ciclo_I.pdf.
3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Programa Ler e Escrever
– Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx
4. SÃO PAULO (Estado). Materiais do Ler e Escrever: Disponíveis em:
http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/InternaMaterial.aspx?alkfjlklkjaslk
a) Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Professor Alfabetizador – 1º ano;
b) Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Professor Alfabetizador – 2º ano (1ª série) – volume 1 e 2;
c) Caderno de Planejamento e Avaliação do Professor Alfabetizador – 2º
ano (1ª série);
d) Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 3º ano (2ª série) –
volume 1 e 2;
e) Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 4º ano (3ª série) –
volume1 e 2;
f) Material do Professor – Programa Intensivo no Ciclo (PIC) 4º ano (3ª
série) – volume 1 e 2;
g) Guia de Planejamento e Orientações Didáticas – 5º ano (4ª série) –
volume único.
h) Material do Professor - Programa Intensivo no Ciclo (PIC) 5º ano (4ª
série) – volume 1, 2 e 3.
III - LEGISLAÇÃO
a) referenciais legais gerais: disponíveis em: www.crmariocovas.sp.gov.br
b) leis complementares, leis ordinárias e decretos estaduais: Disponíveis
em: www.al.sp.gov.br
1. DECRETO Nº 51.627, DE 1º DE MARÇO DE 2007 - Institui o Programa
“Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade”
2. RESOLUÇÃO SE Nº 86, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007 - Institui, para o
ano de 2008, o Programa “Ler e Escrever”, no Ciclo I das Escolas Estaduais de Ensino
Fundamental das Diretorias de Ensino da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
4. RESOLUÇÃO SE Nº 96, DE 23 DE DEzEMBRO DE 2008 - Estende o Programa “Ler e Escrever” para as Escolas Estaduais de Ensino Fundamental do Interior.
E - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
LÍNGUA PORTUGUESA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São
Paulo: Parábola, 2011.
2. BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: WMF
Martins Fontes, 2012.
3. BASSO, Renato; ILARI, Rodolfo. O português da gente. São Paulo: Contexto, 2006.
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4. CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 12. ed. São Paulo: Ouro
sobre Azul, 2011.
5. KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 12. ed.
Campinas: Pontes, 2008.
6. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos.
São Paulo: Contexto, 2007.
7. MARTINS, Nilce Sant’Anna. Introdução à estilística: a expressividade na
Língua Portuguesa. 4. ed. rev., São Paulo: EDUSP, 2008.
8. MOISES, Massaud. A literatura portuguesa. 37. ed. São Paulo: Cultrix,
2009.
9. SCHNEUWLY, Bernard et al. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília:
MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pd
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São
Paulo: língua portuguesa. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo:
linguagens, códigos e suas tecnologias. 2 ed. São Paulo: SE, 2012. p. 27-106. Disponível em:
\<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/237.pdf
EDUCAÇÃO FÍSICA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. BETTI, Mauro. Imagem e ação: a televisão e a Educação Física escolar.
In: ______ (Org.) Educação Física e mídia: novos olhares, outras práticas. São Paulo:
Hucitec, 2003.
2. BORGES, Cecilia. A formação de docentes de Educação Física e seus
saberes profissionais. In: BORGES, Cecilia; DESBIENS, Jean François (Org.). Saber, formar e intervir para uma Educação Física em mudança. Campinas: Autores Associados,
2005. p. 157-190.
3. CORSINO, Luciano Nascimento; AUAD, Daniela. O professor diante das
relações de gênero na educação física escolar. São Paulo: Cortez, 2012.
4. DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. 13. ed. Campinas - SP: Papirus,
2010.
5. GOELLNER, Silvana Vilodre. A produção cultural do corpo. In: LOURO,
Guacira Lopes; NECKEL, Jane Felipe e GOELLNER, Silvana Vilodre. Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis: Vozes, 2003.
6. KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 13 ed., São Paulo: Cortez, 2010.
7. KUNZ, Eleonor. Transformação didático-pedagógica do esporte. 7. ed.,
Ijuí: Unijuí, 2010.
8. LOMAKINE, Luciana. Fazer, conhecer, interpretar e apreciar: a dança no
contexto da escola. In: SCARPATO, Marta (Org.). Educação Física: como planejar as aulas
na educação básica. São Paulo: Avercamp, 2007, p. 39-57.
9. MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e Educação Física. In: DE MARCO, Ademir (Org.) Educação Física: cultura e sociedade. Campinas: Papirus, 2006.
10. NASCIMENTO, Paulo Rogerio Barbosa; ALMEIDA, Luciano. A tematização das lutas na Educação Física escolar: restrições e possibilidades. Movimento: revista da Escola de Educação Física, Porto Alegre, v.13, n.3, p. 91-110, set./dez. 2007. Disponível em: \\<http://seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/article/view/3567/1968\\>
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11. PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e condições socioeconômicas. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 97-106, 2000.
Disponível em: \<http://citrus.uspnet.usp.br/eef/uploads/arquivo/v14%20n1%20artigo8. pdf\\>.
12. SANCHES NETO,Luiz.; VENÂNCIO, Luciana.; DAOLIO, Jocimar.; BETTI,
Mauro. A proposta curricular de Educação Física do Estado de São Paulo: fundamentos
e desafios. In: CARREIRA FILHO, Daniel; CORREIA, Walter Roberto. (Orgs.). Educação
Física escolar: docência e cotidiano. Curitiba: CRV, p.109-128, 2010.
13. SCHIAVON, Laurita Marconi; NISTA-PICOLLO, Vilma Leni. Desafios da
ginástica na escola. In: MOREIRA, Evando Carlos. (Org.). Educação Física escolar: desafios e propostas 2. Jundiaí: Fontoura, 2006, p.35-60.
14. STIGGER, Marco Paulo. Educação Física, esporte e diversidade. Campinas: Autores Associados, 2005.
15. ULASOWICz, Carla; LOMÔNACO, José Fernando Bitencourt. Educação
Física escolar e motivação: a influência de um programa de ensino sobre a prática de
atividades físicas. Curitiba: CRV, 2011.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física. Brasília: MEC/SEF,1998. Disponível em: \\<http://portal.
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf\\>.
2. SÃO PAULO (Estado). Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física. In: Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 1. ed.,
São Paulo: SE, 2012, p. 27-29, p. 223-259.
ARTE
I - LIVROS E ARTIGOS
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.
4. BOUCIER, Paul. História da dança no ocidente. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
5. BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil: propostas para
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.
9. MARQUES, Isabel. Linguagem e dança. São Paulo: Digitexto, 2010.
10. NUNES, Fabio Oliveira. Ctrl+Art+Del: distúrbios em arte e tecnologia.
São Paulo: Perspectiva, 2010.
11. PILLAR, Analice Dutra (Org.). A organização do olhar no ensino das
artes. Porto Alegre: Mediação, 1999.
12. SPOLIN, Viola. Jogos teatrais na sala de aula. São Paulo: Perspectiva,
2008.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
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1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: arte. Brasília: MEC /SEF, 1998. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf\
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de
São Paulo: arte. in:______________. Currículo do Estado de São Paulo: linguagens, códigos e suas tecnologias. 2. ed. São Paulo: SE, 2012. p. 27-29, 187-222. Disponível em:
http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/237.pdf.
3. SÃO PAULO (Estado). O Ensino de Arte nas Séries Iniciais: Ciclo I.
VENTRELLA, Roseli Cassar; LIMA, Maria Alice.São Paulo: FDE, 2006. Disponível em:
\\<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/Downloads/ensino_arte_ciclo1.pdf\
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de e BARBIRATO, Rita. Ambientes
comunicativos para aprender línguas estrangeiras. Trabalhos de Linguística Aplicada.
Campinas, v. 36, n. 1, p. 23-42, 2000. Disponível em:
\<http://www.let.unb.br/jcpaes/images/stories/professores/documentos/Artigo%20Rita%20e%20Almeida%20Filho.doc.\\>
2. BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Reflexões acerca da mudança de crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas. Revista Brasileira de Linguística Aplicada.
Belo Horizonte, v. 7, n. 2, 2007. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S19846398200
7000200006&lng=en&nrm=iso\\>.
3. JALIL, Samira Abdel; PROCAILO, Leonilda. Metodologia de ensino de
línguas estrangeiras: perspectivas e reflexões sobreos métodos, abordagens e o pós-método. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. III ENCONTRO SUL BRASILEIRO
DE PSICOPEDAGOGIA. Anais. Paraná. PUCPR, 2009, p.774-784. Disponível em:
\<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/
pdf/2044_21 45.pdf\\>
4. PEREIRA, Ariovaldo Lopes e GOTTHEIM, Liliana (org.) Materiais didáticos para o ensino de língua estrangeira. Processos de criação e contextos de uso. São
Paulo: Mercado das Letras, 2013.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/
SEB, 2006. Disponível em: \\<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf \\>.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental; língua estrangeira. Brasília:
MEC/SEF, 1998. Disponível em:
\<ttp://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf \.
3. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, 1999. Disponível
em:
\<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/linguagens02.pdf \\>
4. Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas – Aprendizagem, ensino e avaliação. Capítulos 5, 6 e 7. Disponível em: \\<www.dgidc.min-edu.
pt/.../data/.../quadro_europeu_comum_referencia.pdf\\>
INGLÊS
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s.d.

I - LIVROS E ARTIGOS
1. FRIED-BOOTH, Diana L. Project Work. Oxford: Oxford University Press,

2. GEE, James Paul. Situated Language and Learning: a critique of traditional schooling. London, Routdlege, 2004.
3. GRADDOL, David English Next. UK: British Council, 2006. Disponível
em: \\<http://www.britishcouncil.org/learningresearch-english-next.pdf\\>.
4. KERN, Richard Literacy and language teaching. Oxford: Oxford University Press, 2000.
5. LIEFF, Camilla Dixo; POW, Elizabeth M. e NUNES, zaina Abdalla. Descobrindo a pronúncia do inglês. (Livro acompanhadode dois CDs de áudio). Editora: WMF
Martins Fontes, 2010.
6. McCLEARY, Leland. O ensino de língua estrangeira e a questão da diversidade. In: Ensino e aprendizagem de língua inglesa: Conversas com especialistas.
Ed. Parábola. p. 203-220, 2009. Disponível em: \\<http://www.mendeley.com/profiles/
leland-mccleary/ola\\>.
7. SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford University
Press, 2005.
8. SÃO PAULO (Estado). Currículo do Estado de São Paulo: Língua Estrangeira moderna (LEM) – Inglês. In: Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 2.ed., São Paulo: SE, 2012, p. 27-29 e p. 107- 144. \\<http://
www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/LCST.pdf\\>
ESPANHOL
I - LIVROS E ARTIGOS
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.
3. BUSTO, Natalia Barrallo; BEDOYA, María Gómez. La explotación de
una imagen en la clase de E/LE. In: redELE, n.16, julio 2009. Disponível em:\\<http://
www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Revista/2009_16/2009_
redELE_16_01Barrallo. pdf?documentId=0901e72b80dd7388\\>.
4. CARRICABURO, Norma. La América tuteante. In: ______. Las fórmulas
de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, 1997, p. 20-23. Disponível
em: \\<http://www.elcastellano.org/ns/edicion/2004/julio/voseo.html\\>
5. CELADA, María Teresa; GONZÁLEZ, Neide Maia (Coord.).“Gestos que
trazan distinciones entre la lengua española y El portugués brasileño”. Dossier completo. SIGNOS ELE, dezembro 2008. Disponível em: \\<http://www.salvador.edu.ar/sitio/
signosele/articuloanterior.asp?id=5\\>
6. ERES FERNÁNDEZ, I. G. M. Las variantes del español en la nueva década: ¿todavía un problema para el profesor Del español a lusohablantes? Registros de
la lengua y lenguajes específicos. São Paulo: Embajada de España en Brasil/Consejería de Educación y Ciencia, 2001. Disponível em: http://www.profdomingos.com.br/
actas_2001.pdf \
7. FANJUL, Adrián. “Ecos de mercado en docentes-alumnos de E/LE en
Brasil. Repeticiones y ausencias”. SIGNOS ELE, abril de 2008. Disponível em: \\<http: //
www.salvador.edu.ar/sitio/signosele/articuloanterior.asp?id=4\\>
8. KULIKOWSKI, María zulma Moriondo; GONzÁLEz, Neide T. Maia. Español para brasileños. Sobre por dónde determinar La justa medida de una cercanía.
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En: Anuario brasileño de estúdios hispánicos, 9, 1999, pp.11-19. Disponível em: http://
www.educacion.gob.es/dms-static/8915bdd5-87ee-470c-b5f2-be5c39dbfdd9/consejerias-xteriores/brasil/publicaciones-ymateriales--didacticos/publicaciones/abeh/
abeh99.pdf.
9. MORENO, Francisco. Qué español enseñar. Madrid: Arco/Libros, 2000.
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 2001. Disponível em:\\<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/
marco/\\>
ALEMÃO
I - LIVROS E ARTIGOS
1. GARCIA, André Ming. ‘Was hast du heute gelernt? ‘, ou o que você
aprendeu hoje?: crenças discentes acerca do conteúdo programático de aulas comunicativas de alemão como língua estrangeira. Trabalho linguística aplicada, Campinas, v.
51, n. 2, Dez. 2012 - Disponível em: \\<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103181
32012000200005&script=sci_arttext.\\>
2. ROzENFELD, Cibele Cecilio de Faria; VIANA, Nelson. O desestranhamento em relação ao alemão na aprendizagem do idioma: um processo de aproximação ao “outro” sob a perspectiva da competência intercultural. Pandaemonium ger.
(Online), São Paulo, n. 17, 2011. Disponível em:
\http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198288372011000100014&scri
pt=sci_arttext\
3. RUG, Wolfgang; TOMASZEWSKI, Andreas. Grammatik mit Sinn und
Verstand. Übungsgrammatik Mittel- und Oberstufe. Stuttgart: Ernst Klett, 2008.
FRANCÊS
I - LIVROS E ARTIGOS
1. CYR, P. Les stratégies d’apprentissage. Paris: Clé international, 1998.
2. DABÈNE, Louise. Apprendre à comprendre une langue voisine, quelles
conceptions curriculaires? Études de Linguistique Appliquée, n. 98, p. 103- 112, 1995.
Disponível em: \\<http://www.galanet.eu/publication/fichiers/L_Dabene1995_ELA98.
pdf\\>.
3. MEIRIEU, Philippe. Aprender... sim, Mas como? Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998.
4. VIGNER, G. La grammaire en FLE. Paris, Hachette, 2004.
ITALIANO
I - LIVROS E ARTIGOS
1. BASTIANETTO, Patrizia; FULGêNCIO, Lúcia. Manual de gramática contrastiva para falantes de português. Perugia: Guerra, 1993.
2. CHIARINI, Ana Maria. A expansão da língua italiana na península e a
sala de aula de italiano como língua estrangeira. Caligrama. Belo Horizonte, v. 10, p.
47-67, 2005. Disponível em:
\\<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/caligrama/article/
download/217/171\\>
3. DEROSAS, Manuela. Un percorso di italiano LS in prospettiva interculturale. Studi di
Glottodidattica. Bari, v. 4, p. 45-60,.it/index.php/ glottodidattica/article/view/31/30\\>.
4. FERRONI, Roberta. Estratégias utilizadas por aprendizes de línguas
afins: a troca de código. Trabalhos de Linguística Aplicada. Campinas, v. 51, n. 2, p. 319339, 2012. Disponível em:
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\<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S01038132012000200004&scri
pt=sci_arttext.\\>.
5. GRACCI, Sandra. Linguistica acquisizionale e glottodidattica. In-It. v. 4,
n. 13, p.13-18, 2004. Disponível em: \\<http://www.initonline.it/pdf/init13.pdf.\\>.
6. MARIANI, Luciano. Le strategie comunicative interculturali. Imparare a
insegnare a gestire l’interazione orale. Italiano LinguaDue, v. 3, n. 1, p. 275- 293, 2011.
Disponível em: \\<http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1238\\>
7. PALMIERI, Monica; FAONE, Serena. Sul cammino verso
l’intercomprensione. Una riflessione epistemologica.REDINTER Intercompreensão v. 1,
Chamusca, Edições Cosmos/REDINTER, 2010, p. 187-222. Disponível em:
http://redinter.eu/web/files/revistas/5REDINTER_intercompreens%C3%
A3o_1.pdf
8. TRIFONE, Pietro; PALERMO, Massimo. Grammatica italiana di base. Bolonha: zanichelli, 2007.
JAPONÊS
I - LIVROS E ARTIGOS
1. ABE, Yoko; Nakamura, Masako. Kokusai Kôryû Kikin Nihongo Kyôjuhô
Series 9: Shokyû o oshieru. The Japan Foundation, Tóquio, 2007.
2. ABE, Yoko; HATTA, Naomi; FURUKAWA, Yoshiko. Kokusai Kôryû Kikin
Nihongo Kyôjuhô Series 13: Oshiekata o kaizen suru. The Japan Foundation, Tóquio,
2010.
3. ENDO, Cristina Maki et al. 70 perguntas de pessoas que ensinam japonês no Brasil. São Paulo: Aliança Cultural Brasil -Japão, 2009.
4. KUBOTA, Yoshiko. Kokusai Kôryû Kikin Nihongo Kyôjuhô Series 1:
Nihongo kyôshi no yakuwari/course design. The Japan Foundation, Tóquio, 2006.
5. TSUBOYAMA, Yumiko; YANASHIMA, Fumie. Kokusai Kôryû Kikin Nihongo Kyôjuhô Series 11: Nihon jijô-Nihon bunka o oshieru. The Japan Foundation, Tóquio,
2010.
6. YOKOYAMA, Noriko; OSHIO, Kazumi; ÔSUMI, Atsuko. Kokusai Kôryû Kikin Nihongo Kyôjuhô Series 12: Gakushû o hyôka suru. The Japan Foundation, Tóquio,
2011.
MATEMÁTICA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. BICUDO, Maria Aparecida Viggiani (Org.). Educação Matemática. 2.
ed., São Paulo: Centauro, 2005.
2. BOYER, Carl B. História da Matemática. 3. ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2010.
3. D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. 13.
ed., Campinas, SP: Papirus, 2006.
4. DEVLIN, Keith. O gene da matemática: o talento para lidar com números e a evolução do pensamento matemático. Rio de Janeiro: Record, 2004.
5. FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sergio. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores associados, 3. ed.,
2009.
6. LIMA, Elon Lages et al. A matemática do Ensino Médio. Rio de Janeiro:
SBM, 1999. v. 1, 2 e 3 (Coleção do Professor de Matemática).
7. MACHADO, Nilson José. Matemática e língua materna: análise de uma
impregnação mútua. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
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8. PARRA, Cecília; SAIZ, Irma (Org.). Didática da Matemática: reflexões
psicopedagógicas. Tradução de Juan Acunã Llorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
9. PIRES, Célia Maria Carolino. Currículos de Matemática: da organização
linear à ideia de rede. São Paulo: FTD, 2000.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUICIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em:
\\<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matematica.pdf\\>
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Caderno do professor:
matemática; ensino fundamental. São Paulo: SE, 2009.
3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Caderno do professor:
matemática; ensino médio. São Paulo: SE, 2009.
4. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículodo Estado
de São Paulo: matemática e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. Disponível em:
\\<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/238.pdf
BIOLOGIA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. CAMPBELL, Neil. et al. Biologia. 8. ed., Porto Alegre: Artmed, 2010.
Unidades III, V e VIII.
2. CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação
do sujeito ecológico. 5. ed., São Paulo: Cortez, 2011. Cap. 1, 3 e 5.
3. EL-HANI, Charbel Nino & MEYER, Diogo. 2010. Evolução, o sentido da
Biologia. São Paulo: Editora da Unesp, 2005.
4. HELLMAN, Hal. Grandes Debates da Ciência. São Paulo: Editora da
Unesp, 1999.
5. KORMONDY, Eduard John; BROWN, Daniel E. Ecologia Humana. São
Paulo: Atheneu, 2002.
6. KRASILCHIK, Myriam. Prática de ensino de Biologia. 4. ed., São Paulo:
EDUSP, 2004.
7. MAYR, Ernst. Isto é Biologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de
São Paulo: biologia. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciências da natureza e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p.25-30,69-95. Disponível em:
\\<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CNST.pdf \\>.
CIÊNCIAS
I - LIVROS E ARTIGOS
1. CACHAPUz, Antonio; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREz,
Daniel. A necessária renovação do Ensino de Ciências. São Paulo: Cortez, 2005.
2. CAMPBELL, Neil A.; REECE, Jane B.; URRY, Lisa A.; CAIN, Michael L.;
WASSERMANN, Steven A.; MINORSKY, Peter V.; JACKSON, Robert B. Biologia, 8. ed.,
Porto Alegre: Artmed. 2010.
3. CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning,
2013.
4. CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREz, Daniel. Formação de
professores de Ciências. São Paulo: Cortez, 2003. (Questões da Nossa Época, 26).
5. CARVALHO, Isabel Cristina de Moura, Educação Ambiental: a formação
do sujeito ecológico. 4. ed., São Paulo: Cortez, 2008. cap. 1, 3 e 5.
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6. CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Livreto informativo sobre drogas psicotrópicas: Leitura recomendada para alunos a
partir da 6ª série do Ensino Fundamental. Disponível em:
\\<http://200.144.91.102/cebridweb/default.aspx\\>.
7. DELIzOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO,Marta
Maria. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 3. ed., São Paulo Cortez, 2009.
8. GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física. 5. ed., São
Paulo: EDUSP, 2001/2005. v. 1, 2 e 3.
9. KORMONDY, Edward John; BROWN, Daniel. E. Ecologia humana. São
Paulo: Atheneu, 2002.
10. MORTIMER, Eduardo Fleury. Construtivismo, mudança conceitual e
ensino de ciências: para onde vamos? Revista Investigações em Ensino de Ciências,
1(1):20-39, 1996. Disponível em: \\<http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/N1/2artigo.
htm\\>.
11. NEVES, Késia Caroline Ramires; BARROS, Rui Marcos de Oliveira.
Diferentes olhares acerca da transposição didática. Investigações em Ensino de Ciências,16(1):103-115, 2011. Disponível em:
\\<http://www.if.ufrgs.br/public/ienci/artigos/Artigo_ID256/v16_n1_
a2011. pdf\\>.
12. RIDLEY, Mark. Evolução. 3. ed., Porto Alegre: Artmed, 2006.
13. TOLEDO, Maria Cristina Motta de; FAIRCHILD, Thomas Rich; TEIXEIRA,
Wilson. (Org.). Decifrando a Terra. São Paulo: IBEP, 2009.
14. TORTORA, G. J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
15. UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências. Geração e gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes das atividades humanas. 2. ed.
rev. Ijuí: Unijuí, 2003.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: Ciências Naturais. Brasília: MEC /SEF, 1998. Disponível em: \\<http://portal.
mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf\\>.
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 natureza e suas tecnologias. 1 ed. atual., São Paulo: SE, 2012, p. 25-68. Disponível em:
\\<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009/HOME/tabid/1208/Default.
aspx\\>.
QUÍMICA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. CANTO, Eduardo Leite do. Minerais, minérios, metais: de onde vêm?
para onde vão? 2. ed., São Paulo: Moderna, 2010.
2. CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: questões e desafios para a
educação. 5. ed., Ijuí: Unijuí, 2011.
3. GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO QUÍMICA. Interações e Transformações: química para o Ensino Médio. São Paulo: EDUSP, 1995/2007. Livros I, II. Guia
do professor, Livro do aluno.
4. ______. Interações e Transformações: química e a sobrevivência, hidrosfera, fonte de materiais. São Paulo: EDUSP, 2005.
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5. ______. Interações e Transformações II: Reelaborando Conceitos sobre Transformações Químicas (Cinética e Equilíbrio). São Paulo: EDUSP, 1995.
6. ______. Atividades experimentais de quimica no ensino médio: reflexões e propostas. São Paulo: SEE/CENP, 2009. Disponível em: \http://cenp.edunet.
sp.gov.br/Portal/Publicacoes/livro_experimentacao.p df\.
7. KOTZ, J. C.; TREICHELJ JR, P. M. Química geral e reações químicas. São
Paulo: Thomson, v. 1 e 2, 2009
8. LENZI, Ervim; FAVERO, Luzia Otilia Bortotti. Introdução à Química da
Atmosfera: Ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
2012.
9. MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo, B. Bioquímica básica. 3. ed., Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
10. QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, Cadernos temáticos n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Disponível em:
\http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos\.
11. ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. 2. ed., Porto Alegre: Bookman, 2009.
12. SASSERON, Lucia Helena; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências. v. 16
(1), pp. 59-77, 2011. Disponível em:
\\<http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID254/v16_n1_a2011.
pdf\\>
13. SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v.
1 e 2.
14. zANON, Lenir Basso; MALDANER, Otavio Aluísio. (Orgs.). Fundamentos e propostas de ensino de Química para a Educação Básica no Brasil. Ijuí: Unijuí,
2007.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais;
ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002. Disponível em: \\< http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf \\>.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos
e Normas Pedagógicas. Oficinas temáticas no ensino público: formação continuada de
professores. São Paulo: SE/CENP, 2007. Disponível em: \\<http://cenp.edunet.sp.gov.
br/Portal/Publicacoes/25068001_%20internet. pdf\\>.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São
Paulo: química. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciências
da natureza e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p. 25-30, 126-151. Disponível em:
\\<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/235.pdf \\>.
FÍSICA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. BERMANN, Célio. Energia no Brasil: para quê? Para quem? Crise e alternativas para um país sustentável. 2. ed., São Paulo: Livraria da Física, 2003.
2. CARVALHO, Anna Maria P.; RICARDO, Elio Carlos; SASSERON, Lucia Helena; ABIB, Maria Lucia V. S.; PIETROCOLA, Maurício. Ensino de Física. ed., São Paulo:
Cengage Learning, 2011.
3. DELIzOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta
Maria. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos.
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3. ed., São Paulo: Cortez, 2009.
4. EINSTEIN, Albert; INFELD, Leopold. A evolução da Física. Rio de Janeiro: Jorge zahar. 2008.
5. GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física. São Paulo:
EDUSP, 2001/2005. v. 1, 2 e 3.
6. HEWITT, Paul G. Física conceitual. Tradução: Trieste Freire Ricci; revisão técnica: Maria Helena Gravina, 11. ed., Porto Alegre: Bookman, 2011.
7. MENEzES, Luis Carlos de. A matéria uma aventura do espírito: fundamentos e fronteiras do conhecimento físico. São Paulo: Livraria da Física, 2005.
8. OKUNO, Emico. Radiação: Efeitos, Riscos e Benefícios. São Paulo: Harbra. 1998.
9. OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza; SARAIVA, Maria de Fatima Oliveira.
Astronomia e astrofísica. 2. ed., São Paulo: Livraria da Física, 2004.
10. OLIVEIRA, Ivan S. Física Moderna: para iniciados, interessados e aficionados. 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.
12. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. 6.
ed., Rio de Janeiro: LTC, 2009. v.1,2 e 3.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais;
ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002.
Disponível em: \\< http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf
\\>
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de
São Paulo: física. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciências da natureza e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p. 96-125. Disponível em:
\\<http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/235.pdf
GEOGRAFIA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. AB’ SÁBER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 7. ed. São Paulo: Ateliê, 2012.
2. CARLOS, Ana Fani Alessandri; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (Orgs.).
Geografias de São Paulo: representações e crise da metrópole. Vol 1. São Paulo: Contexto, 2004.
3. CASTELLS, Manuel. A Galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os
negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Jorge zahar, 2003.
4. CASTROGIOVANNI, A. Carlos; CALLAI, Helena; KAERCHER, Nestor André. Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2001.
5. DURAND, Marie-Françoise et. al. Atlas da Mundialização: compreender o espaço mundial contemporâneo. Tradução de Carlos Roberto Sanchez Milani. São
Paulo: Saraiva, 2009.
6. HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova desordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006.
7. HUERTAS, Daniel Monteiro. Da fachada atlântica à imensidão amazônica: fronteira agrícola e integração territorial. São Paulo: Annablume, 2009.
190

14367 miolo.indd 190

26/06/15 12:53

8. MARTINELLI, Marcello. Mapas da Geografia e da Cartografia Temática.
São Paulo: Contexto, 2003.
9. MORAES, Antonio Carlos Robert de. Geografia: Pequena história crítica. 12 ed., São Paulo: Hucitec, 1993.
10. ROSS, Jurandyr Luciano Sanches (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995.
11. SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e
emoção. ed., São Paulo: Edusp, 2006.
12. SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade 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.
15. THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: disparidades
e dinâmicas do território. São Paulo: EDUSP, 2010.
16. TOLEDO, Maria Cristina Motta de; FAIRCHILD, Thomas Rich; TEIXEIRA,
Wilson. (Org.). Decifrando a Terra. São Paulo: IBEP, 2009.
17. TOMINAGA, Lídia Keiko; SANTORO, Jair; AMARAL, Rosangela (Org).
Desastres naturais: conhecer para prevenir. São Paulo: Instituto Geológico,2009. Disponível em: http://www.igeologico.sp.gov.br/downloads/livros/DesastresNaturais.pdf
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira. História e geografia, ciências humanas e suas tecnologias: livro do professor –
ensino fundamental e médio. Brasília: MEC/INEP, 2002. Disponível em: http: //encceja.
inep.gov.br/images/pdfs/historia_geografia_completo.pdf
2. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares
para o Ensino Médio: ciências humanas e suas tecnologias; geografia. Brasília, MEC/
SEB, 2006. Disponível em: \\<http: //portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf\\>
3. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais: geografia. Brasília, MEC/SEB, 1998. Disponível em: \\< http://portal.mec.gov.br/
seb/arquivos/pdf/geografia.pdf\\>
4. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de
São Paulo: geografia. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciências humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012, p. 25-27, 74-113. Disponível
em: \\<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf
HISTÓRIA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. AzEVEDO, Cecília e RAMINELLI, Ronaldo. História das Américas: novas
perspectivas. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011.
2. BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2005.
3. BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
4. CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2012.
5. CERRI, Luis Fernando. Ensino da História e consciência histórica. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011.
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6. FONSECA, Selva G. Didática e Prática de Ensino de História. Campinas:
Editora Papirus, 2005.
7. FREITAS, Marcos Cezar de. Historiografia brasileira em perspectiva. São
Paulo: Editora Contexto, 2001.
8. FUNARI, Pedro Paulo e PIÑON, Ana. A temática indígena na escola. São
Paulo: Editora Contexto, 2011.
9. FUNARI, Pedro Paulo; FILHO, Glaydson José da e MARTINS, Adilton
Luís. História Antiga: contribuições brasileiras. São Paulo: AnnaBlume, 2009.
10. HERNANDEz, Leila Leite. A África na sala de Aula: visita à História
contemporânea. São Paulo: Editora Selo Negro, 2010.
11. HOURANI, Albert. Uma história dos povos Árabes. São Paulo: Editora
Companhia das Letras, 2005.
12. JUNIOR, Hilário Franco. A idade Média: nascimento do Ocidente. São
Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
13. MONTEIRO, Ana Maria; GASPARELLO Arlete Medeiros e MAGALHÃES
(Orgs.). Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Editora Mauad
X, 2009
14. PINSKY, Carla Bassanezi e LUCA, Tania Regina de (Orgs.). O historiador
e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009.
15. REIS, José Carlos. As identidades do Brasil: de Varnhagem a FHC. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002.
16. RUSEN, Jorn. O livro didático ideal. In: SCHMIDT, Maria Auxiliadora;
BARCA, Isabel e MARTINS, Estevão de Rezende. O ensino da História. Curitiba: Editora
UFPR, 2011.
17. SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1996.
18. SILVIA, Janice Theodoro da. Descobrimentos e colonização. São Paulo: Editora Ática, 1998.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: história. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/
seb/arquivos/pdf/pcn_5a8_historia.pdf.
2. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira. História e geografia, ciências humanas e suas tecnologias: livro do professor
– ensino fundamental e médio. Brasília: MEC/INEP, 2002. Disponível em: \\<http://encceja.inep.gov.br/images/pdfs/historia_geografia_completo.pdf\\>.
3. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o
Ensino Médio: ciências humanas e suas tecnologias; história. Brasília, MEC/SEB, 2006,
Disponivel em: http: //portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet. pdf\\>.
4. BRASIL. Secretaria de Educação Continuada. Orientações e Ações para
Educação das Relações Étnico-Raciais: educação ético-racial. Brasília. MEC/SECAD,
2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf
5. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de
São Paulo: história. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciências humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p. 25-27, 28-73. Disponível em:
\\<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf
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SOCIOLOGIA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia Monteiro; QUINTANEIRO, Tânia. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2. ed., Belo
Horizonte, Editora UFMG, 2009.
2. BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade,
Petrópolis: Vozes, 2006.
3. BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do
trabalho no século XX. Rio de Janeiro: LTC, 1987. Cap. 1, 2 e 3.
4. BRYM, Robert, J. et al. Sociologia: uma bússola para um novo mundo.
São Paulo: Cengage Learning, 2006.
5. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. 13. ed., Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2010.
6. CICCO, Claudio de; GONzAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria Geral do Estado e Ciência Política. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
7. DAMATTA, Roberto. A Antropologia no quadro das ciências. In:
______. Relativizando: uma introdução à antropologia social. 5. ed., Rio de Janeiro:
Rocco, 1987. p. 17-57.
8. DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e
profissionais. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
9. DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: EDIPRO, 2012.
10. GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2008.
11. GOFFMANN, Erving. A representação do Eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2009.
12. GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e antiracismo no Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009.
13. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 23.
ed., Rio de Janeiro: Jorge zahar, 2009.
14. MILLS, Charles Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Rio de Janeiro: Jorge zahar, 2009.
15. MORAES, Amaury Cesar (Coord.). Sociologia: ensino médio. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Brasília: 2010. Coleção Explorando
o Ensino, v 15. Disponível em: \\<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&task\\>
16. MORAES, Amaury Cesar. Ensino de Sociologia: periodização e campanha pela obrigatoriedade, pp. 359-382. Dossiê sobre Ensino de Sociologia dos Cadernos CEDES. Campinas, vol. 31, n.85, set.-dez, 2011. Disponível em: \\<http://www.
scielo.br/pdf/ccedes/v31n85/04v31n85.pdf\\>.
17. WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São
Paulo: Companhia das Letras, 2004.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS.
1. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para
o Ensino Médio: conhecimentos de sociologia. Brasília: MEC/SEB, 2006. p. 101-136.
Disponível: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf.
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de
São Paulo: sociologia. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo:
ciências humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012, p. 25-27, 132-150. Disponível
em: \\<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf \\>.
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Fontes, 2012.

FILOSOFIA
II - LIVROS E ARTIGOS
1. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 6. ed., São Paulo: Martins

2. ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado; nota sobre os
aparelhos ideológicos de Estado (AIE). 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985.
3. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, Livro II. In: Os Pensadores. São Paulo:
Nova Cultural, 1987.
4. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 14. ed., São Paulo: Ática, 2010.
5. COLI, Jorge. O que é arte. Nós e a arte/A frequentação. 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.
7. GALLO, Silvio. Metodologia do ensino de filosofia: uma didática para o
ensino médio. Campinas, SP: Papirus, 2012. Cap. 3, 4, e 5.
8. HUME, David. Investigação sobre o entendimento humano: Seção II e
III. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
9. KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é ‘Esclarecimento’? (Aufklärung). In: Textos Seletos. 3. ed., Petrópolis: Vozes, 2005.
10. LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo: Cap. V. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
11. LUNGARZO, Carlos. O que é ciência. Conhecimento científico/ As ciências. 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.
15. RODRIGO, Lidia Maria. Filosofia em sala de aula: teoria e prática para
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 Cultural, 1973.
17. SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o
Ensino Médio: ciências humanas e suas tecnologias; filosofia. Brasília, MEC/SEB, 2006.
Disponível em: \\<http: //portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf\\>.
2. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de
São Paulo: filosofia. In: ___________________. Currículo do Estado de São Paulo: ciências humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p. 27-29, 114-131. Disponível
em: \\<http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf \\>.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
I - LIVROS E ARTIGOS
1. BAUMEL, Roseli Cecília Rocha de Carvalho; RIBEIRO, Maria Luisa Sprovieri (Org). Educação Especial: do querer ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003.
194

14367 miolo.indd 194

26/06/15 12:53

2. BIANCHETTI, Lucídio; FREIRE, Ida Mara. Um Olhar sobre a Diferença. 9.
ed. Campinas: Papirus, 2008.
3. MANTOAN, Maria Tereza Eglér; PRIETO, Rosângela; ARANTES, Valéria
Amorim. Inclusão Escolar: pontos e contrapontos. 2 ed. São Paulo: SUMMUS, 2006.
4. MAzzOTTA, Marcos José da Silveira. Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996.
5. RODRIGUES, David. Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. ORGANIzAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo. Disponível em:
\\<http://cape.edunet.sp.gov.br/cape_arquivos/flash/5Convencao.
ONU_2006.pdf\\>.
III – LEGISLAÇÃO
1. DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007
2. RESOLUÇÃO SE Nº 11, DE 31 DE JANEIRO DE 2008 - Dispõe sobre a
educação escolar de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas da
rede estadual de ensino e dá providências correlatas (Com as alterações introduzidas
pela Resolução SE nº 31/2008)
3. DELIBERÃÇÃO CEE Nº 68/2007 - Fixa normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, no sistema estadual de ensino (Anexa a Indicação CEE nº 70/07)
DEFICIÊNCIA FÍSICA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. ASSIS, Walkiria de. Criando possibilidades para a educação da pessoa
com deficiência física. São Paulo: Revista Educação. Disponível em: \\<http://www.anchieta.br/unianchieta/revistas/educacao/publicacoes/revista_educacao_02.pdf\\>
2. FONSECA,Vitor. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
3. GERALIS, Elaine. Crianças com paralisia cerebral: guia para pais e educadores. Porto Alegre: Armed, 2007.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional
especializado: deficiência física. Brasília: MEC/ SEESP, 2007. Disponível em: \\<http: //
portal.mec.gov.br/seesp/ arquivos/pdf/aee_df.pdf\\>.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Portal de ajudas técnicas para
educação: equipamento e material pedagógico para educação, capacitação e recreação
da pessoa com deficiência física: recursos pedagógicos adaptados. Brasília: MEC/SEESP,
2002. Fascículo 1. Disponível em:
\\<http:/portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/rec_adaptados.pdf\\>.
3. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Portal de ajudas técnicas para
educação: equipamento e material pedagógico para educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência física; recursos para comunicação alternativa. Brasília:
MEC/SEESP, 2006. Disponível em: \\<http: //portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
ajudas_tec.pdf\\>.
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4. SÃO PAULO (Estado). Coordenadoria de Gestão da Educação Básica.
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. Entendendo a deficiência física. São
Paulo: SE/CGEB/CAPE, 2012. Disponível em:
\\<http://cape.edunet.sp.gov.br/textos/textos/Entendendo%20a%20
defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica.pdf\\>.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. CARVALHO, Altiere Araujo. Surdez e implicações cognitivas sob o ponto de vista sócio-científico. São Paulo: Revista Educação. Disponível em:
\<http://www.anchieta.br/unianchieta/revistas/educacao/publi/revista_ed ucacao_02.pdf\\>.
2. GUARINELLO, Ana Cristina: O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: Ed. Plexus, 2007.
3. GOES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, Surdez e Educação. 3. ed.
Campinas: Autores Associados, 1999.
4. REILY, Lucia. Escola Inclusiva: linguagem e mediação. 4 ed.Campinas:
Papirus, 2011. Série Educação Especial.
5. SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto
Alegre: Mediação, 2005.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional especializado: pessoa com surdez. Brasília: MEC/SEESP, 2007. Disponível em: \\<http: //
portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf\\>.
2. SÃO PAULO (Estado). Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Centro de Apoio Pedagógico Especializado. Leitura, escrita e surdez. São Paulo:
SE/CENP/CAPE, 2005. Disponível em: \\<http://cape.edunet.sp.gov.br/textos/textos/
leituraescritaesurdez.pdf.
DEFICIÊNCIA VISUAL
I - LIVROS E ARTIGOS
1. AMARALIAN, Maria Lúcia Toledo Moraes (org.). Deficiência visual:
perspectivas na contemporaneidade. São Paulo: Vetor, 2009.
2. FELIPPE, João Álvaro de Moraes. Caminhando juntos – manual das habilidades básicas de orientação e mobilidade. São Paulo: Laramara, 2001.
3. SIAULYS, Mara O. de Campos; ORMELEzI, Eliana Maria; BRIANT, Maria
Emília. (org.). A deficiência visual associada à deficiência múltipla e o atendimento educacional especializado. São Paulo: Laramara, 2010.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. A construção do conceito de
número e o pré-soroban. Brasília: MEC/SEESP, 2006. Disponível em: \\<http://portal.
mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pre_soroban.pdf\\>.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional
especializado: deficiência visual. Brasília: MEC/SEESP, 2007. Disponível em: \\<http://
portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf\\>.
3. BRASIL. Secretaria de Educação Especial Código Matemático Unificado
para a Língua Portuguesa. Brasília:MEC/SEESP, 2006.
4. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Grafia Braille para a Língua
Portuguesa. Brasília: MEC/SEESP, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/
arquivos/pdf/grafiaport.pdf
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5. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Orientação e mobilidade:
conhecimentos básicos para a inclusão da pessoa com deficiência visual. Brasília:
MEC/SEESP, 2003. Disponível em: \\<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
ori_mobi.pdf\\>
6. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Soroban: manual de técnicas
operatórias para pessoas com deficiência visual. Brasília: MEC/SEESP, 2012. Disponível
em: \\<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17
009&Itemid=913\\>.
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
I - LIVROS E ARTIGOS
1. FIERRO, Alfredo. Os alunos com deficiência Mental. In: COLL, César;
MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús (Orgs.). Desenvolvimento Psicológico e Educação:
transtornos do desenvolvimento e necessidades educativas especiais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004, v.3.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional especializado: deficiência mental. Brasília: MEC/ SEESP, 2007. Disponível em: \\<http://
portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dm.pdf\\>
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: adaptações curriculares. Brasília: MEC/ SEF/SEESP, 1998. Disponível em: \\<
\\<http://www.conteudoescola.com.br/pcn-esp.pdf\\>
3. SÃO PAULO (Estado). Coordenadoria de Gestão da Educação Básica.
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. Deficiência intelectual: realidade
e ação. São Paulo: SE/CGEB/CAPE, 2012. Disponível em: \\<http://cape.edunet.sp.gov.
br/textos/textos/Livro%20DI.pdf\\>
F. EDUCAÇÃO INDÍGENA
I - LIVROS E ARTIGOS
1. D’ANGELIS, Wilmar da Rocha. Aprisionando sonhos: a educação escolar indígena no Brasil. Campinas, SP: Curt Nimuendajú, 2012.
2. GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). Formação de Professores Indígenas: repensando trajetórias. Brasília: MEC e Unesco, 2006.
3. LOPES DA SILVA, Aracy e LEAL FERREIRA, Mariana Kawall (org.). Antropologia, História e Educação – a questão indígena e a escola. São Paulo: Global, Mari/
USP e Fapesp, 2001.
II - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS
1. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referenciais para formação de professores indígenas. Brasília: MEC/SEF, 2002. Disponível em: \\<http://
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Livro.pdf\\>
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular
Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponívelem:\\<http://
www.ufpe.br/remdipe/images/documentos/edu_escolar/ml_07.pdf\\>
3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Formação Magistério Indígena: um caminho do meio; da proposta à interação. São Paulo, SP: SE/FEUSP/FAFE,
2003.
III - LEGISLAÇÃO
1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988 (Artigos
20, 22, 49, 109, 129, 176, 210, 215 e 231).
2. LEI FEDERAL Nº 9.394, DE 20 DE DEzEMBRO DE 1996 - Estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Artigos 26, 32, 78 e 79).
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3. DECRETO FEDERAL Nº 5.051, DE 19 DE ABRIL DE 2004. Promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, sobre Povos Indígenas
e Tribais. (Artigos 26 a 31).
4. DECRETO FEDERAL Nº 6.861, DE 27 DE MAIO DE 2009 - Dispõe sobre
a Educação Escolar Indígena, define sua organização em territórios etno educacionais,
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
(anexo o Parecer CNE/CEB nº 14/99)
6. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 5, DE 22 DE JUNHO DE 2012 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica (anexo
o Parecer CNE/CEB nº 13/12).
________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição federal à pág. 25 do vol. 15;
Emenda Constitucional nº 53/06 à pág. 28 do vol. 33;
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 11.274/06 à pág. 37 do vol. 33;
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 7/10 à pág. 241 do vol. 37.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
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 958/04 à pág. 29 do vol. LVIII;
Lei Complementar nº 1.015/07 à pág. 31 do vol. LXIV;
Lei Complementar nº 1.041/08 à pág. 31 do vol. LXV;
Lei Complementar nº 1.048/08 à pág. 35 do vol. LXV;
Lei Complementar nº 1.054/08 à pág. 30 do vol. LXVI
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.097/09 à pág. 41 do vol. LVIII;
Lei Complementar nº 1.132/11 à pág. 23 do vol. LXXI;
Lei Complementar nº 1.143/11 à pág. 29 do vol. LXXII;
Lei Complementar nº 1.163/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Lei Complementar nº 1.207/13 à pág. 46 do vol. LXXVI;
Lei Complementar nº 1.215/13 à pág. 50 do vol. LXXVI;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 41.915/97 à pág. 57 do vol. XLIV;
Decreto nº 45.348/00 à pág. 112 do vol. L;
Decreto nº 49.366/05 à pág. 59 do vol. LIX;
Decreto nº 49.394/05 à pág. 72 do vol. LIX;
Decreto nº 51.627/07 à pág. 206 do vol. LXIII;
Decreto nº 52.344/07 à pág. 137 do vol. LXIV;
Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 54.682/09 à pág. 87 do vol. LXVIII;
Decreto nº 55.588/10 à pág. 69 do vol. LXIX;

198

14367 miolo.indd 198

26/06/15 12:53

Decreto nº 58.140/12 à pág. 135 do vol. LXXIII;
Decreto nº 58.855/13 à pág. 49 do vol. LXXV;
Decreto nº 59.447/13 à pág. 86 do vol. LXXVI;
Decreto nº 59.850/13 à pág. 122 do vol. LXXVI;
Decreto nº 60.285/14 à pág. 58 deste volume;
Resolução SE nº 27/96 à pág. 104 do vol. XLI;
Resolução SE nº 20/98 à pág. 152 do vol. XLV;
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 66/08 à pág. 163 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 96/08 à pág. 219 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 81/11 à pág. 400 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 2/12 à pág. 148 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 3/13 à pág. 97 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 32/13 à pág. 134 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 68/13 à pág. 302 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 74/13 à pág. 318 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 12/14 à pág. 121 deste volume;
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 21/01 à pág. 194 do vol. LII;
Deliberação CEE nº 1/99 à pág. 179 do vol. XLVII;
Deliberação CEE nº 68/07 à pág. 313 do vol. LXIII;
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 do vol. LXV;
Deliberação CEE nº 124/14 à pág. 203 deste volume;
Indicação CEE nº 8/97 à pág. 150 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 13/97 à pág. 251 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 22/97 à pág. 254 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 1/99 à pág. 184 do vol. XLVII;
Indicação CEE nº 15/01 à pag. 196 do vol. LII;
Indicação CEE nº 70/07 à pág. 317 do vol. LXIII;
Indicação CEE nº 74/08 à pág. 208 do vol. LXV;
Parecer CEE nº 67/98 à pág. 184 do vol. XLV;
Parecer CEE nº 500/98 à pág. 453 do vol. XLVI;
Parecer CEE nº 55/11 à pág. 157 do vol. LXXI;
Portaria Conj. CENP/COGSP/CEI de 6.7.09 à pág. 362 do vol. LXVIII;
Instrução CGRH nº 2/13 à pág. 276 do vol. LXXV.

RESOLUÇÃO SE Nº 31, DE 3 DE JUNHO DE 2014
Dispõe sobre a participação de professores de Educação Física, da rede estadual de
ensino, na 44ª Olimpíada Colegial Guarulhense
O Secretário da Educação, com fundamento na alínea “a” do inciso XVI,
do artigo 23 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008,
Resolve:
Artigo 1º - Fica autorizada a participação de professores de Educação
Física, da rede estadual de ensino, do município de Guarulhos, na 44ª Olimpíada Colegial Guarulhense, da Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer, da Prefeitura
Municipal de Guarulhos, a realizar-se no período de 16 a 29 de agosto de 2014.
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Artigo 2º - Os professores deverão, no prazo de trinta dias após o evento,
comprovar sua efetiva participação no certame, mediante apresentação de atestado
ou certificado fornecido pela Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer.
Parágrafo único – A inobservância do disposto no caput deste artigo acarretará desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que serão considerados como faltas injustificadas.
Artigo 3º - O docente, que ministra aulas em mais de uma unidade escolar da rede estadual, fica obrigado a apresentar comprovante de sua participação no
evento de que trata esta resolução, em todas as unidades escolares em que atue.
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
O Decreto nº 52.833/08 encontra-se à pág. 113 do vol. LXV na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE

RESOLUÇÃO SE Nº 33, DE 26 DE JUNHO DE 2014
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento de Centro de Estudos de
Línguas – CEL, e dá providências correlatas
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-81, de 4.11.2009, e da manifestação
da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Resolve:
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento de Centro de
Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, na Escola
Estadual Dr. Custódio Angelo de Lima, no município de Leme, Diretoria de Ensino - Região Pirassununga.
Artigo 2º - À Diretoria de Ensino caberá, nos termos do disposto na Resolução SE nº 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
didático e técnico pedagógico do CEL.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_____
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.
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(*) DELIBERAÇÃO CEE Nº 124/2014
Dispõe sobre exames e cursos de educação de jovens e adultos oferecidos por
instituições públicas e privadas no sistema de ensino do Estado de São Paulo
O Conselho Estadual de Educação, com fundamento na Lei estadual nº
10.403/1971, com base nos artigos 37 e 38 da Lei federal Nº 9.394/1996 e na Indicação
CEE nº 125/2014.
Delibera:
Art. 1º - Os cursos de educação de jovens e adultos, presenciais e a distância, oferecidos por instituições públicas e privadas, em nível do ensino fundamental
e médio, serão organizados no sistema de ensino do Estado de São Paulo de acordo
com o disposto nesta deliberação.
§1º - Na oferta dos cursos de educação de jovens e adultos a distância,
referentes ao ensino fundamental e médio, deverá ser observado, ainda, o disposto na
Deliberação CEE nº 97/2010.
§2º - As instituições criadas por legislação específica e que contem com
supervisão delegada cumprirão o disposto nesta deliberação, por meio de seu órgão
competente.
Art. 2º - Os cursos de educação de jovens e adultos presenciais e a distância, correspondentes aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio,
deverão ser desenvolvidos por meio de projetos pedagógicos específicos.
Parágrafo único - Os cursos correspondentes aos anos iniciais do ensino
fundamental serão livremente organizados, inclusive quanto ao tempo de integralização de estudos.
Art. 3º - Os cursos presenciais que correspondem aos quatro anos finais
do ensino fundamental devem ser organizados com duração mínima de 24 (vinte e
quatro) meses e carga horária mínima de 1.600 horas de efetivo trabalho escolar, exigindo-se do aluno a idade mínima de 15 (quinze) anos completos para o início do curso.
Art. 4º - Os cursos presenciais que correspondem ao ensino médio devem ser organizados com duração mínima de 18 (dezoito) meses e carga horária mínima de 1.200 horas de efetivo trabalho escolar, exigindo-se do aluno a idade mínima de
18 (dezoito) anos completos para o início do curso.
Art. 5º - Nos cursos referidos nos artigos 3º e 4º, a avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de certificados dar-se-á no processo do curso, conforme disposto no projeto pedagógico, devidamente aprovado pelo órgão competente.
§ 1º - A avaliação referida no caput será organizada, preferencialmente,
por áreas do conhecimento.
§ 2º - Os conceitos e critérios de avaliação deverão constar do regimento
escolar e do projeto pedagógico das instituições, obedecidas as disposições desta Deliberação e a legislação em vigor.
* Homologada pela Resolução SE de 26.2.2014.
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Art. 6º - Nos cursos de educação de jovens e adultos a distância, públicos
e privados, a certificação será realizada pelo próprio estabelecimento, observadas as
idades mínimas de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio.
Art. 7º - Os alunos egressos dos cursos de educação de jovens e adultos
poderão ser recebidos na rede regular de ensino, a critério da escola, mediante processo de classificação e reclassificação conforme dispõem o art. 23, § 1.º, e o art. 24, inciso
II, da Lei nº 9.394/1996.
Art. 8º - Os exames de EJA serão realizados pelos poderes públicos, federal e estadual.
Art. 9º - A aprovação parcial nos exames, em áreas de conhecimento ou
componentes curriculares, mediante devida comprovação, pode ser objeto de aproveitamento nos cursos presenciais de EJA, mantida a duração mínima dos cursos para
conclusão e certificação.
Art. 10 - A Indicação faz parte integrante da presente deliberação.
Art. 11 - Esta deliberação entra em vigor na data da publicação da sua
homologação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Deliberação
CEE nº 82/2009 e a Deliberação CEE nº 114/2012.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
deliberação.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a presente
ANEXO:
INDICAÇÃO CEE Nº 125/2014 – Aprovada em 19.2.2014
CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO
Esta Indicação tem por objetivo fundamentar Projeto de Deliberação que
consolide as disposições normativas operacionais a respeito dos cursos de educação de
jovens e adultos, presenciais e a distância, oferecidos por instituições públicas e privadas do sistema de ensino do Estado de São Paulo, bem como os exames de conclusão
para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
A educação de jovens e adultos está prevista no artigo 208 da Constituição Federal, que dispõe:
“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não
tiveram acesso na idade própria;” (g.n.).
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Com relação à Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a educação de jovens e adultos está prevista nos artigos 37 e 38, como
segue:
“Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º - O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência
do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
§ 3º - A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento.”
“Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos,
que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1º - Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de
quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito
anos.
§ 2º - Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.”
Da LDB, cabe citar ainda o § 3º do artigo 87, o qual dispõe que o Distrito
Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a União, devem: “(...) II - prover
cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados;”.
À parte o aspecto normativo, cabe considerar que a oferta de cursos de
educação de jovens e adultos permanece sendo um imperativo, apesar dos esforços
nacionais e estaduais para ampliar a escolarização da população em idade própria e
para garantir o acesso e a permanência de estudantes na educação básica. Trata-se não
só da garantia de um direito previsto em lei, mas da entrada desses estudantes em uma
vida mais digna e mais produtiva, por meio da educação.
É de suma importância que os sistemas de ensino ofereçam oportunidades de educação adequadas àqueles que não tiveram acesso à escolaridade, na idade
correta. Nesse aspecto, preliminarmente, há que se reiterar as diferentes possibilidades para operacionalização da educação de jovens e adultos, por meio de:
- Cursos presenciais;
- Cursos a distância;
- Exames.
Com relação aos exames, cabe reiterar que se trata de um direito e não
da finalidade dos cursos da EJA, conforme explicitado no Parecer CNE/CEB nº 11/2010.
E, ainda, é prerrogativa do poder público a oferta de exames conforme disposto na Res.
CNE/CEB nº 03/2010:
“Art. 7º Em consonância com o Título IV da Lei nº 9.394/96, que estabelece a forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames
de EJA deve ser competência dos sistemas de ensino”. (g.n)
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Os cursos presenciais ou a distância são ministrados por estabelecimento
de ensino, aos interessados em completar sua escolaridade, observada a idade mínima de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Destaca-se
que para esses cursos, as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos,
conforme Resolução CNE/CEB nº 03/2010, estabelecem que a avaliação se dá durante
o processo educacional e, enquanto cursos oficiais, ou seja, devidamente credenciados
ou autorizados por órgãos competentes, ensejam a certificação de estudantes se cumpridos todos os requisitos legais, entre esses a duração mínima de dois anos e um ano
e meio respectivamente para o ensino fundamental e para o ensino médio.
Com o objetivo de organizar e sistematizar a EJA no sistema de ensino do
Estado de São Paulo, propõe-se, em resumo:
*Os cursos de EJA públicos, presenciais ou a distância, continuam com
avaliação e certificação pelos próprios estabelecimentos;
*Os cursos de EJA privados, presenciais ou a distância, devidamente autorizados a funcionar, passam a fazer avaliação e certificação pelos próprios estabelecimentos;
*Exames de EJA serão realizados pelos poderes públicos federal e estadual.
2. CONCLUSÃO
beração.

Dado o exposto, propõe-se ao Conselho Pleno o anexo Projeto de DeliSão Paulo, 13 de fevereiro de 2014.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

Indicação.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a presente
________
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;
Decreto nº 5.622/05 á pág. 447 do vol.33.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 82/09 à pág. 227 do vol. LXVII;
Deliberação CEE nº 97/10 à pág. 207 do vol. LXIX;
Deliberação CEE nº 114/12 à pág. 159 do vol. LXXIV.

206

14367 miolo.indd 206

26/06/15 12:53

(*) DELIBERAÇÃO CEE Nº 125/2014
Dispõe sobre a inclusão de nome social nos registros escolares das instituições
públicas e privadas no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo e dá outras
providencias correlatas
O Conselho Estadual de Educação, nos termos da Lei estadual Nº
10.403/1971, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil,
na Constituição do Estado de São Paulo, Lei federal nº 9.394/1996, Lei estadual nº
10.948/2001, nos Decretos nº 55.588/2010, nº 55.589/2010, nº 55.839/2010, e na Indicação CEE nº 126/2014,
Delibera:
Art. 1º - As instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São
Paulo, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo e à
dignidade humana, incluirão, a pedido dos interessados, além do nome civil, o nome
social de travestis e transexuais nos registros escolares internos.
§ 1º - Entende-se por nome civil aquele registrado na certidão de nascimento.
§ 2º - Entende-se por nome social aquele adotado pela pessoa e conhecido e identificado na comunidade.
Art. 2º - Em se tratando de alunos menores de idade, é necessária a manifestação expressa dos pais ou responsáveis autorizando a inclusão do nome social.
Art. 3º - O nome social deverá ser usual na forma de tratamento, e acompanhar o nome civil nos registros e documentos escolares internos.
Art. 4º - A inclusão do nome social nos documentos escolares internos
poderá ser requerida por escrito, a qualquer tempo, observado o disposto no artigo 2º
desta Deliberação.
Art. 5º - A instituição deverá viabilizar as condições necessárias de respeito às individualidades, mantendo, entre outros, programas educativos e assegurando ações e diretrizes previstas nos Planos Estaduais de Enfrentamento à Homofobia e
Promoção da Cidadania LGBT.
Art. 6º - No histórico escolar, no certificado de conclusão e no diploma
constará somente o nome civil.
Art. 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação da sua
homologação.
INDICAÇÃO CEE Nº 126/2014
1. RELATÓRIO
O Secretário de Estado da Educação, Professor Herman Voorwald, encaminha consulta ao CEE para que seja examinada a conveniência e oportunidade de se
* Homologada pelo Resolução SE de 13.5.2014.
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deliberar sobre diretrizes para aplicação do disposto na legislação que regula e regulamenta o tratamento nominal de pessoas cuja identidade de gênero seja distinta de
seu sexo biológico.
Neste sentido, requer ao Conselho, que essas diretrizes sejam aplicadas
a todas as instituições educacionais sobre as quais o Colegiado exerce competência
normativa, consultiva e deliberativa.
O que se espera é que o CEE se manifeste sobre a possibilidade de inserção do nome social nos registros escolares, de modo a contemplar todas as situações e
circunstâncias que a medida envolve.
O nome social é aquele que corresponde à forma pela qual a pessoa se
reconheça, é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua
inserção social. O nome social difere do nome civil que é aquele registrado na certidão
de nascimento.
No Ofício dirigido ao Conselho, fica claro que essas diretrizes devem contemplar a necessidade de que se implementem ações de prevenção contra quaisquer
atos atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e coletivos. A iniciativa desta solicitação também se deve à necessidade de uma regulamentação mais específica
da matéria, que assegure a uniformidade de procedimentos nas instituições vinculadas
ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.
A respeito da matéria, foram anexados aos autos legislação e instrumentos normativos de outras unidades da Federação e solicitação de dois alunos de escolas
estaduais de inclusão do nome social.
Este Conselho também recebeu inúmeras manifestações solicitando uma
posição sobre o assunto, como a manifestação do Núcleo de Combate à Discriminação,
Racismo e Preconceito da Defensoria Pública de São Paulo ou a manifestação da Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual, da Secretaria de Estado da Justiça e
da Defesa da Cidadania de São Paulo. A mais recente foi a da Conselheira Presidente do
Conselho Regional de Psicologia - SP defendendo o uso do nome social nas instituições
vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.
2. HISTÓRICO
No Estado Democrático de Direito todos os seres humanos nascem livres
e iguais em dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e interrelacionados. O termo orientação sexual é uma referência à
capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual
por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim
como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. A identidade de gênero se refere à experiência íntima, individual e intransferível de cada ser humano consigo mesmo e que define, de forma profunda e abrangente, o gênero com que cada pessoa se
identifica, se percebe. Esta identidade pode ou não corresponder ao sexo atribuído no
nascimento. A identidade de gênero inclui o senso pessoal do corpo que eventualmente envolve, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meio
de intervenções médicas, cirúrgicas ou outras. Outras expressões de gênero, inclusive
vestimenta, modo de falar e maneirismos também são eventualmente adotadas, sempre por livre escolha. Transexuais e travestis possuem identidade de gênero distinta de
seu sexo biológico. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a
dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou
abuso. Muitos avanços ao redor do planeta já foram alcançados, no sentido de asse208
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gurar que as pessoas de todas as orientações sexuais e identidades de gênero possam
viver com a mesma dignidade e respeito a que todas as pessoas têm direito.
Atualmente, muitos países possuem leis e constituições que garantem
os direitos de igualdade e não discriminação, sem distinção por motivo de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. O Brasil situa-se neste patamar. O artigo 3º da
nossa Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã de 1988, estabelece que
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é “promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação”. Entretanto, para que estes objetivos sejam alcançados, é necessário
que a legislação seja permanentemente revista e atualizada e que novos marcos legais
sejam editados. Sabemos que violações de direitos humanos que atingem pessoas por
causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero, real ou percebida, constituem um padrão frequente, muitas vezes consolidado em algumas regiões, o que causa
sérias preocupações. Elas agridem não apenas os direitos individuais, mas também o
Estado de Direito Democrático. O rol dessas violações inclui execuções extrajudiciais,
tortura e maus tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade, detenção
arbitrária, negação de oportunidades de emprego e educação e sérias discriminações
em relação ao gozo de outros direitos humanos. Essas violações são com frequência
agravadas por outras formas de violência, ódio, discriminação e exclusão, a exemplo
daquelas baseadas na raça, idade, religião, deficiência ou status econômico, social ou
de outro tipo.
Muitos países impõem normas de gênero e orientação sexual às pessoas
por meio de costumes, legislação e violência e exercem controle sobre o modo como
elas vivenciam seus relacionamentos pessoais e como se identificam. O policiamento
da sexualidade continua a ser poderosa força subjacente à persistente violência de gênero, bem como à desigualdade entre os gêneros. Importantes mecanismos de direitos
humanos da Organização das Nações Unidas têm afirmado a obrigação dos países de
assegurar a todas as pessoas proteção eficaz contra discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero.
3. PRINCÍPIOS
A Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos
Humanos, em nome de uma coalizão de organizações de direitos humanos, desenvolveram um conjunto de princípios jurídicos sobre a aplicação da legislação internacional às violações de direitos humanos com base na orientação sexual e identidade de
gênero, no sentido de dar mais clareza e coerência às obrigações de direitos humanos
dos países. Depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade Gadjah
Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes
especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento relevante das
questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os Princípios
de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em
relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero.
Os Princípios de Yogyakarta, cujos conceitos foram agregados à presente
Indicação, tratam de um amplo espectro de normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero.
Vale conhecer o “Princípio 16: DIREITO À EDUCAÇÃO”
Toda pessoa tem o direito à educação, sem discriminação por motivo de
sua orientação sexual e identidade de gênero, e respeitando essas características.
Os Estados deverão:
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a) tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas
necessárias para assegurar o acesso igual à educação e tratamento igual dos e das estudantes, funcionários/as e professores/as no sistema educacional, sem discriminação
por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero;
b) garantir que a educação seja direcionada ao desenvolvimento da personalidade de cada estudante, de seus talentos e de suas capacidades mentais e físicas até seu potencial pleno, atendendo-se as necessidades dos estudantes de todas as
orientações sexuais e identidades de gênero;
c) assegurar que a educação seja direcionada ao desenvolvimento do
respeito aos direitos humanos e do respeito aos pais e membros da família de cada
criança, identidade cultural, língua e valores, num espírito de entendimento, paz, tolerância e igualdade, levando em consideração e respeitando as diversas orientações
sexuais e identidades de gênero;
d) garantir que os métodos educacionais, currículos e recursos sirvam
para melhorar a compreensão e o respeito pelas diversas orientações sexuais e identidades de gênero, incluindo as necessidades particulares de estudantes, seus pais e
familiares relacionadas a essas características;
e) assegurar que leis e políticas dêem proteção adequada a estudantes,
funcionários/as e professores/as de diferentes orientações sexuais e identidades de
gênero, contra toda forma de exclusão social e violência no ambiente escolar, incluindo
intimidação e assédio;
f) garantir que estudantes sujeitos a tal exclusão ou violência não sejam
marginalizados/as ou segregados/as por razões de proteção e que seus interesses sejam identificados e respeitados de uma maneira participativa;
g) tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas
necessárias para assegurar que a disciplina nas instituições educacionais seja administrada de forma coerente com a dignidade humana, sem discriminação ou penalidade
por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero do ou da estudante, ou de
sua expressão;
h) garantir que toda pessoa tenha acesso a oportunidades e recursos
para aprendizado ao longo da vida, sem discriminação por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive adultos que já tenham sofrido essas formas de
discriminação no sistema educacional.
4. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O Brasil tem feito sua lição de casa. Nossa legislação, a partir da edição
da Constituição de 1988, tem trazido grandes avanços na forma com que lidamos com
essas questões e foram dados passos significativos na direção da igualdade entre os
gêneros e na proteção contra a violência que se origina na sociedade, na comunidade
ou até mesmo na própria família.
Nossas respostas às violações de direitos humanos com base na orientação sexual e identidade de gênero precisam desta legislação para que não sejam
fragmentadas ou inconsistentes.
4.1 Constituição Federal
Como já foi visto, o artigo 3º da Constituição Federal estabelece como
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil “promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”.
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No artigo 205, também se contempla que a educação tem o objetivo
de promover o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da
cidadania.
No artigo 206, constam como princípios do ensino:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,
a arte o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino.
4.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
A LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também reafirma em
seu artigo 3º que o ensino será ministrado com base no respeito à liberdade e apreço à
tolerância, com igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
4.3 Código Civil Brasileiro
O uso do NOME, quer civil, quer social, está inserido entre os DIREITOS
DA PERSONALIDADE, que pode ser conceituado como sendo aqueles direitos inerentes
a toda pessoa humana e à sua dignidade, conforme dispõe o atual CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO – Lei nº 10.406, de 10/01/2.002. Nesta lei encontramos os artigos 11 e 21 que
tratam dos direitos da personalidade das pessoas. Essa tendência do atual direito privado brasileiro é reforçada por vários doutrinadores, destacando-se Gustavo Tepedino,
a conceber uma cláusula geral de tutela da personalidade das pessoas naturais (Temas
de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 4ª Edição), construída com base em preceitos
fundamentais da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CF/88: a proteção da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III) e a igualdade em sentido amplo ou isonomia.
4.4 Programas do Governo Federal
O Governo Federal criou em 2004 o Programa “Brasil sem Homofobia
– Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção da
Cidadania Homossexual”. Referido programa traz de modo claro à sociedade brasileira
que, enquanto existirem cidadãos cujos direitos fundamentais não sejam respeitados
por razões relativas à discriminação por orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política, não se poderá afirmar que a sociedade brasileira seja justa,
igualitária, democrática e tolerante.
4.5 Legislação do Estado de São Paulo
4.5.1 A Constituição do Estado de São Paulo – promulgada em 5 de outubro de 1989 e tendo como um de seus signatários a nossa ilustre Presidente do Conselho Estadual de Educação, Professora Guiomar Namo de Melo, que na época era
Deputada Estadual Constituinte - estabelece nos artigos 237 e 277 o seguinte:
Artigo 237 - A educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de
liberdade e solidariedade humana, tem por fim:
I - a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão,
do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade;
II - o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana;
III - o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional;
IV - o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum;
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V - o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer
as dificuldades do meio, preservando-o;
VI - a preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural;
VII - a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe,
raça ou sexo;
VIII - o desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica
da realidade.
Artigo 277 – Cabe ao Poder Público, bem como à família, assegurar à
criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e agressão.
4.5.2 No Estado de São Paulo, foi aprovada a Lei nº 10.948, de 05 de
novembro de 2001, que regulamentou as penalidades a serem aplicadas à pratica de
discriminação em razão de orientação sexual.
4.5.3 O Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de
São Paulo e nos artigos 1º e 2º determinou que:
Art. 1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos
deste decreto, o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos
promovidos no âmbito da Administração direta e indireta do Estado de São Paulo.
Art. 2º - A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento
do cadastro ou ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponda à
forma pela qual se reconheça, é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e em sua inserção social.
§ 1º - Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que constará dos atos escritos.
§ 2º - O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos
que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome escolhido.
§ 3º - Os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria.
4.5.4 O Decreto nº 55.589, de 17 de março de 2010, regulamentou a Lei
nº 10.948, de 5 de novembro de 2001, que trata das penalidades a serem aplicadas à
prática de discriminação em razão de orientação sexual no Estado de São Paulo.
4.5.5 O Decreto No 55.839, de 18 de maio de 2010, considerando a importância de instituir políticas públicas destinadas ao respeito à diversidade sexual e
promoção dos direitos da população LGBT, instituiu o Plano Estadual de Enfrentamento
à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT e deu providências correlatas.
Esse Plano surgiu em decorrência natural a diversas ações havidas no
âmbito do Governo Estadual como a criação da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo (Decreto nº 54.032, de 18 de fevereiro de
2009); a existência do Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual e das
resoluções da I Conferência Estadual GLBTT, (convocada pelo Decreto nº 52.770, de 3
de março de 2008), que resultaram em diretrizes de atuação e propostas de políticas
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públicas destinadas ao enfrentamento da discriminação homofóbica e promoção dos
direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
A partir dessas resoluções da I Conferência Estadual GLBTT, o Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual elaborou metas e ações destinadas ao
enfrentamento à discriminação homofóbica e promoção da cidadania LGBT e que foram absorvidas pelo Plano Estadual para serem cumpridas pelas Secretarias de Estado.
No que se refere às diretrizes de ação para o enfrentamento à homofobia
e suas decorrentes manifestações de intolerância no âmbito da Secretaria de Educação,
foram estabelecidas as seguintes metas:
Meta 1. Capacitar Gestores Públicos.
Ação 1.1. Realizar «Ciclos de Conferências» para capacitar gestores da
rede estadual de educação acerca da temática «Diversidade Sexual na Sala de Aula».
Ação 1.2. Fomentar a troca de experiências sobre iniciativas desenvolvidas que abordam questões de gênero, sexualidade e diversidade sexual na escola.
Meta 2. Capacitar professores.
Ação 2.1. Realizar, por meio da «Rede do Saber», cursos de Capacitação
e Sensibilização em Direitos Humanos e Diversidade Sexual para professores coordenadores da Oficina Pedagógica das Diretorias de Ensino, por meio dos instrumentos de
educação telepresencial.
Ação 2.2. Propiciar, por meio de estudos dirigidos, a discussão sobre práticas pedagógicas e mecanismos de enfrentamento ao preconceito homofóbico nos
espaços escolares.
Meta 3. Garantir a realização das diretrizes curriculares.
Ação 3.1. Promover discussão com a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas em torno dos currículos escolares de modo a incrementar a temática
da diversidade sexual na formação discente, a partir da reflexão sobre as dimensões de
gênero e sexualidade.
Ação 3.2. Implementar a abordagem do assunto diversidade sexual na
prática docente, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Currículo do
Estado de São Paulo.
Meta 4. Ampliar o acervo bibliotecário da rede estadual de ensino.
Ação 4.1. Ampliar a aquisição de livros que abordem a temática da diversidade sexual, distribuindo-os uniformemente para as escolas.
Ação 4.2. Ampliar a aquisição de material áudio-visual que abordem a
temática da diversidade sexual, distribuindo-os uniformemente para as escolas.
Meta 5. Enfrentar a discriminação homofóbica nos ambientes escolares.
Ação 5.1. Promover ações de enfrentamento à discriminação homofóbica no ambiente escolar.
Ação 5.2. Incrementar a continuidade da parceria com a Secretaria da
Saúde, por meio da realização do projeto «Saúde e Prevenção nas Escolas».
É esperado para maio deste ano de 2014, a edição de novo decreto governamental instituindo o II Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT.
4.6. O Conselho Estadual de Educação de São Paulo
Ao longo de toda a sua história e dentro de suas atribuições normativas,
deliberativas e consultivas do Sistema Estadual de Educação, o CEE tem promovido importantes avanços na legislação que levaram a mais inclusão, qualidade e organização
à rede de ensino paulista.
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Neste contexto, foi realizada uma reunião extraordinária do Colegiado
no dia 12 de fevereiro de 2014 e convidadas a Dra. Vanessa Alves Vieira, Defensora
Pública que coordena o Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da
Defensoria Pública de SP, e a Dra. Heloisa Gama Alves, Coordenadora de Políticas para
a Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de SP.
As duas especialistas trouxeram importantes subsídios para esse Conselho a respeito
da legislação e dos esforços do Governo Estadual e da sociedade civil no combate à
exclusão e aos preconceitos em SP.
Também defenderam a edição, por parte do CEE, de uma Deliberação
que permitisse a inclusão do nome social, aquele adotado por travestis e transexuais e
com o qual é identificado na comunidade, nos registros e documentos escolares internos das instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.
4.7. Legislação em outros estados e cidades brasileiras
No campo educacional, em razão dos dispositivos constitucionais e legais, alguns Conselhos de Educação e Secretarias de Estado editaram normas acerca
da inclusão do nome social nos registros escolares como, por exemplo, o Conselho
Municipal de Educação de Belo Horizonte, a Secretaria do Estado de Educação do Pará,
o Conselho Estadual de Educação de Goiás e do Estado de Mato Grosso.
A tabela abaixo traz um resumo do posicionamento de alguns Conselhos
de Educação quanto à utilização do nome social:
Estado/Município
Ato normativo
Conclusão
Belo Horizonte
Resolução
Inclusão nos registros dos diários de turma, nos boletins escolares e demais registros internos das instituições de ensino, entre parênteses, na frente do nome
constante do registro civil, o nome social, pelo qual a travesti e o/a transexual se identifica.
Ceará
Resolução
Determinação de que quando requerido, que as instituições escolares
de educação básica e de ensino superior, vinculadas ao Sistema Estadual de Educação
do estado do Ceará, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao
pluralismo, à dignidade da pessoa humana; além do nome civil, incluam o nome social
de travestis e transexuais em todos os registros internos dessas instituições.
Goiás
Resolução
Determinação para que as escolas do Sistema Educativo de Goiás que,
em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade humana, incluam o nome social de travestis e transexuais, nos registros escolares
para garantir o acesso, a permanência e o êxito desses cidadãos no processo de escolarização e de aprendizagem.
Mato Grosso
Parecer-Plenária
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Parecer favorável para que seja autorizado, no sistema educacional do
Estado de Mato Grosso, acrescentar o “nome social” de travestis e transgêneros nos
registros acadêmicos, exceto no histórico escolar e diploma, em que constará, tão somente, o nome civil.
Pará
Portaria
Determinação de que a partir de 02/01/2009 todas as Unidades Escolares da Rede Pública Estadual do Pará passarão a registrar, no ato da matrícula dos
alunos, o pré-nome social de Travestis e Transexuais.
Paraná
Parecer CP/CEE 01/09
Favorável à inserção do nome social além do nome civil, nos documentos
internos do estabelecimento de ensino nos termos das recomendações do Parecer n.º
04/09 do Ministério Público/PR de 21/09/09 (anexo a este Parecer), aos alunos travestis e transexuais maiores de 18 anos, que requeiram, por escrito, esta inserção.
Recomenda-se que as instituições do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, por meio de seus órgãos colegiados, promovam amplo debate sobre a temática
aqui tratada, devendo a seguir, incorporar ao seu regimento, as orientações e procedimentos internos definidos.
Rio Grande do Sul
Parecer 739/2009
A Comissão de Legislação e Normas propôs que o Colegiado expeça
aconselhamento às escolas do Sistema Estadual de Ensino para a adoção do nome social escolhido pelo aluno pertencente aos grupos transexuais e travestis.
Santa Catarina
Resolução 132
Determinar, quando requerido, que as escolas/instituições vinculadas ao
Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina que, em respeito à cidadania, aos
direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade humana, além do nome
civil, incluam o nome social de travestis e transexuais nos registros escolares internos.
Portanto, fica claro que o termo “nome social” é o que se consolida para
se referir ao qual transexuais e travestis se reconhecem e são reconhecidos pela sociedade.
De fato, além dos órgãos ligados à Educação, nos diversos Estados do
Brasil, inúmeras instituições públicas já adotaram o conceito e o termo “nome social”.
Em 2006, o Ministério da Saúde, na publicação «Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde», baseou-se em seis princípios básicos de cidadania. Entre eles, o
terceiro, «assegura ao cidadão o atendimento acolhedor e livre de discriminação, visando à igualdade de tratamento e a uma relação mais pessoal e saudável». E a primeira estratégia para que esse princípio seja efetivado é:
I. A identificação pelo nome e sobrenome, devendo existir em todo documento de identificação do usuário um campo para se registrar o nome pelo qual prefere ser chamado, independentemente do registro civil, não podendo ser tratado por número, nome da doença, códigos, de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso.
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Em 13 de agosto de 2009, essa estratégia foi incluída na Portaria do Ministério da Saúde de nº 1820, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da
Saúde (art. 4º, parágrafo único, I).
Além disso, vários outros órgãos públicos garantem o direito à inserção
do nome social em documentos:
- o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, mediante a Portaria nº 233, de 18 de maio de 2010:
Art. 1º - Fica assegurado aos servidores públicos, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado
por travestis e transexuais.
- a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania do Estado do
Amazonas, mediante a Portaria nº. 438/GSEAS:
I- DECLARAR a todas as unidades da SEAS, e seus servidores, que os travestis e transexuais deverão ser cadastrados e terão reconhecidos seus nomes sociais.
- a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
da Bahia, mediante a Portaria nº 220, de 27 de novembro de 2009:
Art. 1º - Determinar que todas as unidades e órgãos da SEDES, dos municípios e das entidades conveniadas ou contratadas de forma complementar à realização dos serviços financiados e cofinanciados de proteção social básica e proteção social
especial de alta e média complexidade instalados nos municípios habilitados na gestão
da assistência social que compõem o Sistema Único de Assistência Social do Estado da
Bahia – SUAS passem a registrar o nome social de travestis e transexuais em fichas de
cadastro, formulários, prontuários e documentos congêneres do atendimento prestado aos usuários dos serviços.
- Administração Pública da Prefeitura de São João Del Rei, Minas Gerais,
mediante o Decreto nº 3.902, de 23 de janeiro de 2009, que «determina aos órgãos da
Administração Pública Municipal e da iniciativa privada que observem o nome social de
travestis e transexuais e dá outras providências».
- Administração Pública do Estado do Pará, mediante o Decreto nº 1.675,
de 21 de maio de 2009:
Art. 1º - A Administração Pública Estadual Direta e Indireta, no atendimento de transexuais e travestis, deverá respeitar seu nome social, independentemente de registro civil.
- Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, mediante a Portaria nº 041, de 11 de setembro de 2009:
Art. 1º - Determinar que todas as Unidades que integram a Secretaria
de Desenvolvimento Humano, na Capital e no interior do Estado, passem a registrar o
nome social de travestis e transexuais em fichas de cadastro, formulários, prontuários e
documentos congêneres no atendimento prestado aos usuários dos serviços.
- Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, mediante a Resolução nº
188/2010:
Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, nos
serviços de saúde, devem incluir e usar o nome social das pessoas travestis e transexuais em todos os registros relativos aos serviços públicos sob sua responsabilidade, com
fichas de cadastro, formulários, prontuários e outros documentos congêneres.
- Administração Pública do Estado de Pernambuco, mediante o Decreto
nº 35.051, de 25 de maio de 2010:
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Art. 1º - Fica assegurado aos servidores públicos, no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, o uso do nome social adotado
por travestis e transexuais.
- Administração Pública do Estado do Piauí, mediante o Decreto nº 5.916,
de 10 de novembro de 2009:
Art. 1º - As pessoas travestidos e transexuais têm direito à identificação
por meio de seu nome social quando do preenchimento de fichas de cadastro, formulários, prontuários e documentos congêneres, para atendimento de serviços prestados
por qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta do Estado do Piauí.
- Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí, mediante a Portaria nº 026, de 3 de fevereiro de 2009:
Art. 1º - Determinar que todas as Unidades que integram esta Secretaria,
na Capital e no interior do Estado, passem a registrar o nome social de travestis e transexuais em fichas de cadastro, formulários, prontuários e documentos congêneres do
atendimento prestado aos usuários dos serviços.
- Administração pública de Natal, Rio Grande do Norte, mediante a Lei
nº 5.992/2009.
Art. 1º - Ficam os órgãos de Administração Pública Municipal – direta e
indireta – obrigados a observar o nome social e o sexo utilizado pelas pessoas transexuais e travestis, quando do atendimento destas no serviço público local;
§1º - Nos Cadastros Gerais o nome social deverá ser observado antes e
entre parênteses do nome civil das pessoas transexuais e travestis.
§ 2° - Para efeitos desta Lei, entende-se como nome social o nome público e notório utilizado pelo indivíduo transexual e travestis, que se distingue de seu
assento de nascimento.
- Administração pública do Governo do Estado de São Paulo, o já mencionado Decreto nº 55.558, de 5 de março de 2010:
Artigo 1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos
deste decreto, o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos
promovidos no âmbito da Administração direta e indireta do Estado de São Paulo.
- Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, mediante a
Resolução nº 208, de 27 de outubro de 2009:
Artigo 1º - Todo atendimento médico dirigido à população de travestis,
transexuais e pessoas que apresentam dificuldade de integração ou dificuldade de adequação psíquica e social em relação ao sexo biológico, deve basear-se no respeito ao
ser humano e na integralidade da atenção.
Artigo 2º - Deve ser assegurado a essa população, durante o atendimento médico, o direito de usar o nome social, podendo o(a) paciente indicar o nome pelo
qual prefere ser chamado(a), independente do nome que consta no seu registro civil ou
nos prontuários do serviço de saúde.
- Administração pública da cidade de São Paulo, mediante o Decreto nº
51.180/2010:
Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta devem incluir e usar o nome social das pessoas travestis e transexuais em todos
os registros municipais relativos aos serviços públicos sob sua responsabilidade, como
fichas de cadastro, formulários, prontuários, registros escolares e outros documentos
congêneres.
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5. CONCLUSÃO
Considerando que a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil, e considerando os avanços da sociedade brasileira e recente modernização da legislação em diversos estados da Federação, se faz necessária a manifestação deste Colegiado em relação
ao uso do nome social nas instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de
São Paulo.
ração.

Desta forma, submetemos a este Colegiado o anexo Projeto de Delibe________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Lei nº 10.948/01 à pág. 74 do vol. LII;
Decreto nº 55.588/10 à pág. 69 do vol. LXIX;
Decreto nº 55.839/10 à pág. 91 do vol. LXIX;
Decreto nº 55.589/10 à pág. 70 do vol. LXIX.
Deliberação CEE nº 82/09 à pág. 227 do vol. LXVII;
Deliberação CEE nº 97/10 à pág. 207 do vol. LXIX;
Deliberação CEE nº 114/12 à pág. 159 do vol. LXXIV.

(*) DELIBERAÇÃO CEE Nº 126/2014
Altera dispositivos da Deliberação 111/2012
O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, em conformidade com o
disposto no inciso XIX do artigo 2º, da Lei estadual nº 10.403/1971, com fundamento
no inciso V, art. 10 e inciso II, art. 52 da Lei federal nº 9.394/96, e considerando o que
consta nas Indicações CEE nº 78/2008 e 112/2012, bem como na Indicação CEE nº
127/2014,
Delibera:
Art. 1º - O caput do artigo 1º da Deliberação CEE 111/2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - A formação de docentes para a educação básica far-se-á nos
Cursos de Pedagogia, Normal Superior e de Licenciatura de acordo com o que dispõem
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, e nos termos desta deliberação.”

* Homologada pela Resolução SE de 13.06.2014
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Art. 2º - O inciso I do artigo 3º da Deliberação CEE nº 111/2012 passa a
vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o parágrafo único:
Art. 3º (...)
“I – educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, compreendendo do 1º ao 5º ano;”
Art. 3º - O título do Capítulo I da Deliberação CEE nº 111/2012 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Capítulo I
DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL”
Art. 4º - O inciso II do artigo 4º da Deliberação CEE nº 111/2012 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
(...)
II - 1.600 (mil e seiscentas) horas para formação didático pedagógica específica para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental”;
Art. 5º - O caput do artigo 5º e seus incisos VI e VII da Deliberação CEE nº
111/2012 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - A formação científico-cultural tem por objetivo ampliar e aprofundar conhecimentos relativos a áreas relacionadas ao trabalho pedagógico na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e incluirá no currículo:”
(...)
“VI - utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs)
como recurso pedagógico e para o desenvolvimento pessoal e profissional;”
“VII – ampliação e enriquecimento geral incluindo experiências curriculares diversificadas que propiciem acesso, conhecimento e familiaridade com linguagens
culturais, artísticas, corporais e científicas, indispensáveis para o trabalho em sala de
aula”.
Art. 6º - O incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX do artigo 6º da Deliberação
CEE 111/2012 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - (...)
“I - compreensão da História da Educação e da evolução sócio-filosófica
das ideias pedagógicas;”
“II - conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem
para compreensão das características do desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e
físico de crianças e pré-adolescentes;”
“III - conhecimento do sistema educacional brasileiro e sua evolução histórica, para fundamentar uma análise crítica da educação escolar no país, bem como
para entender o contexto no qual vai exercer sua prática docente;”
“IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares e currículos, nacionais, estaduais e municipais, para a educação infantil e o ensino fundamental;”
“V – domínio dos fundamentos da Didática e das Metodologias de Ensino próprias dos conteúdos a serem ensinados, considerando o desenvolvimento dos
alunos;”
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“VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, com especial ênfase à construção
do projeto pedagógico da escola, à elaboração dos planos de trabalho anual e os de
ensino;”
“VII - domínio da gestão do ensino e da aprendizagem, e do manejo de
sala de aula, de modo a motivar os alunos e dinamizar o trabalho de sala de aula;”
“VIII - conhecimento, elaboração e aplicação de procedimentos de avaliação que subsidiem processos progressivos de aprendizagem e de recuperação contínua;”
“IX – conhecimento, interpretação e utilização na prática docente de indicadores e informações contidas nas avaliações do desempenho escolar realizadas
pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual de Educação.”.
Art. 7º - Os incisos I e II do artigo 7º da Deliberação CEE nº 111/2012
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o inciso III:
“Art. 7º (...)
“I – 200 (duzentas) horas de estágio na escola, compreendendo o acompanhamento do efetivo exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental e vivenciando experiências de ensino, na presença e sob supervisão do professor responsável pela classe na qual o estágio está sendo cumprido e sob
orientação do professor da Instituição de Ensino Superior;”
“II – 200 (duzentas) horas dedicadas às atividades de gestão do ensino,
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nelas incluídas, entre
outras, as relativas ao trabalho pedagógico coletivo, conselhos da escola, reuniões de
pais e mestres, reforço e recuperação escolar, sob orientação do professor da Instituição de Ensino Superior e supervisão do profissional da educação responsável pelo estágio na escola, e, atividades teórico-práticas e de aprofundamento em áreas específicas,
de acordo com o projeto político-pedagógico do curso de formação docente.”
Art. 8º - O caput do artigo 8º da Deliberação CEE nº 111/2012 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º - Os cursos para a formação de professores dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio deverão dedicar, no mínimo, 30% da carga horária
total à formação didático-pedagógica, além do estágio supervisionado e das atividades
científico-culturais que contemplarão um sólido domínio dos conteúdos das disciplinas, objetos de ensino do futuro docente.”.
Art. 9º – O caput do artigo 9º e seu inciso I da Deliberação CEE 111/2012
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º - A formação científico-cultural incluirá na estrutura curricular,
além dos conteúdos das disciplinas que serão objeto de ensino do futuro docente,
aqueles voltados para:
“I – práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, envolvendo a
produção, a análise e a utilização de diferentes gêneros de textos, relatórios, resenhas,
material didático e apresentação oral, entre outros”;
Art. 10 – Os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX do artigo 10 da Deliberação CEE nº 111/2012 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 (...)
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“I - conhecimentos de História, Sociologia e Filosofia da Educação que
fundamentam as ideias e as práticas pedagógicas;”
“II - conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, que fundamentam as práticas pedagógicas nessa etapa escolar;”
“III - conhecimentos sobre o sistema educacional brasileiro e sua história,
para fundamentar uma análise crítica e comparativa da educação;”
“IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares e currículos nacionais, estaduais e municipais em seus fundamentos e dimensões práticas que orientam e norteiam as atividades docentes;”
“V – domínio dos fundamentos da Didática e das Metodologias de Ensino
próprias dos conteúdos a serem ensinados, considerando o desenvolvimento dos alunos e a etapa escolar em que se encontram;’
“VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica nos anos finais
do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com especial ênfase à construção do projeto político-pedagógico da escola, à elaboração dos planos de trabalho anual e os de
ensino, e da abordagem interdisciplinar;”
“VII – domínio da gestão do ensino e da aprendizagem, e do manejo de
sala de aula, de modo a motivar os alunos e dinamizar o trabalho de sala de aula;”
“VIII - conhecimentos sobre elaboração e aplicação de procedimentos
de avaliação que subsidiem propostas de aprendizagem progressiva dos alunos e de
recuperação contínua;”
“IX – conhecimento, interpretação e utilização na prática docente de indicadores e informações contidas nas avaliações do desempenho escolar realizadas
pelo Ministério da Educação e pela Secretaria Estadual de Educação.”.
Art. 11 – Os incisos I e II do artigo 11 da Deliberação CEE nº 111/2012
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o inciso III.
“Art. 11 (...)
“I – 200 (duzentas) horas de estágio na escola, compreendendo o acompanhamento do efetivo exercício da docência nos anos finais do ensino fundamental
e no ensino médio e vivenciando experiências de ensino, na presença e sob supervisão do professor responsável pela classe na qual o estágio está sendo cumprido e sob
orientação do professor da Instituição de Ensino Superior;”
“II – 200 (duzentas) horas dedicadas às atividades de gestão do ensino,
nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, nelas incluídas, entre outras,
as relativas ao trabalho pedagógico coletivo, conselhos da escola, reunião de pais e
mestres, reforço e recuperação escolar, sob orientação do professor da Instituição de
Ensino Superior e supervisão do profissional da educação responsável pelo estágio na
escola, e, atividades teórico-práticas e de aprofundamento em áreas específicas, de
acordo com o projeto político-pedagógico do curso de formação docente.”
Art. 12 – Acrescenta-se parágrafo único ao artigo 11 da Deliberação CEE
nº 111/2012 com a seguinte redação:
“Parágrafo único – Os cursos de Educação Física e Artes deverão incluir
estágios em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nos termos deste
artigo”.
Art. 13 – O caput do artigo 12 da Deliberação CEE nº 111/2012 passa a
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 12 – As alterações curriculares definidas nesta Deliberação aplicam-se às turmas ingressantes a partir do 1º semestre de 2015 e no que couber às demais
turmas, resguardando-se o direito dos alunos.”.
Art. 14 - Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 4 de junho de 2014.
Relatores:
a) Consª Rose Neubauer
a) Consª Guiomar Namo de Mello
a) Consª Sylvia Gouvêa
a) Consª Bernardete Angelina Gatti
a) Cons. Antonio Carlos das Neves
a) Cons. Francisco José Carbonari
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 4 de junho de 2014.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
ANEXO:
INDICAÇÃO CEE Nº 127/2014 CES - Aprovada em 4/6/2014
ASSUNTO: Formação dos Profissionais Docentes – Estabelece Diretrizes Complementares
INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação
RELATORAS: Conselheiras Rose Neubauer e Neide Cruz
PROCESSO CEE 651/2006 – Reautuado em 07/11/13
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
A formação docente é considerada um dos elementos essenciais ao processo de desenvolvimento educacional de qualquer país o que tem feito com que esse
tema esteja em constante evidência no interior das políticas educacionais. A formação
inicial de professores representa dimensão crítica, dentre as inúmeras dimensões envolvidas no percurso de constituição da qualidade do ensino.
Inúmeras são as pesquisas nacionais e internacionais que se debruçam
sobre as questões relativas à formação e à profissionalização docente. Elas variam em
relação aos princípios que devem orientar a preparação de um bom professor. Entretanto, é unânime a convicção de que o poder público, através das suas diversas instâncias, tem responsabilidades fundamentais sobre esse percurso.
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O Conselho Estadual de Educação de São Paulo criado em 1933 e reorganizado em 1963, composto por representantes da sociedade civil que traz em seu bojo
a responsabilidade de pensar e propor políticas públicas para a educação paulista agrega atribuições e competências vinculadas ao processo de implementação de políticas
públicas nacionais e estaduais.
Assim sendo, considera válido desempenhar um papel propositivo- indutivo no âmbito das políticas educacionais e mais especificamente nas de formação
docente, além das regulamentações definidas pelo poder Federal.
Neste sentido foi elaborada uma análise das diferentes Indicações e Deliberações, bem como da legislação federal, sobre formação de professores nos últimos
50 anos de existência do CEE/SP1. Neste percurso identificou-se a existência, em vários momentos, de avanços nas proposições do CEE/SP para além das determinações
do Conselho Nacional de Educação. Esta Indicação apoiou-se nos principais aspectos
apontados nessa análise bem como em estudos e pesquisas sobre a formação docente.
O que informam as pesquisas sobre formação de professores
As pesquisas sobre formação de professores cresceram muito nos últimos anos. O mapeamento da produção acadêmica dos pós-graduandos na área de
educação, realizado por André (2009)2 mostra que, na década de 1990, o volume
proporcional de dissertações e teses da área de educação que tinham como foco a
formação de professores girava em torno de 7%; já no início dos anos de 2000, esse
percentual cresce rapidamente, atingindo 22%, em 2007. A mudança não ocorreu apenas no volume de pesquisas, mas também nos objetos de estudo: nos anos de 1990, a
maioria das investigações científicas nessa subárea centrava-se nos cursos de formação
inicial (75%); nos anos de 2000, o foco dirige-se ao (à) professor (a), aos seus saberes,
às suas práticas, às suas opiniões e às suas representações, chegando a 53% do total
de estudos.
São múltiplos os fatores que não podem ser esquecidos, nem desconsiderados no delineamento de políticas para os professores: a organização da carreira
que permita aos profissionais progredirem; condições de trabalho favoráveis; formação
continuada em serviço que considere as particularidades docentes e os projetos das
escolas; organização do ensino; gestão escolar democrática e infraestrutura são alguns
dos elementos fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino básico.
No âmbito da formação em serviço, cabe atenção especial aos professores recém-formados que ingressam nos sistemas de ensino. Esses docentes apontam
vários problemas enfrentados no seu dia a dia, entre os quais se destacam: o isolamento, a falta de conhecimento e experiência para lidar com problemas de conduta e
aprendizagem dos alunos e a falta de apoio da direção ou coordenação da escola. Esses
problemas têm peso equivalente ao do baixo salário que caracteriza a profissão.
Essa situação é ainda pior quando, na ausência de políticas para fortalecer o período inicial de trabalho dos docentes nas escolas, a gestão escolar aloca
os professores iniciantes nos piores períodos e classes, como indicam alguns estudos
confirmados pela observação da rotina da escola (Mello e Silva)3, o que reforça a importância de uma boa formação de professores nos cursos de graduação.
Em vários países essa situação provoca alto nível de desistência dos novos professores. Nos EUA, Cochram-Smith (2004)4, identifica em suas pesquisas cinco
razões pelas quais os professores ingressantes abandonam a carreira:
“porque lhes atribuem o ensino dos alunos com mais dificuldades; porque são sobrecarregados com atividades extracurriculares; porque se lhes atribuem
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aulas em disciplinas ou níveis para os quais não foram preparados; porque não recebem apoio da administração; porque se sentem isolados de seus colegas”.
André (2010)5 ao mapear as pesquisas realizadas nos cursos de pós-graduação mostrou que as políticas docentes não eram objeto de interesse dos pesquisadores brasileiros nos anos de 1990 e continuam sendo muito pouco investigadas. No
período de 1999 a 2003, de um total de 1.184 pesquisas, apenas 53 (4%) abordavam
esse tema.
Gatti, Barretto e André (2011)6 afirmam que no âmbito internacional, as
discussões sobre políticas docentes têm recebido atenção e interesse significativos. As
autoras analisam informes e artigos de diferentes países europeus a partir do Relatório
Eurydice (“A profissão docente na Europa: perfil, tendências e problemáticas”, de 2004)
bem como os relatórios da OCDE (“A questão da profissão docente na Europa: perfil,
tendências e problemáticas”, de 2004 e “A questão do professorado: atrair, capacitar e
conservar professores eficientes”, de 2005).
As pesquisadoras dão especial atenção ao artigo de Imbernón, sobre as
políticas docentes do contexto europeu. Ele ressalta que independente das diferenças
históricas, políticas, econômicas, sociais e educacionais entre os países, todos têm se
empenhado em mudar essas políticas que se refletem em aspectos comuns nos informes dos diferentes países:
* a escassez de professores, indicada por vários países como resultado
de uma profissão pouco atrativa; que surge com maior gravidade nos Países Baixos, na
Bélgica e na Suécia, ainda que esteja presente em outros países europeus, em menor
grau;
* revisão do conhecimento acadêmico e prático que os docentes devem
possuir para responder aos desafios atuais;
* formação permanente do professorado, considerando suas necessidades práticas e contextuais;
* instauração de carreira docente ao longo da vida e verdadeiro processo
de avaliação da formação;
* melhoria dos critérios para seleção do professorado (sobretudo da entrada na universidade);
* programas sistêmicos de integração de professores iniciantes. Gatti,
Barretto e André (2011) comentam: “Imbernón (2006) conclui o artigo, destacando
políticas comuns aos diversos países. Todos os países defendem a ideia de que se deve
dar prioridade à qualidade, e não à quantidade, embora todos concordem que isso seja
difícil, porque a docência é um trabalho com muita demanda. Para aumentar a qualidade, são necessários melhores critérios de seleção, tanto para o ingresso dos estudos,
quanto no posto de trabalho, introduzindo uma avaliação ao longo da carreira docente
e apoiando o professorado com maiores recursos (...). Isso requer que os docentes adquiram maior competência pedagógica, capacidade de trabalhar com os colegas e que
seja dada às escolas maior responsabilidade com maior descentralização da gestão de
seu pessoal (...) alguns países estão introduzindo pós-graduação específica em magistério para os que têm experiência prática em escolas, mas não têm titulação na área da
educação, para dotar a profissão de uma entrada mais flexível”.
Vaillant (2006)7 considera que a formação inicial é um aspecto muito importante e deve merecer atenção especial nas políticas docentes, porque é o primeiro
ponto de acesso ao desenvolvimento profissional e tem papel fundamental na qualidade da prática futura dos professores.
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Ao examinar as instituições formadoras na América Latina, destaca sua
heterogeneidade e diversidade: escolas normais superiores, institutos superiores de
educação, instituições provinciais ou municipais, institutos superiores de ensino técnico, universidades, faculdades. Considera que a dispersão das instituições formadoras
presente em vários países, a falta de um “locus” específico, organizador, impossibilita
uma formação de qualidade. Vaillant (2006) salienta que a análise de propostas curriculares dos cursos de formação inicial aponta “um déficit de qualidade nos conhecimentos disciplinares ensinados nas instituições de formação docente, assim como
escassa articulação com o conhecimento pedagógico e a prática docente” (p. 129).
Pesquisa realizada no Brasil por Gatti e Nunes (2008)8 apresenta resultados semelhantes em estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas sobre os impasses
e desafios dos cursos de formação de professores no Brasil. As autoras afirmam que a
análise das ementas de milhares de disciplinas ofertadas nesses cursos, mostra que o
currículo desenvolvido é fragmentário e disperso e, além disso, “nas disciplinas referentes aos conhecimentos relativos à formação profissional específica predominam enfoques que buscam fundamentar conhecimentos de diversas áreas mas pouco exploram seus desdobramentos em termos das práticas educacionais”. As autoras vão além
e informam que, se de um lado, as ementas muitas vezes discorrem sobre o porquê
ensinar, de outro lado, o registro do quê e de como ensinar é feito de forma superficial.
Mesmo as instituições que relacionam o estudo dos conteúdos articulados às metodologias, o fazem de forma ligeira e sem aprofundamento.
O mesmo ocorre em relação aos estágios. Propostos como um instrumento de iniciação dos futuros professores na sua prática futura, tem se caracterizado por propostas superficiais que, de um lado, não informam como serão realizados,
supervisionados e inspecionados e, de outro, não o articulam com as disciplinas de
fundamentos que deveriam embasar a observação crítico reflexiva do futuro professor.
Outros estudos reforçam a análise de que a mediação entre a teoria e
a prática nos cursos de formação de professores não é adequada nem nas propostas
das diferentes organizações curriculares e nem na forma como ocorre nos cursos propriamente ditos (André, 2002)9. A relação entre teoria e prática está distante do que
é recomendado nos documentos legais e teóricos sobre formação de professor, o que
debilita sobremaneira a atuação do recém-formado em sala de aula.
Nesse sentido, Gatti & Nunes concluem que “... o desequilíbrio na relação
teoria-prática, em favor do pretenso tratamento de fundamentos e teorizações (...) levam a pensar numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto
concreto em que o profissional professor deve atuar”.
Na mesma direção de Gatti & Nunes, outros especialistas já apontavam
os graves problemas dos cursos de nível superior nos quais se preparam professores no
Brasil (Mello, 2000) 10; (Durham, 2008)11.
Investigações realizadas em vários países revelam, portanto, que os problemas comuns apontados pelos professores recém-formados, em especial nos locais
onde não existem políticas voltadas para a iniciação docente, são: insuficiente conhecimento e experiência do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos; falta de apoio
da equipe gestora; dificuldades para ensinar e lidar com o cotidiano da sala de aula.
Essa realidade somada à atribuição de classes de alunos com maiores dificuldades, sentimento de isolamento e pouca valorização social da carreira provocam
altos índices de abandono dos ingressantes.
Os vários artigos e relatórios sobre profissão e formação em diferentes
países relacionam pontos comuns a serem enfrentados para atrair, capacitar e con225
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servar bons professores que devem nortear as políticas de formação de professores:
revisão dos conteúdos acadêmicos e práticos que os docentes precisam dominar para
ter desempenho efetivo na sala de aula; critérios de seleção mais rigorosos, inclusive
de ingresso nos cursos de formação; programas de estágio articulados e devidamente
supervisionados que iniciem os futuros professores na prática de sala de aula e gestão
do ensino possibilitando que as disciplinas teóricas e de fundamentos da educação
embasem a observação crítico reflexiva do futuro professor.
O que revela a documentação do CEE/SP:
A análise dos documentos produzidos pelo Conselho Estadual de Educação fornece uma caracterização dos descaminhos das políticas de formação de professores, no Estado, bastante emblemática. É um panorama marcado por idas e vindas,
rupturas e descontinuidades que aparecem de forma extremamente acentuada nas
últimas décadas: Escolas Normais, Institutos de Educação, CEFAM, Faculdades de Filosofia; Faculdades de Educação; Licenciaturas curtas; Licenciaturas plenas, Institutos
Superiores de Educação, Pedagogia.
Anos 1970 e a reestruturação das licenciaturas:
Vários documentos produzidos pelo CEE-SP, nesse período, normatizam
as Licenciaturas.Três Indicações destacam-se pelo teor provocativo e propositivo que
assumem:
• INDICAÇÃO CEE 154/1972 de 24/04/72: Indica providências a respeito
da Resolução CFE 01 de 07 de janeiro de 1972 (redução de carga horária e duração
mínima de cursos de licenciatura);
• INDICAÇÃO CEE 1/74 de 17/01/74: Discute a organização curricular dos
cursos de Licenciatura, duração e carga horária mínima nos Institutos Isolados de Ensino Superior vinculados ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;
• INDICAÇÃO CEE 23/76 de 26/05/76: Estabelece normas para tramitação de processos de reestruturação dos cursos de Licenciatura.
A Indicação CEE 154/1972 constitui bom exemplo de complementaridade da ação do Conselho Estadual, como também, de proposição de encaminhamentos.
Nela os relatores:
• Apresentam um panorama histórico da implementação das licenciaturas curtas no País: “iniciada em 1965, tendo como objetivo preparar professores para o
1º ciclo da escola média ou ginásio (...) enquanto não houvesse o número suficiente de
professores com licenciatura completa”.
• Discutem as particularidades do Estado de São Paulo, tanto na esfera
do acesso ao ensino superior, quanto no âmbito da história da formação de professores.
• Relacionam a redução da carga horária com a manutenção do currículo anterior à legislação Federal (Parecer 895/71 e Resolução 01/72) e o consequente
comprometimento da qualidade do ensino ministrado: “ Mantendo os currículos anteriores, sofreram essas licenciaturas cortes em carga horária que vão de 815 a 930 horas. Tornou-se possível sua integralização em 03 semestres letivos ( duração inferior à
dos antigos cursos pós-normais)”. “Não estaremos subestimando as aptidões de nossos
futuros professores, acreditando que sejam capazes de tanto em tão pouco tempo?”
(Grifo nosso).
• Demonstram o processo de expansão do ensino superior em São Paulo,
em especial, dos cursos de licenciatura: superior a 300% em 04 anos. Desse quadro
decorrem os argumentos dos relatores: “Será realmente necessária, para o Estado de
São Paulo, a redução da carga horária das licenciaturas, para enfrentar as necessidades
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de implantação da reforma? Risco que se acrescenta ao que julgamos ainda maior, de
habilitar licenciados mal preparados para a tarefa que deles se espera”. (Grifo nosso).
• Apresentam a problemática enfrentada pelo Estado da coexistência de
Institutos de Ensino Superior vinculados ao CEE (instituições estaduais e municipais)
com Institutos vinculados ao CFE (instituições particulares): “Se a redução das licenciaturas for acolhida por um desses conjuntos e não pelo outro, duas são as consequências. Dualidade no processo de formação do professor é a primeira: a carga horária
reduzida faz prever também redução qualitativa de seu preparo nas instituições que a
acolhem. E a segunda: um possível esvaziamento das instituições mantidas pelos Municípios, que não contam com a atração da gratuidade (..)”.
Diante dos motivos expostos, o CEE faz importantes indicações ao governo do Estado de São Paulo e ao Conselho Federal de Educação. No âmbito federal,
indica a “manutenção para os Institutos Isolados, sob jurisdição do CEE, da carga horária e duração dos cursos de licenciatura curta para exercício em escolas de primeiro
grau, anteriores à Resolução CNE 1/72” e que “somente aprove o Conselho Nacional a
redução de carga horária e duração de curso de licenciatura longa, quando provada sua
conveniência e necessidade, mediante apreciação dos planos de curso pelo Conselho
Estadual de Educação”.
Ao governo Estadual, o CEE/SP recomendou “a adoção de medidas que
levem à valorização dos títulos obtidos em cursos de licenciatura de maior duração,
nas hipóteses de a) carreira do magistério; b) classificação de professores dos cursos de
ingresso e remoção; c) processos de recrutamento para atribuição de aulas excedentes.
Outrossim, que se denegue a assinatura de convênios de ajuda técnica ou financeira a
estabelecimentos privados que mantenham cursos de licenciatura com carga horária
mínima aquém da aceita pelo Conselho Estadual de Educação”.
Esse documento mostra para o período em que foi escrito, um posicionamento claro, audacioso e efetivo do Conselho Estadual: tanto na esfera da complementação da legislação federal, como na esfera propositiva e provocativa para a administração estadual.
Na Indicação CEE 1/74, os relatores retomam os princípios defendidos na
Indicação CEE 154/1972, de 24/04/72, explicando o caráter de continuidade e terminalidade dos cursos de licenciatura curta; reafirmam a existência de realidades distintas
entre o cenário nacional e o ensino do Estado de São Paulo e o posicionamento do CEE
na Indicação 154/72 que impediu a redução da carga horária dos cursos de licenciatura
no Estado, além de apresentar o descontentamento com as orientações federais no
que diz respeito à condução das instituições sob sua responsabilidade.
Denunciam os relatores: “Permaneceram no Estado dois Sistemas, com
critérios altamente discrepantes, devendo assim, o CEE fazer sentir a inconveniência da
situação pleiteando dos órgãos competentes medidas para que possa assumir o Estado
de São Paulo, o efetivo controle da Educação superior em todo o seu território”.
Os Conselheiros, dentre os quais, Amélia Domingues de Castro (relatora
da Indicação 154/72), explicitam resultados prenunciados em 1972 em relação à duplicidade de sistemas instituídos diante das diferenças entre as determinações do CEE
e do CFE.
A postura do CEE é mais uma vez propositiva e provocadora ao defender
a necessidade e a condição do Estado de São Paulo de assumir o controle do seu ensino
superior: “O CEE faz sentir a inconveniência da situação pleiteando dos órgãos competentes medidas para que possa assumir o Estado de São Paulo, o efetivo controle da
Educação superior em todo o seu território”.
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Na INDICAÇÃO 23/76 são retomados os princípios de reestruturação dos
cursos de licenciatura. A relatora Amélia Domingues de Castro reafirma as particularidades do Estado de São Paulo e a necessidade que tem de exigir das instituições de
ensino superior o “mais alto nível em seus cursos, motivo pelo qual nunca será demais
repetir que o Conselho Federal de Educação estipula mínimos que deverão ser ultrapassados quando e onde existam condições para tanto”.
No bojo da Indicação CEE 23/76 ficaram estabelecidos que:
• os mínimos de carga horária do CEE ampliam a legislação federal;
• não se recomenda, no Estado de São Paulo, estudos adicionais para as
licenciaturas, considerando que a proliferação dos cursos de complementação trazem
prejuízos à qualidade das licenciaturas.
Mais uma vez o Conselho propõe ações complementares ao proposto
pelo governo federal.
Na esfera da Habilitação Específica para o Magistério, o documento que
merece destaque é a Deliberação CEE 20/74.
Nela o Relator José Augusto Dias reconhece que a Lei 5692/71 trouxe
modificações profundas permitindo a organização de cursos assentados em bases muito inferiores às que já se tinham estabelecidas no Estado.
Em consequência das transformações promovidas pela Lei Federal, o
Ensino Normal passou a “enveredar-se” por caminhos pouco acertados, evidenciado,
segundo o Relator, pela criação de inúmeras instituições sem observância dos critérios
e padrões estabelecidos em 1968. Entretanto, reconhece o Conselheiro: “se a Lei Federal apresenta aberturas, ela não obriga a adoção de padrões mínimos de organização
e qualidade”. Com base no princípio definido pela Lei Federal de que a formação dos
quadros do Magistério deverá ser feita em níveis que se elevem progressivamente,
ajustando-se às diferenças culturais de cada região do País, o Conselho deliberou:
• que a duração do curso de Magistério no Estado não poderia ser inferior a 04 anos;
• que a formação de professores para o Magistério a partir do 5º ano
do primeiro grau seria feita em nível superior, avançando em relação à determinação
Federal que, permitia aos docentes lecionar na 5ª e 6ª série do ensino de primeiro grau
se a sua habilitação tivesse sido obtida em quatro séries ou, quando em três, mediante
estudos adicionais de um ano.
Os anos 1980 e a revisão da Habilitação Magistério:
A Deliberação CEE 24/86 (Indicação CEE 11/86), de autoria da Conselheira Maria Aparecida Tamaso Garcia, suspendeu os efeitos de disposições normativas
anteriores da Habilitação Magistério que possibilitavam as distorções ocasionadas pela
possibilidade de formação em dois anos de estudo, ou menos.
A Deliberação CEE 24/86 teceu críticas à inadequação das especializações por séries e determinou 04 anos de duração para o Magistério além de impedir os
mecanismos de aproveitamento de estudos e de dispensa de disciplinas que contribuíam para o encurtamento do curso e a pulverização do currículo.
Em 1987, através da Deliberação CEE 30/87 (Indicação CEE 15/87) é proposta nova revisão da HEM com alterações significativas na organização curricular do
curso.
O relator, Conselheiro Arthur Fonseca Filho, questionou a preponderância da parte comum nos conteúdos dos dois primeiros anos e propôs o equilíbrio entre
a parte comum e a diversificada. Das 3200 horas, 1440 deveriam ser destinadas para a
base comum e 1760 para a diversificada.
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A Didática teve seu papel e importância claramente definidas enquanto
“matéria” articuladora da metodologia e da prática de ensino fundamentando a ação
docente em seu tríplice aspecto: planejamento, execução e avaliação. Foram acrescidos aos mínimos profissionalizantes conteúdos e metodologias de Língua Portuguesa,
Estudos Sociais, Matemática e Ciências.
Questão fundamental nessa normatização foi o impedimento da matrícula além do segundo ano o que dificultava a prerrogativa de aproveitamento de estudos e exigia maior permanência do aluno no curso.
Anos 1990: a formação de professores nos marcos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
A partir de 1996, o cenário educacional brasileiro passou por profundas
transformações. A Lei 9394 que estabeleceu as novas diretrizes para a educação nacional exigiu uma revisão profunda das normatizações referentes à formação de professores no País.
Quatro documentos merecem destaque nesse período:
A Indicação CEE 1/97 (Parecer CEE 556/98) esclareceu que a formação
mínima admitida para o exercício do magistério primário e educação infantil é a proveniente do curso normal de nível médio. Explicitou-se que os dispositivos transitórios
da LDBEN de 1996 não conduziam à suspensão da formação nesse nível de ensino
refletindo, apenas, a intenção do legislador – sem eficácia coercitiva.
Ainda em 1997, a Deliberação CEE 4/97 e a Indicação CEE 3/97 extinguiram os cursos de licenciatura curta nos estabelecimentos de ensino vinculados ao
Conselho Estadual de Educação de São Paulo antecipando a medida para essas unidades antes mesmo que as escolas superiores privadas vinculadas ao sistema federal o
fizessem.
Acerca dos cursos de formação dos especialistas de Educação, a Indicação CEE 23/2002 definiu quem poderia exercer as atividades de especialistas: portadores de registro expedido pelo MEC (anterior à LDBEN 9394/96); licenciados ou graduados em pedagogia; mestres e doutores na área a ser exercida.
O Conselho Estadual de Educação de São Paulo definiu que os portadores
de certificados de conclusão de cursos de especialização poderiam exercer a atividade
de especialistas desde que essa especialização houvesse sido na área de educação e
mediante prévia aprovação do CEE.
O CEE discordou da dispensa de autorização e reconhecimento dos cursos de especialização promovidos pelo art. 6º da Resolução CNE/CES 01/2001, porque
o exame da legislação vigente mostrava que o exercício das atividades de especialista
poderia ser exercido por: portador de Registro expedido pelo MEC, nos termos da legislação anterior à vigência da Lei 9.394/96; licenciado ou graduado em Pedagogia, assim
como mestres e doutores na respectiva área ou áreas do cargo/função a ser exercida;
portadores de certificados de conclusão de cursos de especialização, desde que destinados à formação de especialistas em educação e previamente aprovados pelo CEE.
Para tanto, o CEE valeu-se de sua competência legal para normatizar sobre a validade
dos certificados para o exercício de cargos e funções na rede de educação básica.
Através da Deliberação CEE 26/2002 (Indicação CEE 25/2002) o CEE/SP
disciplinou os cursos de especialização previstos no artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com um diferencial importante: a exigência de 800 horas de
carga horária mínima, sendo 200h destinadas ao estágio na parte específica do curso e
600h para as atividades acadêmicas presenciais. Posteriormente, o CEE ampliaria atra229
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vés da Deliberação 53/2005, a carga horária mínima para 1000 horas mantendo 200
horas para estágio supervisionado.
Em 2006, o CEE/SP (Deliberação 60/06 e Indicação 61/06) estabeleceu
as normas para criação dos cursos de graduação e licenciatura de Pedagogia, além de
adequar o curso Normal Superior e o curso de Pedagogia já existente às novas Diretrizes Curriculares Nacionais expressas na Resolução CNE/CP 01/2006.
Nesse momento, o CEE-SP mostrou-se tímido e abriu mão de adequar os
cursos de Pedagogia às particularidades existentes no Estado de São Paulo e as lacunas
propiciadas pela Resolução CNE/CP 01/2006 e ratificadas pela Deliberação CEE 60/06
comprometeram o andamento das políticas de formação docente tanto no ponto de
vista institucional quanto curricular.
No âmbito curricular o que se observou foi a pulverização da formação
docente. Como um curso de 3200 horas pode formar o professor de educação infantil
considerando todas as especificidades da infância? E o que dizer do professor dos anos
iniciais da escolarização? Como as didáticas são consideradas? O que e como avaliar
na educação infantil? O que e como avaliar no ensino fundamental? Como tratar, com
a devida responsabilidade, questões tão importantes para a formação profissional docente e ainda formar com qualidade para os demais campos de atuação?
Em 2008, através da Deliberação 78/08 o Conselho Estadual de Educação
de São Paulo fixou normas complementares para a formação dos profissionais docentes em cursos de licenciatura, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior,
vinculados ao sistema estadual.
A Indicação CEE 78/08, que respaldou a Deliberação, foi precedida por
estudos de Comissão mista e apresentou propostas para a melhoria do desempenho
do ensino e dos fatores que neles interferem apontados e respaldados em dados oficiais, pesquisas e avaliações externas.
Pareceres jurídicos do Colegiado foram exarados, pois, independentemente da autonomia, as Universidades estão sujeitas às regras básicas da LDBEN e às
Diretrizes Curriculares Nacionais, assim como às normas complementares estabelecidas pelo órgão normativo e deliberativo dos Sistemas de Ensino, o Conselho Estadual
de Educação.
A norma organiza o currículo do ensino fundamental dividido em duas
etapas: educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental ou 1º ciclo; e anos
finais do ensino fundamental e ensino médio. A estrutura curricular é proposta em
quatro blocos de conteúdos:
* Bloco 01: conteúdos que complementam a formação obtida no ensino
médio;
* Bloco 02: conteúdos relacionados aos conhecimentos pedagógicos e
das disciplinas;
* Bloco 03: conteúdo didático;
* Bloco 04: conteúdos que visam o aprimoramento cultural.
O documento determinou, ainda, que na formação dos docentes para os
anos finais ou 2º ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, os cursos deveriam
contemplar 25% da carga horária total para desenvolvimento de conteúdos complementares ao que dispõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.
A Deliberação CEE 94/2009 (Indicação CEE 94/2009), alterada pela Deliberação CEE 112/2012, estabeleceu normas para a formação de professores em nível
de especialização, para o trabalho com deficientes, no sistema de ensino do Estado de
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São Paulo, com base no parágrafo único do art. 7º da Deliberação CEE 78/2008 que diz:
“a formação dos profissionais docentes para a Educação Especial, nos anos finais ou 2º
ciclo do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, poderá ser feita pelo menos em
nível de especialização, a ser objeto de regulamentação própria por este Conselho”.
Estabeleceu regras claras sobre a formação e o perfil dos docentes do
curso, cuja formação e experiência acadêmica e profissional devem ter aderência com
a disciplina que será lecionada. A carga horária diferenciada para aprovação obrigatória
pelo Conselho Estadual de Educação é de no mínimo de 600h, praticamente o dobro
do que exige o Sistema Federal (360h), a serem oferecidas durante um ano letivo. Do
total, 500h dedicadas a atividades teórico-práticas e 100h destinadas ao estágio supervisionado.
A mais recente normatização do CEE/SP no âmbito do preparo profissional docente é a Deliberação CEE 111/2012 que estabelece diretrizes curriculares
complementares para a formação de professores para a educação básica nos cursos
de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de
ensino superior, vinculados ao sistema estadual. A Deliberação buscou levar as instituições responsáveis a enfrentar o crítico problema da deficiente formação dos professores que os estudos e pesquisas fartamente evidenciam e que tem sido tratada de forma
superficial e tênue em nosso país.
O objetivo da Deliberação foi o de priorizar e propor conhecimentos que
potencializam as competências necessárias à prática da docência e à gestão do ensino,
conforme apontado nas pesquisas nacionais e internacionais. Do mesmo modo, o estágio supervisionado na sala de aula, como apoio à docência, é considerado experiência
pedagógica e de gestão do ensino essencial bem como o estágio na escola, acompanhando as várias atividades que apoiam e enriquecem a gestão do ensino.
A organização da formação é proposta em dois grupos:
* Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º);
* Anos finais do fundamental (6º ao 9º) e ensino médio.
A carga horária de 3200h para o curso de Pedagogia e 2800h para o
Normal Superior, em conformidade com as normas nacionais, define: conteúdos de
formação científico cultural e de formação pedagógica (Fundamentos, Didática e Metodologias do Ensino) bem como conhecimentos sobre avaliação do rendimento escolar e diretrizes curriculares que devem orientar as práticas de ensino. O estágio compreendendo 400h incluiu 200h de apoio ao exercício da docência; 100h de atividades
de gestão do ensino (trabalho pedagógico, conselho de escola ou classe, recuperação
paralela, reunião de pais e mestres); e 100h de atividades teórico-práticas ou aprofundamento em áreas específicas.
Os cursos para formação de docentes das séries finais do ensino fundamental e médio devem dedicar 30% da carga horária total à formação didático-pedagógica que se assemelha as dos demais cursos, excluída dessa carga horária as 400h de
estágio supervisionado.
O exame das normas relacionadas acima mostra que o Conselho Estadual de Educação - SP tem proposto, no decorrer de sua história, alternativas concretas às
políticas nacionais de formação docente mais adequadas às especificidades e necessidades educacionais do Estado.
Tem exercido, portanto, um papel propositivo/indutivo tanto em relação
às instâncias federais, quanto ao governo estadual, a exemplo das várias Deliberações
e Indicações exaradas nas cinco décadas de existência e cumprido seu papel histórico de aproximar o Estado e a sociedade civil na construção de um projeto de política
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educacional de qualidade, ou seja, normatizar e deliberar para a construção de uma
educação de qualidade para São Paulo.
A Deliberação CEE 111/2012 foi proposta nessa tradição. Aprovada em
02 de fevereiro de 2012, foi publicada no Diário Oficial em 15 de março de 2012. As alterações curriculares aí definidas a serem aplicadas, conforme o artigo 12, às turmas ingressantes a partir do segundo semestre de 2013, resguardados os direitos dos alunos
das demais turmas, pelas instituições de ensino superior, jurisdicionadas ao Conselho
Estadual de São Paulo.
No primeiro semestre de 2012, as relatoras da Deliberação bem como
o Conselheiro Angelo Luiz Cortelazzo, Presidente da Câmara de Educação Superior à
época, realizaram, a pedido dos representantes das Instituições Municipais de Ensino
Superior, reuniões com os representantes das mesmas para maiores detalhamento esclarecimentos sobre a Deliberação CEE 111/2012.
Em junho de 2012, era encaminhado documento aos membros do Conselho Estadual de Educação, pelo Fórum das Universidades Públicas do Estado de São
Paulo, apontando alguns questionamentos sobre a Deliberação e solicitando sua revogação. Em 19/12/2012, foi efetuada reunião entre as relatoras, o Conselheiro Angelo
Luiz Cortelazzo e oito representantes de comissões dos cursos de Licenciatura e de
Pedagogia da USP, da UNESP e da Unicamp, onde foram discutidos os questionamentos
colocados pelo Fórum no documento de junho de 2012 e decidido que os representantes encaminhariam um novo documento ao CEE até 15 de fevereiro de 2013, sobre
os itens abordados e propostos durante a reunião para eventual aprimoramento da
Deliberação.
Em 21 de fevereiro de 2013, os pró-reitores da USP e da UNESP encaminharam ofício à Presidente do Conselho pedindo a prorrogação desse prazo para 15 de
março de 2013. E, em 02 de abril, os três Reitores das Universidades, solicitaram através de ofício do Conselho de Reitores, uma prorrogação de mais seis meses para ouvir
o Fórum das Universidades Públicas, que seria realizado em junho de 2013.
Em 28 de junho de 2013, ofício do CRUESP em nome dos Reitores das
Universidades solicita novamente a revogação da Deliberação CEE 111/2012, já em
vigor por 15 meses, e alega a inconstitucionalidade e ilegalidade da mesma. Em 28 de
agosto de 2013, é aprovado no Plenário do CEE Parecer do Conselheiro Francisco Antonio Poli, Presidente da Comissão de Legislação e Normas onde, após detalhada análise
dos argumentos apresentados pelos Reitores, o Conselheiro conclui que “a Comissão
de Legislação e Normas não vislumbra qualquer ilegalidade e inconstitucionalidade na
Deliberação CEE 111/2012”.
No dia 06 de novembro de 2013, é realizada reunião com a Presidente
do CEE, Conselheira Guiomar Namo de Mello, a pedido das três universidades públicas,
com o Pró-Reitor de Graduação da UNESP, Prof. Laurence Duarte Colvara; o Pró-Reitor
Adjunto de Graduação da USP, Prof. Jean Etienne Jeszensky; e com o Vice-Presidente
da Comissão Permanente de Professores da UNICAMP, Prof. Guilherme Val de Toledo
Prado.
Desta reunião resultou o compromisso de aprovar, excepcionalmente, os
pedidos de renovação de reconhecimento de cursos que estivessem organizados de
acordo com a legislação federal e encaminhados ao CEE, antes desta data. Essa aprovação teria prazo de um ano e novos pedidos de renovação de reconhecimento deveriam
ser submetidos ao Conselho em 2014, com as necessárias adequações à Deliberação
CEE 111/2012.
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Em 03 de abril de 2014, o Presidente da Comissão de Graduação do
CRUESP, Prof. Laurence Duarte Colvara encaminha à Presidente do Conselho ofício com
sugestões de modificações do texto original da Deliberação CEE 111/2012 para apreciação deste CEE.
Considerando os estudos e pesquisas sobre formação de professores;
considerando as várias Indicações e Deliberações, posições doutrinárias, exaradas durante 50 anos por nobres Conselheiros desta Instituição, reafirmando a importância
de normatizar e aprimorar a formação de professores; considerando que a Deliberação CEE 111/2012 encontra-se em vigor há dois anos e que as inúmeras Instituições
Municipais sobre a jurisdição do CEE/SP já adequaram dezenas de cursos à mesma;
considerando a importância de manter aberto o diálogo com as universidades públicas
estaduais, a Comissão de Formação de Professores do CEE, juntamente com membros
da Câmara de Educação Superior, propõe alterações na Deliberação CEE 111/2012, a
partir de sugestões de comissões de formação de professores das universidades públicas mas ao mesmo tempo mantêm as diretrizes gerais que orientaram as principais
propostas da Deliberação CEE 111/2012.
2. CONCLUSÃO
Com fundamento no exposto, submetemos ao Conselho Pleno a Proposta de Indicação e o Projeto de Deliberação de alterações na Deliberação CEE 111/2012.
São Paulo, 04 de junho de 2014
a) Consª Rose Neubauer
Relatora
a) Consª Neide Cruz
Relatora
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 04 de junho de 2014.
Consª. Guiomar Namo de Mello
Presidente
Notas:
1 NEUBAUER, R.,PISANESCHI, L.S.,CRUz, N.O Conselho Estadual de Educação de São Paulo: papéis frente à formação de professores. São Paulo, Conselho Estadual de Educação. Seminário 50 anos do CEE, maio, 2013.
2 ANDRÉ, M. E. D. A. A produção acadêmica sobre formação docente: um
estudo comparativo das dissertações e teses dos anos 1990 e 2000. Revista Brasileira
de Pesquisa sobre Formação de Professores. Autêntica, v. 1, n.1, p. 41-56, ago./dez.
2009.
3 MELLO, G.N. & SILVA, T.R.N. O que pensar da atual política educacional? Em aberto. Brasília. Ano X, n.50/51.abr./set.1992.
4 COCHRAM- SMITH, M. Stayers, leavers, lovers and dreamers. Insight
about teacher retention. Journal of Teacher Education, 5 (55), pp.387-392, 2004.
233

14367 miolo.indd 233

26/06/15 12:53

5 ANDRÉ, M. E. D. A. Formação de professores: a constituição de um
campo de estudos. Educação. Porto Alegre, PUC/ RS, v. 33, p. 6-18, 2010.
6 GATTI, B. A.; BARRETTO, E. S. S., ANDRÉ, M. E. D. A. Políticas docentes
no Brasil: um estado da arte. Brasília. UNESCO, 2011.
7 VAILLANT, D. Atraer y retener buenos profesionales en la profesión docente: políticas en Lationoamérica. Revista Educación, n. 340, p. 117-140,2006.
8 GATTI, B. A. & NUNES, M. M. R. (Orgs.). Formação de professores para
o ensino fundamental: instituições formadoras e seu currículo; relatório de pesquisa.
São Paulo: Fundação Carlos Chagas; Fundação Vitor Civita, 2008, 2v.
9 ANDRÉ, M. E. D. A (Org.) Formação de professores no Brasil (19901998). 1a.ed.Brasília: INEP/MEC, 2002.
10 MELLO, G.N. formação inicial de professores para a educação básica:
uma (re)visão radical. Fundação SEADE. São Paulo em Perspectiva. (14) Nº.1/Jan-Mar
2000, pp.98-110.
11 DURHAN, E. Fábrica de maus professores. Revista Veja. Nº 2088,
26/11/2008.
_______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à página 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 20/74 à pág. 2243 do vol. 6;
Deliberação CEE nº 24/86 à pag. 468 do vol. XXII;
Deliberação CEE nº 30/87 à pág. 476 do vol. XXIV;
Deliberação CEE nº 4/97 à pág. 106 do vol. XLIII
Deliberação CEE nº 26/02 à pág. 163 do vol. LIV;
Deliberação CEE nº 53/05 à pág. 184 do vol. LX;
Deliberação CEE nº 60/06 à pág. 126 do vol. LXII;
Deliberação CEE nº 94/09 à pág. 300 do vol. LXVIII;
Deliberação CEE nº 111/12 à pág. 235 do vol. LXVIII;
Deliberação CEE nº 112/12 à pág. 240 do vol. LXXIII;
Indicação CEE nº 23/76 à pág. 141 do vol. I;
Indicação CEE nº 11/86 à pág. 469 do vol. XXII;
Indicação CEE nº 15/87 à pág. 479 do vol. XXIV;
Indicação CEE nº 1/97 à pág. 161 do vol. XLIII;
Indicação CEE nº 3/97 à pág. 106 do vol. XLIII;
Indicação CEE nº 23/02 à pág. 262 do vol. LIV;
Indicação CEE nº 25/02 à pág. 165 do vol. LIV;
Indicação CEE nº 61/06 à pág. 134 do vol. LXVI;
Indicação CEE nº 78/08 à pág. 250 do vol. LXVI;
Indicação CEE nº 112/12 à pág. 239 do vol. LXXIII;
Parecer CEE nº 556/98 à pág. 463 do vol. XLVI.
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· GABINETE DO GOVERNADOR – GG
MENSAGEM DO GOVERNADOR
MENSAGEM DO GOVERNADOR A-Nº 3, DE 8 DE JANEIRO DE 2014
Veto Parcial ao Projeto de lei nº 519, de 2013, que estabelece requisitos para
elaboração de editais dos concursos públicos de provas ou de provas e títulos, no
âmbito das Administrações Direta e Indireta do Estado, e dá outras providências
São Paulo, 8 de janeiro de 2014
Senhor Presidente
Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência, nos termos do artigo
28, § 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da Constituição do Estado, as razões de
veto parcial ao Projeto de lei nº 519, de 2013, aprovado por essa nobre Assembleia,
conforme Autógrafo nº 30.499.
De origem parlamentar, a propositura estabelece requisitos para elaboração de editais dos concursos públicos de provas ou de provas e títulos, no âmbito das
Administrações Direta e Indireta do Estado, e dá outras providências.
A medida, em essência, objetiva proibir a realização de concurso público
exclusivamente para a formação de cadastro de reserva (artigo 1º, caput), o que será
permitido apenas para candidatos aprovados em número excedente ao de cargos a
serem providos (artigo 1º, parágrafo único).
Dispõe o projeto, que o edital deve ser publicado com antecedência mínima de 90 (noventa) dias em relação à data da prova e que o período de inscrição será
de, pelo menos, 30 (trinta) dias (artigo 2º); que o edital deverá ser distribuído, também,
em língua brasileira de sinais (artigo 3º); e que o valor da inscrição deverá ser devolvido
caso a prova seja adiada, anulada ou cancelada (artigo 4º).
Reconheço os bons propósitos dessa Casa Legislativa, razão pela qual
acolho a propositura em seus aspectos essenciais. Vejo-me, contudo, na contingência
de vetar o parágrafo único do artigo 1º e os artigos 2º a 4º, pelos motivos que passo a
expor.
De proêmio, registro que é diretriz deste Governo a inadmissibilidade
da formação de cadastro de reserva, um dos temas abordados na justificativa parlamentar. Nesse sentido, cito o Decreto nº 51.471, de 2 de janeiro de 2007, que dispõe
sobre a admissão e contratação de pessoal na Administração Direta e Indireta e dá
providências correlatas, e a Resolução CC nº 7, de 26 de fevereiro de 2007, que orienta
as Secretarias de Estado e Autarquias quanto aos procedimentos para contratação e/
ou admissão de pessoal.
Quanto aos dispositivos impugnados, referidos comandos estabelecem
medidas de gestão administrativa, com interferência em órgãos da Administração, impondo a execução de providências concretas, tais como a formação de cadastro de
reserva e a distribuição de edital em língua brasileira de sinais. A obrigatoriedade de
tais regras, derivada de iniciativa parlamentar, não se harmoniza às imposições decorrentes do princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal e caput
do artigo 5º da Constituição do Estado).
No âmbito do Poder Executivo, essas cominações provêm do postulado
básico que norteia a divisão funcional do Poder e estão refletidas nos incisos II e XIV
do artigo 47 da Constituição Paulista, que outorga competência privativa ao Chefe do
237

14367 miolo.indd 237

26/06/15 12:53

Poder Executivo para dispor sobre matéria de cunho administrativo, declarando competir-lhe, com exclusividade, o exercício da direção superior da administração estadual,
com o auxílio dos Secretários de Estado, bem como a prática dos atos de administração.
É nessa esfera de competência privativa que se insere a adoção de políticas de recursos humanos, como a realização de concursos públicos para provimento de
cargos e empregos, que deve levar em conta aspectos de ordem técnica, operacional e
orçamentária, a serem avaliados segundo critérios próprios de planejamento deferidos
ao Titular do Poder Executivo.
Sobre a propositura, manifestou-se contrariamente a Secretaria de
Gestão Pública, no sentido de que projetos de lei dessa natureza merecem estudos
aprofundados, mediante ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Nesta seara,
encontra-se em análise, na Unidade Central de Recursos Humanos, projeto de regulamentação geral para concursos públicos no âmbito deste Estado.
Fundamentado, nesses termos, o veto parcial que oponho ao Projeto de
lei nº 519, de 2013, e fazendo-o publicar no Diário Oficial, em obediência ao disposto
no § 3º do artigo 28 da Constituição do Estado, restituo o assunto ao oportuno reexame
dessa ilustre Assembleia.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
________
NOTAS:
Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 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:
Constituição Estadual à página 29 do vol. XXVIII;
Decreto nº 57.471/07 à pág. 186 do vol. LXIII;
Resolução CC nº 7/07 à pág. 381 do vol. LXIII.

MENSAGEM A Nº 4/14, DE 10 DE JANEIRO DE 2014
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 577/11, que estabelece São Paulo, 10 de janeiro de
2014 o direito de todos os funcionários, servidores e candidatos a cargos ou funções
públicas da administração direta, das autarquias e fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Púbico do Estado de São Paulo, ao serem submetidos à perícias médicas,
a um atendimento regionalizado e humanizado
Senhor Presidente
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, para os
devidos fins, que, nos termos do artigo 28, § 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV,
da Constituição do Estado, resolvo vetar, parcialmente, o Projeto de lei nº 577, de 2011,
aprovado por essa nobre Assembleia, conforme Autógrafo nº 30.502, pelas razões a
seguir enunciadas.
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A propositura, de origem parlamentar, estabelece o direito de todos os
funcionários, servidores e candidatos a cargos ou funções públicas da administração
direta, das autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Púbico do Estado
de São Paulo, ao serem submetidos à perícias médicas, a um atendimento regionalizado e humanizado.
O projeto define o que considera servidor público; perícia médica; atendimento regionalizado ou regionalização, e atendimento humanizado ou humanização
(artigo 1º). Determina que o Poder Público utilize as estruturas próprias ou conveniadas, vinculadas ao órgão de assistência médica do servidor público estadual, para o
atendimento regionalizado (artigo 2º). Fixa a obrigatoriedade de o parecer ou a decisão
final acerca do resultado da perícia médica ser publicado no órgão oficial da imprensa
em até 10 (dez) contados da data de sua realização (artigo 3º). Estabelece aos profissionais da área médico-odontológica e aos funcionários dos órgãos responsáveis pela
realização das perícias que tratem os servidores com urbanidade (artigo 4º). Prevê a
aplicação de sanção em caso de descumprimento da obrigação que pretende instituir
(artigo 5º). Fixa o prazo de 90 (noventa) dias para o Poder Executivo regulamentar a lei
(artigo 6º). Por fim, determina que as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria de Gestão
Pública, podendo ser suplementadas, se for o caso (artigo 7º).
Não desconheço os relevantes propósitos que ensejaram a iniciativa.
Contudo, não posso acolher a medida em sua integralidade, fazendo recair o veto sobre
o parágrafo único do artigo 1º; os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 2º; o artigo 3º; o inciso VI do
artigo 4º; e os artigos 5º, 6º e 7º, pelas razões que passo a expor.
O objeto da proposta legislativa, em seu aspecto essencial, está compreendido no âmbito da Lei Complementar nº 1.096, de 24 de setembro de 2009, de
minha iniciativa, que alterou o inciso VI, do artigo 241, da Lei Complementar nº 10.261,
de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), com o
objetivo de aprimorar a sua redação, para disciplinar o dever de os servidores públicos
tratarem com urbanidade as pessoas, obrigação que considero inderrogável e inerente
ao exercício da função pública, cujo cumprimento é exigível por todos.
O parágrafo único do artigo 1º, ora impugnado, estabelece definições
que se encontram disciplinadas na Lei Complementar nº 10.261/68, sendo certo que
a edição de novos normativos pode culminar na geração de conflitos com as normas
vigentes.
Por sua vez, os §§ 1º, 2º e 3 do artigo 2º e o inciso VI do artigo 4º revelam ingerência em seara restrita à administração estadual, por tratarem de matéria de
caráter tipicamente administrativo, que se insere no campo da competência privativa
do Chefe do Poder Executivo. Providência dessa natureza, que venha a se concretizar
mediante lei originária desse Parlamento, não guarda a necessária concordância com
as limitações decorrentes do princípio da separação dos Poderes (artigo 2º, da Constituição Federal, e artigo 5º, “caput”, da Constituição Estadual).
Provindos do postulado básico que norteia a divisão funcional do Poder,
tais preceitos acham-se refletidos no artigo 47, incisos II, XIV e XIX, da Constituição do
Estado, que atribuem ao Governador competência privativa para dispor sobre matéria
de cunho administrativo e exercer a direção superior da administração estadual, praticar os demais atos de administração e dispor, mediante decreto, sobre organização e
funcionamento da administração estadual, a quem ainda pertence, com exclusividade,
a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo, quando necessária a edição da lei
para concretizar a medida.
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Esta orientação vem sendo reiteradamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, da qual configuram exemplos os acórdãos proferidos na ADI nº 2.646-SP,
ADI nº 2.417-SP e ADI nº 1144-RS.
Os artigos 3º e 5º do projeto tratam de tema atinente a servidor público
e seu regime jurídico, expressão que abrange o conjunto de normas que disciplinam a
relação do Estado com seus agentes, e produz regras de conteúdo administrativo conexo à gestão da Administração Pública.
Vale lembrar que o ordenamento constitucional defere ao Chefe do Poder Executivo, em caráter de exclusividade, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo das leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. É o que está expresso no artigo 24, § 2º,
item 4, da Constituição do Estado, em conformidade com o parâmetro, de observância
compulsória, fixado no artigo 61, § 1º, inciso II, letra “c”, da Constituição Federal.
Tenha-se presente, neste passo, que as regras pertinentes ao processo
legislativo federal, incluindo as que versam sobre reserva de iniciativa, são de absorção
compulsória pelos Estados-membros, conforme iterativa jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, de modo que resulta evidenciada, pois, a impropriedade da atuação
do Poder Legislativo para principiar dito processo em relação ao assunto objeto da
proposição, visto que a iniciativa de leis da espécie é conferida, em caráter exclusivo,
ao Chefe do Poder Executivo.
No exame de temas análogos, podem ser mencionados em abono desta
asserção, de par com vários outros, os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal nas ADI nº 766; ADI nº 2.249; ADI nº 3.564, ADI nº 2.750; ADI nº 2.029; ADI nº
2.619; ADI nº 2.192 e ADI nº 3176.
Importante destacar que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado, como é de rigor, estabelece em capítulo próprio as penas disciplinadoras, especificando que, para sua aplicação, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Assim, o servidor público
se encontra obrigado ao cumprimento das disposições da Lei nº 10.261, de 1968, sob
pena de incorrer em violação funcional prevista no Estatuto.
A propositura, neste aspecto, mostra-se eivada de vício de inconstitucionalidade, por usurpar competência privativa do Governador do Estado para dar início a
processo legislativo relativo ao regime jurídico dos servidores públicos.
Outra inconstitucionalidade do projeto decorre da não observância do
artigo 23, parágrafo único, item 10, da Constituição do Estado. Pretende-se alterar o
regime jurídico dos servidores por intermédio de lei ordinária, sendo que referida matéria está reservada à lei complementar.
O artigo 6º, ao assinalar o prazo de 90 (noventa) dias para o Poder Executivo regulamentar a lei, incorre, mais uma vez, em inconstitucionalidade por se tratar
de tema reservado à competência privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 84,
inciso IV, CF; artigo 47, inciso III, CE), cujo exercício não pode ser estreitado pelo Parlamento, sob pena de ofensa ao postulado da harmonia entre os poderes, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 2.393, ADI nº 3.394 e ADI nº 2.800).
Por fim, o artigo 7º da propositura, ao impor encargo orçamentário à
Secretaria de Gestão Pública, não atende à regra constitucional que impede a sanção
a projeto de lei que crie ou aumente despesa pública sem que dele conste a indicação
dos recursos disponíveis, próprios para o atendimento dos novos encargos públicos.
Fundamentado, nesses termos, o veto parcial que oponho ao Projeto de
lei nº 577, de 2011, e fazendo-o publicar no Diário Oficial, em obediência ao disposto
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no § 3º do artigo 28 da Constituição do Estado, restituo o assunto ao oportuno reexame
dessa ilustre Assembleia.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO

______
NOTAS:
Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
A Constituição Estadual encontra-se à pág. 29 do vol. XXVIII.

MENSAGEM DO GOVERNADOR A-Nº 9, DE 23 DE JANEIRO DE 2014
Veto Total ao Projeto de Lei nº 1.426 de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade
da realização de exame de acuidade visual e auditiva em alunos das escolas públicas
estaduais, na forma que especifica
São Paulo, 23 de janeiro de 2014
Senhor Presidente
Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência, nos termos do artigo 28,
§ 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da Constituição do Estado, as razões de veto
total ao Projeto de lei nº 1426, de 2009, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme Autógrafo nº 30.525.
Trata-se de projeto de lei, de origem parlamentar, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de exame de acuidade visual e auditiva em alunos das
escolas públicas estaduais, na forma que especifica.
Embora louváveis os desígnios do Legislador, expostos na justificativa
que fundamenta a iniciativa, vejo-me compelido a negar-lhe sanção, pelas razões que
passo a expor.
A Lei nº 10.455, de 20 de dezembro de 1999, estabelece a obrigatoriedade de exame de audiometria, a ser realizado, anualmente, nos alunos regularmente matriculados nas Escolas Estaduais de 1º Grau, incumbindo à Secretaria da
Saúde, direta ou indiretamente (por meio de convênios com municípios, instituições
de saúde ligadas ao Sistema único de Saúde/SP e universidades) o desempenho dessa atividade.
Da mesma forma, a Lei nº 10.886, de 20 de setembro de 2001, dispõe
sobre a realização anual de avaliação oftalmológica e auditiva nos alunos da rede estadual de ensino, incumbindo tal atividade aos médicos da Secretaria da Saúde e do SUS.
Por sua vez, a matéria tratada encontra-se disciplinada neste Estado por
meio do Decreto nº 54.284, de 29 de abril de 2009, que institui o “Programa Visão do
Futuro”, destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados
na 1ª série do Ensino Fundamental da rede pública estadual de ensino. O programa
compreende o teste de acuidade visual e consultas oftalmológicas, fornecimento de
óculos e avaliação de resultados, estando a cargo do Fundo Social de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo – FUSSESP.
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Consigne-se, por oportuno, que incumbe ao SUS, no âmbito da gerência
municipal, a realização das ações básicas de saúde, nas quais se incluem os exames
audiométricos e oftalmológicos, para seus munícipes, incluindo-se neles a população
escolar.
De fato, a legislação que rege o SUS garante atenção integral à saúde, independentemente do tipo de moléstia ou da complexidade de assistência (preventiva
ou curativa). As ações de saúde escolar são integrantes da atenção básica de saúde e
envolvem a promoção, prevenção, proteção específica e formas de tratamento mais
simples, além da reabilitação, estando a medida sob responsabilidade dos municípios.
Assim, em função das diretrizes básicas do SUS e das normas legais que o
regulamentam, determinando a descentralização e a municipalização das ações e serviços de saúde, consoante previsto na Constituição Federal (artigo 198), na Constituição
Estadual (artigo 222) e na Lei federal nº 8.080/1990, os municípios são os responsáveis
pela realização das ações básicas de saúde para seus munícipes, recebendo, para tanto,
recursos federais diretamente em seus fundos municipais de saúde.
Sobre a proposta, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde pronunciaram-se de forma contrária.
Por fim, não posso deixar de apontar que o projeto, ao prever a regulamentação da lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, incorre em vício irremissível de
inconstitucionalidade, por se tratar de tema reservado à competência privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 84, inciso IV, CF; artigo 47, inciso III, CE), cujo exercício não
pode ser estreitado pelo Parlamento, sob pena de ofensa ao postulado da harmonia
entre os poderes, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 546,
ADI nº 2.393, ADI nº 3.394 e ADI nº 2.800).
Expostas as razões que me induzem a vetar, totalmente, o Projeto de lei
nº 1426, de 2009, e fazendo-as publicar nos termos do artigo 28, § 3º da Constituição
do Estado, restituo o assunto ao oportuno reexame dessa ilustre Assembleia.
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 Assembleia Legislativa do Estado.
Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de janeiro de 2014.
_______
NOTAS:
Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 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:
Constituição Estadual à página 29 do vol. XXVIII;
Lei nº 10.886/01 à pág. 69 do vol. LII;
Decreto nº 54.284/09 à pág. 146 do vol. LXVII.
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· SECRETARIA DA GESTÃO PUBLICA - SGP
RESOLUÇÃO / INSTRUÇÃO
RESOLUÇÃO SGP Nº 20, DE 30 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre pericias médicas
O Secretário de Gestão Pública, em conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 25, do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, e
Considerando ser requisito para posse, nos termos do inciso VI, do artigo
47, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, gozar de boa saúde, comprovada em
inspeção realizada em órgão médico oficial;
Considerando que a avaliação médica oficial tem por objetivo efetuar
prognóstico laborativo do candidato nomeado, levando em conta todo o tempo de
permanência previsto no serviço público;
Considerando que não basta estar capaz no momento do exame pericial,
sendo necessário avaliar, com base na experiência clínica e pericial do profissional, se
as patologias eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas, possam vir
a agravar-se ou a predispor a outras situações que provoquem permanência precária
no trabalho, com licenciamentos frequentes e aposentadorias precoces;
Considerando a necessidade de serem editadas normas relativas à padronização das perícias médicas para fins de ingresso no serviço público estadual,
Resolve:
Artigo 1º - As perícias médicas para fins de posse e exercício em cargo
efetivo do serviço público civil do Estado serão realizadas pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, órgão médico oficial, e por unidades autorizadas.
Artigo 2º - A perícia médica para fins de posse e exercício deverá ser
solicitada pelo órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos do órgão ou entidade para o qual o candidato foi nomeado, mediante o preenchimento de cadastro, em
formato a ser estabelecido pelo DPME.
§ 1º - O preenchimento do cadastro de que trata o caput deste artigo
deverá ser realizado até o primeiro dia útil subsequente ao da publicação da nomeação
do candidato no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - O cadastro de que trata o caput deste artigo permitirá ao candidato
nomeado requisitar o agendamento da perícia médica para fins de ingresso no serviço
público.
Artigo 3º - Após a realização do cadastro de que trata o caput do artigo
2º desta Resolução, os órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos devem
informar ao candidato nomeado que ele terá o prazo de 10 (dez) dias para efetuar,
por meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo DPME, o agendamento da perícia
médica, devendo para tanto:
I – preencher, assinar, digitalizar e anexar ao sistema a Declaração de
Antecedentes de Saúde para Ingresso;
II – digitalizar e anexar ao sistema:
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a) foto 3x4 recente, em fundo branco, com contraste adequado entre o
fundo e a imagem do candidato nomeado, com a proximidade do rosto de 80%, sem
data, sem moldura e sem marcas;
b) os laudos dos exames obrigatórios para a realização da perícia, constantes do edital do respectivo concurso público e do Anexo que integra esta Resolução.
Parágrafo único – Os exames obrigatórios e os complementares serão realizados às expensas dos candidatos nomeados e servirão como elementos subsidiários
à perícia médica para fins de ingresso, para a verificação da existência de patologias
não identificáveis por exame clínico e poderão, a critério médico, integrar seus respectivos prontuários no âmbito do DPME.
Artigo 4º - Os órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos
devem certificar-se junto aos candidatos nomeados de que eles possuem acesso aos
meios necessários para a digitalização e anexação dos documentos de que trata o inciso II do artigo 3º desta resolução.
Parágrafo único - Na hipótese de o candidato nomeado não possuir acesso aos meios de que trata o caput deste artigo, compete aos órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos disponibilizar os equipamentos e meios necessários para
a digitalização e anexação dos documentos ao sistema eletrônico do DPME, mediante
cobrança de taxas estabelecidas pela Secretaria da Fazenda.
Artigo 5º – Cabe ao órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos
informar ao candidato nomeado que ele deverá, obrigatoriamente, entrar em contato
com aquela unidade, quando:
I – deixar de efetuar o agendamento dentro do prazo previsto no artigo
3º desta resolução;
II – não comparecer à perícia médica para fins de ingresso previamente
agendada;
III – apresentar-se à perícia médica sem os documentos previstos no artigo 7º desta resolução.
Parágrafo único – Nas hipóteses previstas neste artigo, o órgão setorial
ou subsetorial de recursos humanos será responsável pela solicitação do agendamento
ao DPME, dentro do prazo previsto no caput do artigo 52 da Lei nº 10.261, de 28 de
outubro de 1968.
Artigo 6º - O órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos deverá
informar ao candidato nomeado que o DPME não se responsabilizará pela perda do
prazo para posse, caso ele deixe de efetuar o agendamento da perícia médica quando
ocorrerem qualquer das hipóteses previstas no artigo 5º desta resolução.
Artigo 7º - Concluído o agendamento, nos termos dos artigos 3º ou 5º
desta Resolução, o candidato nomeado deverá comparecer em dia, hora e local agendados para a realização da perícia, munido de documento de identidade oficial com
foto e dos exames obrigatórios previstos no Anexo desta resolução e no edital do concurso.
Artigo 8º – Após o candidato nomeado ser submetido à perícia médica,
a critério do médico perito, poderá ser solicitado parecer de especialista, bem como a
apresentação de exames ou relatórios médicos complementares.
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§ 1º – Na hipótese de necessidade de avaliação e emissão de parecer de
especialista, o candidato nomeado será convocado, por meio de publicação no Diário
Oficial do Estado, para que se apresente em dia, hora e local determinados para realização da perícia médica complementar, para conclusão da perícia inicial.
§ 2º –A convocação de que trata o §1º deste artigo será disponibilizada
ao candidato nomeado por meio de consulta ao sistema informatizado do DPME, no
qual constará a relação dos exames complementares solicitados e a especialidade na
qual será avaliado.
§ 3º –Na hipótese de exigência de apresentação de exames complementares, a que se refere o caput deste artigo, o candidato nomeado deverá consultar no
sistema do DPME a respectiva relação de exames e as demais informações relativas a
prazos e procedimentos.
§ 4º - Realizados os exames complementares solicitados, o candidato nomeado deverá digitalizar e anexar os respectivos laudos através do sistema eletrônico
disponibilizado pelo DPME, e aguardar manifestação do órgão, através de publicação
no Diário Oficial do Estado.
§ 5º - Não será considerado apto o candidato nomeado que deixar de se
submeter às diligências de que trata este artigo.
§ 6º– Os órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos deverão
cientificar ao candidato nomeado sobre as providências a serem adotadas, quando
este se enquadrar nos termos deste artigo.
Artigo 9º – Na hipótese prevista no artigo 8º, o prazo para posse será suspenso por até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da perícia, nos termos
do inciso I, do artigo 53 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;
§ 1º – O prazo previsto no caput deste artigo encerra-se com a publicação da Decisão Final proferida pelo DPME, ainda que não decorrido o prazo total.
§ 2º – A suspensão do prazo para a posse, de que trata este artigo, aplica-se exclusivamente por exigência da inspeção médica, não se aplicando aos casos de
não agendamento de perícias médicas ou de não comparecimento às perícias agendadas, decorridos os prazos legais.
Artigo 10 – Realizada a perícia médica, será expedido o Certificado de
Sanidade e Capacidade Física - CSCF, e publicada a Decisão Final no Diário Oficial do
Estado, da qual constará:
I – nome do candidato nomeado;
II – o número do Registro Geral (RG);
III – o cargo público para o qual o candidato foi nomeado;
IV – se o candidato nomeado está apto ou não apto para posse e exercício, no que se refere ao seu estado de saúde e prognóstico, frente às atribuições
próprias do cargo público;
V – o número do CSCF.
Artigo 11 – Da decisão final do DPME caberá pedido de reconsideração,
nos termos do disposto no artigo 239 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto nº 5.614, de 13 de fevereiro de 1975.
Artigo 12 – O pedido de reconsideração será endereçado ao Diretor do
DPME, interposto no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2º, do artigo 53, da Lei
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nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, contados da publicação da decisão final a que se
refere o artigo 10 desta Resolução, e deverá ser apresentado:
I – diretamente no Setor de Protocolo do DPME, por meio de requerimento preenchido pelo candidato nomeado, conforme modelo disponível no site do
DPME, no endereço eletrônico http://www.dpme.sp.gov.br/gpm.html ou;
II – por via eletrônica, nos termos de Comunicado a ser expedido pelo
Diretor do DPME.
Artigo 13 – Examinado o Pedido de Reconsideração, e havendo elementos que o justifiquem, o Diretor do DPME poderá designar Junta Médica para nova
avaliação do candidato nomeado.
§ 1º – A convocação para avaliação por Junta Médica de Reconsideração
dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, cabendo ao candidato
nomeado seu acompanhamento.
§ 2º – Em caso de convocação para avaliação por Junta Médica de Reconsideração, o candidato nomeado deve consultar no sistema informatizado disponibilizado pelo DPME se há necessidade de apresentar relatórios médicos ou exames
complementares.
§ 3º – No ato de realização da Junta Médica de Reconsideração, o candidato nomeado deverá comparecer munido de documento com foto e apresentar,
caso solicitado, relatório médico atualizado, expedido por médico assistente, além de
exames médicos complementares.
§ 4º – Caberá ao Diretor do DPME a decisão final quanto ao pedido de
reconsideração, com expedição de novo CSCF, e publicação no Diário Oficial do Estado,
nos termos do artigo 10 desta resolução.
Artigo 14 – Caberá recurso ao Secretário de Gestão Pública, em última
instância, da decisão final do Diretor do DPME de que trata o § 4º do artigo 13 desta
Resolução.
Parágrafo único – O recurso será interposto no prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação do resultado do pedido de reconsideração, nos termos do §
2º, do artigo 53 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, e deverá ser apresentado:
I – diretamente no Setor de Protocolo do DPME, por meio de requerimento preenchido pelo candidato nomeado, conforme modelo disponível no site do
DPME, no endereço eletrônico http://www.dpme.sp.gov.br/gpm.html, para que seja
encaminhado à Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS ou;
II – por via eletrônica, nos termos de Comunicado a ser expedido pelo
Presidente da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS.
Artigo 15 – O Secretário de Gestão Pública poderá determinar novas
diligências, inclusive a realização de nova junta médica, se houver elementos que as
justifiquem.
§ 1º – Cabe ao Diretor do DPME, a pedido da autoridade requisitante,
designar médicos peritos para compor a nova junta médica, nos termos do disposto no
artigo 13 desta Resolução.
§ 2º – Não poderão integrar a Junta Médica de Recurso os médicos que
realizaram as perícias médicas anteriores.
§ 3º – Da Junta Médica de Recurso poderão participar especialistas de
outros órgãos do serviço público, designados pela Administração Pública.
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§ 4º – O laudo elaborado pelo DPME deverá ser fundamentado, inclusive
com manifestação em relação a eventuais questionamentos formulados pela autoridade requisitante.
Artigo 16 – Será negado provimento ao pedido de reconsideração ou recurso, sem análise de mérito, quando:
I – interpostos fora dos prazos previstos nesta resolução;
II – o candidato nomeado deixar de atender a qualquer das convocações
para comparecimento em perícia médica.
Artigo 17 – A interposição do pedido de reconsideração ou de recurso,
previstos nos artigos 11 e 14 desta Resolução, suspendem o prazo para posse a partir
da data de protocolização do pedido, nos termos do inciso II, do artigo 53, da Lei nº
10.261, de 28 de outubro de 1968.
Parágrafo único – O prazo previsto no caput deste artigo encerrar-se-á
com a publicação da decisão sobre os pedidos de reconsideração ou de recurso, ainda
que não decorrido o prazo total.
Artigo 18 – Serão submetidos à perícia médica, obrigatoriamente na sede
do DPME, os candidatos nomeados a cargos efetivos:
I – declarados como pessoas com deficiência, que foram nomeados nos
termos da Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei
Complementar 932, de 08 de novembro de 2002 e regulamentada pelo Decreto nº
59.591, de 14 de outubro de 2013;
II – que estejam em gozo de Licença para Tratamento de Saúde no ato
da nomeação;
III – readaptados;
IV – aposentados por invalidez.
Artigo 19 – Após a publicação da decisão final, o CSCF ficará acessível aos
órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos através do sistema eletrônico
disponibilizado pelo DPME.
Parágrafo único – Os órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos que desejarem receber os CSCFs impressos deverão solicitá-los formalmente ao
DPME.
Artigo 20 – Caso os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público e a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo optem por realizar perícias médicas de ingresso
por intermédio do DPME, aplicam-se as normas contidas nesta resolução, no que couber.
Artigo 21 – Os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos devem informar e orientar os candidatos nomeados quanto ao conteúdo desta resolução,
especialmente no que se refere aos prazos legais.
Artigo 22 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
WALDEMIR APARÍCIO CAPUTO
Secretário de Gestão Pública
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ANEXO
de que tratam os artigos 3º e 7º desta resolução
EXAMES OBRIGATÓRIOS
a) Hemograma completo – validade: 06 meses;
b) Glicemia de jejum – validade: 06 meses;
c) PSA prostático (para homens acima de 40 anos de idade) – validade: 365 dias.
d) TGO-TGP-Gama GT – validade: 06 meses;
e) Uréia e creatinina – validade: 06 meses;
f) Ácido úrico – validade: 06 meses;
g) Urina tipo I – validade: 06 meses;
h) Eletrocardiograma (ECG) com laudo – validade: 06 meses;
i) Raios X de tórax com laudo – validade: 06 meses;
j) Colpocitologia oncótica (mulheres acima de 25 anos ou com vida sexual ativa*) –
validade: 365 dias;
k) Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade) – validade: 365 dias;
l) Laringoscopia indireta ou videolaringoscopia – validade: 180 dias (para docentes).
Observações:
1. fica suprimida a exigência prévia do exame de colposcopia;
2. a critério do médico perito, novos exames subsidiários poderão ser solicitados
pelo órgão médico oficial e pela rede autorizada a realizar as perícias médicas de
ingresso;
3. a expressão “vida sexual ativa” se refere à vida sexual iniciada (*);
4. poderão constar nos editais dos concursos outros exames complementares específicos com relação a determinado cargo, quando a complexidade das atribuições
assim o exigirem.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 683/92 à pág. 40 do vol. XXLV;
Lei Complementar nº 932/02 à pág. 39 do vol. LIV;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 5.614/75 à pág. 1534 do vol. 4;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV;
Decreto nº 59.591/13 à pág. 107 do volume LXXVI.

INSTRUÇÃO UCRH Nº 1, DE 30 DE JANEIRO DE 2014
Dispõe sobre para o ano de 2014, os modelos de instrumentos para a Avaliação de
Desempenho Individual aos servidores abrangidos pela Lei Complementar nº 1.080,
de 17 de dezembro de 2008
A Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria
de Gestão Pública, nos termos do parágrafo único do artigo 8º do Decreto nº 57.780, de
10 de fevereiro de 2012, expede a seguinte instrução:
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1. Para o ano de 2014, os modelos de instrumentos de avaliação, os fatores de competência, os respectivos indicadores de desempenho e outras providências
necessárias para fins de aplicação da Avaliação de Desempenho Individual instituída
pelo Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de 2012, alterado pelo Decreto nº 58.373,
de 05 de setembro de 2012, ficam definidos de acordo com a presente instrução.

são:

DAS INSTRUÇÕES INICIAIS
2. Os instrumentos que compõem a Avaliação de Desempenho Individual

2.1. Formulários de Avaliação:
2.1.1. nível elementar (anexo I);
2.1.2. nível intermediário (anexo II);
2.1.3. nível universitário (anexo III);
2.1.4. função de comando (anexo IV).
2.2. Plano de Ação para o Desenvolvimento – PAD (anexoV);
2.3. Recurso (anexo VI);
2.4. Relatório de Desempenho Individual - RDI (anexo VII).
3. Os instrumentos de que trata o subitem 2.1. serão utilizados para autoavaliação e para avaliação pela liderança.
4. Para preenchimento dos instrumentos da Avaliação de Desempenho
Individual considera-se:
4.1. Fator de Competência: elemento de articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes do servidor para a realização de suas atividades;
4.2. Indicador de Desempenho: unidade mínima de verificação de desempenho em um fator de competência;
4.3. Parâmetro para atribuição de pontuação: parâmetros de proficiência previamente definidos para orientar o avaliador e o avaliado na mensuração do
desempenho;
4.4. Ciclo de Desempenho: corresponde ao período de 1º/01/2013 a 3112-2013, o qual será considerado para avaliar o desempenho do servidor.
5. O servidor terá o seu desempenho avaliado conforme disposto no parágrafo único do artigo 5º ao artigo 6º B do Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de
2012, alterado pelo Decreto nº 58.373, de 05 de setembro de 2012.
5.1. Em caso de alteração do cargo ou função durante o ciclo de desempenho, o servidor será avaliado no cargo ou função em que se encontre em exercício
nos últimos 90 (noventa) dias do ciclo de desempenho.
5.1.1. A alteração pode ocorrer quando o servidor vier a ser nomeado
ou admitido em cargo em comissão ou função de confiança ou quando deixar de ter
exercício em cargo em comissão ou função de confiança, e no caso de designação, ou
cessação, para supervisão ou orientação técnica no POUPATEMPO, nos termos da Lei
Complementar nº 847, de 16 de julho de 1998.
5.1.2. Se não contar com tempo no mesmo cargo ou função, conforme
descrito no item 5.1. desta instrução, o servidor será avaliado no cargo ou função em
que esteve em efetivo exercício por maior tempo durante o ciclo de desempenho.
DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
6. Todos os indicadores de desempenho deverão ter pontuação atribuída.
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6.1. Os indicadores de desempenho que não tiverem atribuída nenhuma
pontuação serão considerados como valor “zero”, para fins de cálculo do resultado da
avaliação.
7. Para o preenchimento da tabela de “Consolidação do Formulário de
Avaliação” deverá ser observado o seguinte procedimento:
7.1. Na coluna “Pontos” deverá ser indicado o valor de cada fator de
competência, que será obtido a partir da soma dos pontos dos respectivos indicadores
de desempenho;
7.2. Para a totalização da coluna “Pontos” deverá ser feito o cálculo da
soma dos valores de cada fator de competência;
7.3. Na coluna “Média” deverá ser indicada a média de cada fator de
competência, obtida pelo seguinte cálculo: valor do fator de competência dividido pelo
número de indicadores de desempenho deste fator;
7.4. Para a totalização da coluna “Média” deverá ser utilizado o valor do
campo “totalização” da coluna “Pontos” dividido pelo total de indicadores de desempenho do formulário;
7.5. Na coluna “Proficiência” deverá ser considerada a média do fator de
competência e indicado o nível de proficiência referente a este valor;
7.6. Para a totalização da coluna “Proficiência” deverá ser indicado o nível de proficiência referente ao valor obtido no item 7.4;
7.7. Os níveis de proficiência são equivalentes aos parâmetros para atribuição de pontuação e estão indicados abaixo da tabela.
DO PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
8. O Plano de Ação para o Desenvolvimento – PAD é um instrumento no
qual a chefia imediata deverá preencher para cada servidor que for por ela avaliado.
8.1. O PAD poderá ser utilizado pelo órgão de recursos humanos para
planejar a melhor alocação de pessoal no órgão.
8.2. Os órgãos setoriais de recursos humanos deverão fazer um levantamento das necessidades de treinamento apresentadas nos Planos de Ação para o
Desenvolvimento – PAD e encaminhar à Unidade Central de Recursos Humanos no mês
de setembro de 2014.
DO RECURSO
9. O Recurso deverá ser efetuado pelo servidor, quando não concordar
com a pontuação obtida na avaliação realizada pela chefia imediata.
9.1. O recurso deverá ser redigido pelo servidor e encaminhado, por
meio do órgão de recursos humanos, à chefia mediata do referido servidor.

rados;

DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
10. O Relatório de Desempenho Individual- RDI deverá contar com:
10.1. O resultado da autoavaliação - AA em pontos absolutos e ponde-

10.2. O resultado da avaliação pela liderança - AL em pontos absolutos
e ponderados;
10.3. Consolidação das avaliações acima especificadas, que deverá considerar os seguintes pesos:
10.3.1. Autoavaliação: 30%;
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10.3.2. Avaliação pela liderança: 70%
10.4. A pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual deverá
considerar o seguinte cálculo:
10.4.1. Autoavaliação: Pontuação obtida X 0,3 (AA * 0,3);
10.4.2. Avaliação pela liderança: Pontuação obtida X 0,7 (AL * 0,7);
10.4.3. Somatório dos valores obtidos acima (AA * 0,3 + AL * 0,7 = ADI);
10.4.4. A avaliação dos servidores ocupantes dos cargos em comissão ou
funções de confiança de que trata o artigo 18 do Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro
de 2012, não contarão com a autoavaliação, assim, a pontuação final da Avaliação de
Desempenho Individual será igual ao valor da avaliação pela liderança (AL = ADI);
10.5. O Resultado final da Avaliação de Desempenho Individual ponderado será apresentado nas seguintes formas:
10.5.1. Valor Ponderado: será calculado pela pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual dividida pelo número total de pontos possíveis do formulário de avaliação, multiplicar o resultado por 100 (ADI/TP * 100);
10.5.2. Nível de Proficiência: será calculado pela pontuação final da Avaliação de Desempenho Individual dividido pelo número total de indicadores de desempenho do formulário de avaliação, este valor será convertido em nível de proficiência;
10.6. No campo “Avaliação Qualitativa” deverão ser indicadas as considerações feitas pelo setorial de recursos humanos sobre o resultado da avaliação, se há
divergências entre os resultados da autoavaliação e da avaliação pela liderança, se há
fatores de competência que precisam de atenção, dentre outras informações úteis ao
desenvolvimento do servidor.
DO PROCEDIMENTO E DOS PRAzOS DE AVALIAÇÃO
11. A aplicação dos Formulários de Avaliação no ano de 2014 ocorrerá na
seguinte conformidade:
11.1.O período de 5-03-2014 a 14-03-2014 será destinado à aplicação do
formulário de autoavaliação;
11.2. O período de 17-03-2014 a 31-03-2014 será destinado à aplicação
do formulário de avaliação pela liderança e do Plano de Ação para o Desenvolvimento
– PAD.
12. A chefia imediata deverá dar ciência ao(s) servidor(es) avaliado(s) das
pontuações atribuídas na avaliação até 31-03-2014.
13. O formulário de autoavaliação deverá ser preenchido pelo próprio
servidor sendo vedada a transferência de responsabilidade pelo preenchimento sob
pena de responsabilização dos envolvidos.
13.1. Em caso do servidor estar afastado no período da autoavaliação, na
primeira quinzena do mês de março, ele não poderá efetuar sua autoavaliação, neste
caso será considerada apenas a avaliação pela liderança.
13.1.1. Se o afastamento for por motivo de férias ou licença-prêmio, ele
poderá realizar a autoavaliação durante o período de 15 (quinze) dias que antecedem
ao prazo destinado à aplicação do formulário de autoavaliação.
14. O formulário de avaliação pela liderança deverá ser preenchido exclusivamente pela chefia imediata sendo vedada a transferência de responsabilidade sob
pena de responsabilização dos envolvidos.
14.1. Em caso de impossibilidade da chefia imediata em formalizar a avaliação do servidor, a avaliação ficará a cargo de seu substituto ou da chefia mediata.
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15. O Plano de Ação para o Desenvolvimento – PAD deverá ser validado
pela chefia mediata do servidor até 14-04-2014.
16. As chefias imediata e mediata deverão encaminhar os instrumentos
de avaliação referidos, respectivamente, nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta instrução, devidamente preenchidos, aos órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos, até
30-04-2014.
17. O prazo para o servidor interpor recurso em relação à avaliação pela
liderança será de 3 dias úteis a partir da data da ciência da pontuação atribuída pela
chefia imediata.
17.1. A chefia mediata terá 5 dias úteis para a decisão, a partir da data do
recebimento do recurso.
17.2. Da decisão da chefia mediata não caberá recurso.
18. O Relatório de Desempenho Individual deverá ser expedido pelos órgãos setoriais ou subsetoriais de recursos humanos até 30-06-2014.
19. Os instrumentos da Avaliação de Desempenho Individual deverão ser
devidamente assinados pelos envolvidos no processo e juntados ao prontuário do servidor pelo órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos.
19.1. Na hipótese de recusa do servidor avaliado em assinar qualquer
uma das notificações do processo de Avaliação de Desempenho Individual, a chefia
imediata deverá registrar o fato, com a assinatura de duas testemunhas devidamente
identificadas, no Formulário de Avaliação.
19.2. A notificação do servidor que estiver afastado do Órgão ou Entidade no período a que se refere o item 12 desta instrução será feita por publicação no
Diário Oficial do Estado, até o dia 11-04-2014.
19.2.1. A notificação no Diário Oficial do Estado deverá ser feita por Portaria do diretor de recursos humanos do órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos ao qual o servidor está vinculado.
19.2.2. O recurso do servidor em relação à avaliação pela liderança obedecerá aos prazos descritos no item 17 desta instrução.
20. Os cálculos envolvidos nos procedimentos da Avaliação de Desempenho Individual não devem considerar casas decimais, devendo obedecer à seguinte
regra de arredondamento:
20.1. Se o algarismo da primeira casa decimal for igual ou maior que cinco, acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo que está a sua esquerda;
20.2. Se o algarismo da primeira casa decimal for menor que cinco, mantém-se inalterado o algarismo que está a sua esquerda.
21. Orientações para preenchimento dos instrumentos da Avaliação de
Desempenho Individual de que trata o item 2 desta instrução constarão no Manual de
Preenchimento, a ser disponibilizado no endereço eletrônico:
www.recursoshumanos.sp.gov.br/vclipping.
22. Os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos poderão utilizar aplicativos informatizados para aplicação da Avaliação de Desempenho Individual,
desde que obedecidos os prazos e regras definidos nesta instrução e no Decreto nº
57.780, de 10 de fevereiro de 2012 e alterações.
23. Os procedimentos envolvidos na Avaliação de Desempenho Individual devem observar os prazos constantes do Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de
2012 e alterações.
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24. A não aplicação no disposto no Decreto nº 57.780, de 10 de fevereiro de 2012 e alterações, conforme o princípio da eficiência que rege a Administração
Pública, poderá acarretar em aplicação do disposto na Lei federal 8.429, de 2 de junho
de 1992.
________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou SE/CG:
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol.XLVI;
Decreto nº 57.780/12 à pág. 58 do vol. LXXIII.
Vide Anexos às págs. do DOE de 31.1.2014 e no site indicado no art. 21 do Manual de
Preenchimento da presente instrução.

· SECRETARIA DA FAZENDA – SF
GABINETE DO SECRETARIO
RESOLUÇÃO SF Nº 41, DE 13 DE JUNHO DE 2014
Estabelece normas complementares para as consignações em folha de pagamento dos
servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da
administração direta e autárquica
O Secretário da Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 25 do
Decreto nº 60.435, 13 de maio de 2014, resolve:
Artigo 1º -Para serem admitidas como consignatárias, as entidades deverão solicitar seu credenciamento à Secretaria da Fazenda, por meio de requerimento
dirigido ao Titular da Pasta, devendo ser instruído com os seguintes documentos, sob
pena de indeferimento:
I - para as entidades referidas nos incisos I, II, IV e V do artigo 6º do Decreto nº 60.435, 13 de maio de 2014, além daqueles indicados no artigo 7º, incisos I e
II, do mesmo decreto:
a) qualificação de cada membro da diretoria da entidade, constando
nome, número do Registro Geral (RG) e, se for servidor ativo, denominação do cargo
ou função atividade e órgão de classificação;
b) relação nominal dos associados, comprovando que possui no mínimo
300 (trezentos) pagantes (servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas) que pertençam efetivamente à categoria funcional para a
qual a entidade foi criada, constando número da matrícula e do Registro Geral (RG);
c) identificação das espécies de descontos a serem consignados de seus
associados – contribuintes;
d) cópia de contratos firmados com empresas e/ou profissionais liberais
para prestação de serviços, devidamente registrados, que justifiquem os descontos a
serem efetuados dos seus associados - contribuintes nas espécies autorizadas;
e) certidão do registro de imóveis comprovando a propriedade da sede
da entidade ou o contrato de locação, conforme o caso, local este onde a entidade
presta atendimento aos associados;
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f) declaração assinada pela autoridade máxima da entidade, atestando
que deposita em instituição bancária que atue como agente financeiro do Tesouro do
Estado de São Paulo todo o produto da arrecadação efetuada a qualquer título;
g) indicação de agência bancária e número da conta corrente para transferência dos valores consignados;
h) declaração assinada pela autoridade máxima da entidade autorizando
a atuação dos órgãos ou autoridades desta Secretaria da Fazenda, com atribuições de
controle, auditoria e fiscalização, em sua entidade consignatária.
II - para as entidades referidas no inciso III e VI do artigo 6º do Decreto
nº 60.435, de 13 de maio de 2014, além daqueles indicados no artigo 7º, incisos I e II,
do mesmo decreto:
a) declaração assinada pela autoridade máxima da entidade, atestando
que deposita em instituição bancária que atue como agente financeiro do Tesouro do
Estado de São Paulo todo o produto da arrecadação efetuada a qualquer título;
b) indicação de agência bancária e número da conta corrente para transferência dos valores consignados;
c) identificação das espécies de descontos a serem consignados de seus
associados – contribuintes.
§ 1º - Para as instituições bancárias a que se refere o inciso VII do artigo
6º do Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014, o termo de compromisso a que se refere a alínea “d” do inciso II do artigo 8º do Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014,
será definido em resolução a ser publicada por esta Secretaria da Fazenda.
§ 2º - Quando se tratar de cooperativa de consumo, a entidade deverá
apresentar declaração de que possui armazém próprio ou alugado, identificando a sua
localização.
§ 3º - Quando se tratar de contratos firmados com empresas de plano
de seguro e plano de saúde, deverá ser apresentado certidão de regularidade junto à
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e registro na Agência Nacional de Saúde
– ANS, respectivamente.
§ 4º - As entidades consignatárias ao solicitar o seu credenciamento,
além dos requisitos previstos neste artigo, deverão encaminhar o “TERMO DE ADESÃO” preenchido e assinado pela autoridade máxima da entidade, para utilização do
Serviço de Controle de Consignações – SCC, conforme modelo Anexo I, bem como formalizar eletronicamente o conhecimento e o aceite das regras e condições do sistema
por meio do portal web, www.saopauloconsig.org.br.
§ 5º - Sempre que ocorrer qualquer alteração dos dados e/ou documentos de que trata este artigo, a entidade consignatária deverá encaminhar imediatamente as respectivas documentações ao Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
- DDPE da Coordenação da Administração Financeira da Secretaria da Fazenda, órgão
gestor do sistema de consignações em folha de pagamento.
§ 6º - As taxas do custo efetivo total praticadas pelas instituições bancárias, de que trata o §2º do artigo 10 do Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014, serão
disponibilizadas no portal web, www.saopauloconsig.org.br.
Artigo 2º - À entidade admitida como consignatária serão atribuídos um
código e espécies de consignação em folha de pagamento a que se refere o artigo 5º do
Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014, limitados a 10(dez), mediante Comunicado
do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado – DDPE, publicado no Diário Oficial
do Estado.
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§ 1º - Fica vedada a utilização de espécies de consignação para finalidades ou contratos/convênios distintos para a qual foi autorizada.
§ 2º - A Coordenação da Administração Financeira dará publicidade das
espécies passíveis de consignação em folha de pagamento.
Artigo 3º - Para fins do recadastramento previsto no artigo 12 do Decreto
nº 60.435, de 13 de maio de 2014, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - para as entidades referidas nos incisos I, II, IV e V do artigo 6º do Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014:
a) estatuto e ata da eleição que elegeu última diretoria, devidamente
registrados;
b) cópia da última ata que instituiu o valor da mensalidade associativa
ou sindical;
c) registro nos órgãos competentes, com dados cadastrais atualizados;
d) certidão atualizada de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) certidão atualizada de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
f) qualificação de cada membro da diretoria da entidade, constando
nome, Registro Geral (RG) e, se for servidor da ativa, denominação do cargo ou função
atividade e órgão de classificação;
g) certidão atualizada do registro de imóveis comprovando a propriedade da sede da entidade ou o contrato de locação, conforme o caso;
h) cópia de contratos ou convênios firmados com empresas e/ou profissionais liberais para prestação de serviços, devidamente registrados, que justifiquem
os descontos a serem efetuados dos seus contribuintes nas espécies autorizadas;
i) certidão de regularidade junto à Superintendência de Seguros Privados
– SUSEP e registro na Agência Nacional de Saúde – ANS, no caso da entidade consignatária possuir contrato ou convênio plano de seguro e plano de saúde, respectivamente.
II - para as entidades referidas no inciso III e VI do artigo 6º do Decreto nº
60.435, de 13 de maio de 2014:
a) estatuto e ata da eleição que elegeu última diretoria, devidamente
registrados;
b) registro nos órgãos competentes, com dados cadastrais atualizados;
c) certidão atualizada de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) certidão atualizada de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
III - para as instituições bancárias a que se refere o inciso VII do artigo 6º,
do Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014:
a) registro nos órgãos competentes, com dados cadastrais atualizados;
b) certidão atualizada de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c) certidão atualizada de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
§ 1º - Caberá ao Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE
da Coordenação da Administração Financeira da Secretaria da Fazenda estabelecer o
cronograma para os fins previstos neste artigo.
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§ 2º - As entidades que deixarem de se recadastrar nos prazos fixados,
ou não apresentarem os documentos necessários para tanto, ou ainda, se restar comprovado o não atendimento das condições que ensejaram sua habilitação como consignatária, sujeitam-se à penalidade prevista no artigo 14 do Decreto nº 60.435, de 13
de maio de 2014.
Artigo 4º - Os pedidos de cancelamento de consignações facultativas pelos consignados deverão ser dirigidos à entidade consignatária, e esta terá o prazo de
30 (trinta) dias para cancelar os descontos em folha de pagamento.
§ 1º - Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem que a consignatária tenha adotado as providências cabíveis, o Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE ou os Órgãos Consignantes procederão à exclusão da consignação em folha
de pagamento, se o consignado apresentar cópia do pedido de cancelamento com o
respectivo comprovante de recebimento pela entidade consignatária.
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica às consignações de que tratam os incisos VI a X do artigo 5º do Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014.
Artigo 5º - Fica instituído o Serviço de Controle de Consignações - SCC,
um sistema centralizado de processamento de dados para cálculo, controle e gestão
de consignações para consignatárias e consignados com interface com a folha de pagamento.
§ 1º - Será exigido o certificado digital (eCPF) no padrão da Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para acesso ao Serviço de Controle de Consignações – SCC para o usuário Máster e para o usuário Administrador, bem como para
os demais usuários que venham a utilizar funcionalidades que impactam a margem
consignável e para transmissão de arquivos.
§ 2º - Até 31 de julho de 2014, as entidades consignatárias deverão adequar os seus sistemas e fazer a homologação técnica para trocas de arquivos.
§ 3º - A partir de 1º de agosto de 2014, as entidades consignatárias passarão a processar suas consignações por meio do SCC.
§ 4º - Fica delegada ao Coordenador da Administração Financeira a competência para designar os usuários Máster do SCC do Ente Consignante.
Artigo 6º - A margem consignável disponibilizada no Serviço de Controle
de Consignações – SCC é a margem prevista com referência no pagamento do mês
imediatamente anterior, podendo sofrer variação em decorrência de incidência de descontos.
Artigo 7º - As entidades consignatárias credenciadas até a vigência do
Decreto nº 60.435, de 13 de maio de 2014, para utilizar-se do Serviço de Controle de
Consignações – SCC, deverão encaminhar o “TERMO DE ADESÃO”, conforme Anexo I,
assinado pela autoridade máxima da entidade, ao Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, bem como formalizar eletronicamente o conhecimento e o aceite das
regras e condições do sistema por meio do portal web, www.saopauloconsig.org.br.
Artigo 8º - Às entidades consignatárias não financeiras não recairá nenhuma cobrança para adesão ou utilização do Serviço de Controle de Consignações
– SCC.
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Parágrafo único - Eventuais custos ou despesas para adequação ou adaptação das entidades consignatárias, financeiras ou não financeiras, para cumprimento
das regras de consignação em folha de pagamento, bem como para aquisição do certificado digital (eCPF), serão de responsabilidade exclusiva de cada entidade consignatária.
Artigo 9º - Os procedimentos operacionais pertinentes às consignações
serão estabelecidos pela Coordenação da Administração Financeira-CAF.
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de agosto de 2014, ficando revogada a Resolução SF nº
42, de 26 de dezembro de 2006.
ANEXO I
MODELO TERMO DE ADESÃO
__________(nome da entidade consignatária), com sede em __________,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________, devidamente representada por __________
(qualificação da autoridade máxima da entidade), expressamente adere ao Serviço de
Controle de Consignação - SCC, declarando estar integralmente ciente e de acordo com
os termos e condições previstos na Convenção, nas Condições Gerais, nos Documentos
Correlatos e no Termo de Adesão de tal serviço.
Outrossim, declara estar ciente e de acordo com as regras, definições e
parâmetros estabelecidos, na forma dos atos normativos/legais aplicáveis, pela Secretaria da Fazenda.
Declara, ainda, ser integralmente responsável civil e criminalmente pelo
conteúdo, segurança, atualização, veracidade e autenticidade das informações enviadas ao Serviço de Controle de Consignações – SCC e/ou à Secretaria da Fazenda, bem
como pelo uso e guarda das informações consultadas em tal âmbito, respondendo integralmente por quaisquer perdas e danos advindos de tais informações e/ou uso e
guarda. Assume a responsabilidade integral por todos os atos praticados no Serviço de
Controle de Consignações - SCC, por seus representantes devidamente credenciados,
assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente,
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
Ademais, concorda em se submeter aos eventuais procedimentos de cadastro e de homologação tecnológica no âmbito do Serviço de Controle de Consignações – SCC e das regras, definições e parâmetros estabelecidos pela Sefaz.
Indica abaixo os dados do(s) profissional(is) ao(s) qual(is) aqui confere
amplos e irrestritos poderes para lhe representar em quaisquer atos e/ou procedimentos relacionados ao Serviço de Controle de Consignações – SCC e/ou ao cumprimento
das regras, definições e parâmetros estabelecidos pela Sefaz, inclusive no envio e/ou
consulta de informações.

Usuário Máster 1
Nome
Cargo
CPF
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RG
E-mail
Telefone
Endereço
Usuário Máster 2
Nome
Cargo
CPF
RG
E-mail
Telefone
Endereço
Por fim, assume integralmente a responsabilidade pela manutenção dos
poderes acima conferidos, responsabilizando-se por eventual atraso na comunicação à
Sefaz de qualquer alteração e/ou desligamento do(s) profissional(is) acima indicado(s),
bem como dos demais profissionais por ele(s) habilitado(s).
São Paulo, __ de _______ de _______.
[assinatura]
Testemunhas:
______________________

_____________________

Nome:
RG:
CPF/MF:

Nome:
RG:
CPF/MF:

· SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE / OUTRAS SECRETARIAS
GABINETE DOS SECRETARIOS
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEE/SEDS Nº 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
Regulamenta o Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011, que institui o
Programa “Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil”,
e dá providências correlatas
Os Secretários da Educação e do Desenvolvimento Social, considerando
as disposições do Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011, que institui o Programa “Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil”, para realização de convê258
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nios com municípios do Estado de São Paulo, mediante parceria, com vistas a fortalecer
e ampliar o atendimento de crianças em unidades de educação infantil,
Resolvem:
Artigo 1º - O Programa “Ação Educacional Estado/Município/Educação
Infantil” – PAEM/Educação Infantil, cujo objetivo é propiciar às crianças atendimento
em creches, com condições para prosseguimento na pré-escola e no ensino fundamental, tem por finalidade precípua viabilizar a construção de prédios da rede pública municipal, que se destinarão a abrigar unidades de educação Infantil, bem como à aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.
Artigo 2º - A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e a Secretaria
de Estado da Educação orientarão, no âmbito de suas respectivas competências legais,
a implementação do PAEM/Educação Infantil de modo a garantir, prioritariamente, o
atendimento aos municípios segundo os critérios estabelecidos no § 1º do artigo 2º do
Decreto nº 57.367, de 26 de setembro de 2011.
Parágrafo único – Caberá à Secretária Estadual de Desenvolvimento Social proporcionar a integração da creche à rede sócio-assistencial e a participação nas
políticas setoriais no âmbito municipal.
Artigo 3º - Os municípios do Estado de São Paulo serão convidados pela
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social a assinar Termo de Adesão, conforme
modelo constante do Anexo I, que integra o mencionado Decreto, em data e local oportunamente divulgados.
Artigo 4º - A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social encaminhará
os respectivos Termos de Adesão à Secretaria de Estado da Educação que iniciará a
instrução dos processos de convênios com os municípios.
Parágrafo único – No ato de adesão ao PAEM, os municípios serão informados sobre os documentos necessários, local e prazos de entrega.
Artigo 5º - A Secretaria de Estado da Educação adotará as providências
necessárias à efetivação dos convênios do PAEM/Educação Infantil, com observância
ao Termo de Convênio, constante do Anexo II que integra o citado Decreto.
Artigo 6º - A Fundação para o Desenvolvimento da Educação/FDE orientará na elaboração dos projetos e na execução de obra nova, de prédios do PAEM/
Educação Infantil pelo município, bem como, deverão ser seguidas as diretrizes e normas técnicas constantes dos catálogos técnicos de Ambientes, Componentes, Serviços,
Normas de Apresentação de Projetos de Edificações e Manual de Topografia expedidos
pela FDE.
§ 1º - Os serviços de projeto, sondagem do subsolo, parecer técnico sobre fundações e orçamentos serão elaborados pela FDE, após análise e parecer, por
este órgão, da viabilidade técnica da intervenção e análise e parecer da Consultoria
Jurídica da Secretaria de Estado da Educação.
§ 2º - Após a licitação da obra, o Município deverá entregar à FDE cópias
das Anotações de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhidas, da fiscalização
e execução da obra, cópia do edital de licitação, contrato de execução da obra, or259
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çamento detalhado, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro da empresa
vencedora da licitação.
§ 3º - Para efeito de definição do valor da obra a ser conveniada, serão
adotados como limite máximo os valores decorrentes dos critérios de custos utilizados
pela FDE para a execução de obras escolares realizadas sob sua responsabilidade.
§ 4º - A FDE, após análise e aprovação da documentação mencionada,
autorizará o início das obras.
§ 5º - Para efeito de definição do valor da obra projetada, serão adotados, como limite máximo, os valores constantes dos critérios de custos utilizados pela
FDE, considerando, se necessário, o custo por metro quadrado de orçamentos para a
execução das obras de creche realizadas pela fundação.
Artigo 7º - Os Municípios poderão, em caráter excepcional, elaborar os
projetos e serviços previstos no § 1º deste artigo, com dimensões e capacidade de
atendimento diferentes das dos projetos padrões da FDE.
§ 1º - Os projetos municipais deverão cumprir as diretrizes e normas técnicas constantes dos catálogos técnicos de ambientes, de componentes, de serviços,
de normas de apresentação de projetos de edificações e do manual de topografia, todos expedidos pela FDE, e sejam, previamente, submetidos à Fundação para análise e
aprovação.
§ 2º - Os Municípios deverão indicar profissional técnico responsável
pela obra, mediante apresentação à FDE das Anotações de Responsabilidade Técnica
- ARTs, expedidas pelo CREA ou CAU, relativas aos projetos executivos, à execução das
obras pelas construtoras e à fiscalização da obra.
Artigo 8º - A obra realizada deverá atender integralmente à norma NBR
9050 sobre acessibilidade, ao Decreto nº 56.819/2011, que dispõe sobre a Sistema de
Proteção e Combate à Incêndio e a legislação ambiental, sendo de responsabilidade do
Município a aprovação do projeto e a obtenção das licenças nos órgãos competentes.
Artigo 9º - Aprovado o Plano de Trabalho pela autoridade competente da
Secretaria da Educação e cumprida a tramitação legal, o Convênio estará em condições
de ser assinado.
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução Conjunta SEE/SEDS nº
2, de 6-10-2011.
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 57.367/11 à pág. 196 do vol. LXXII;
Resolução Conj. SEE/SEDS nº 2/11 à pág. 446 do vol. LXXII.
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RESOLUÇÃO CONJUNTA SF/SE Nº 1, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
Altera a Resolução Conjunta SF/SE nº 1, de 11 de dezembro de 2013, que dispõe sobre
o cadastramento de entidades paulistas de educação, sem fins lucrativos, certificadas
como beneficentes no âmbito do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado
de São Paulo, para receber crédito relativo a documento fiscal que não indique o
consumidor
O Secretário da Fazenda e o Secretário da Educação, tendo em vista o
disposto no artigo 4º, inciso IV, alínea “e” da Lei nº 12.685, de 28 de agosto de 2007, e
no artigo 6º, inciso III, alínea “e” e §§ 2º, 3º e 4º, do Decreto nº 54.179, de 30 de março
de 2009, resolvem:
Artigo 1º - Passa a vigorar com a redação que se segue o artigo 1º da
Resolução Conjunta SF/SE nº 1, de 11 de dezembro de 2013:
“Artigo 1º - A entidade paulista de educação, sem fins lucrativos, certificada como beneficente, que atue exclusivamente na área de educação infantil (creches
e pré-escolas) ou de educação especial (instituições especializadas no atendimento de
pessoas com deficiência), com atendimento universal, devidamente cadastrada no Sistema 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
de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, instituído pela Lei nº 12.685, de
28 de agosto de 2007, relativamente a valores contidos em documento fiscal que não
indique o consumidor, deverá:
I – atender ao disposto na Resolução SE nº 73, de 22 de outubro de 2013;
II – estar inscrita no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, instituído pelo
Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011, nos termos da Resolução CC-6, de 14
de janeiro de 2013.
§ 1º - A entidade paulista de educação, sem fins lucrativos, somente poderá ser favorecida com os créditos e sorteios de prêmios de que trata o caput se constar como ativa no Sistema de Cadastro de Escolas da Secretaria da Educação, bem como
no sistema da Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda, no último dia do mês de
referência da emissão dos documentos fiscais.
§ 2º - Os créditos relativos à Nota Fiscal Paulista e os prêmios oriundos
dos sorteios somente poderão ser utilizados pela entidade paulista de educação, sem
fins lucrativos, se, cumulativamente, além de atender ao disposto no caput e no § 1º,
possuir o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade - CRCE liberado e esse fato
constar do sistema da Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda.” (NR)
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.
_______
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. LXXII;
Resolução SE nº 73/13 à pág. 317 do vol. LXXVI;
Resolução Conj. SF/SE nº 1/13 à pág. 418 do vol. LXXVI.
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RESOLUÇÃO CONJUNTA CC/SGP/SF/SPDR Nº 3, DE 27 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a definição dos indicadores globais da Secretaria da Educação, para fins
de pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC 1.078/2008, seus
critérios de apuração e avaliação
O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Gestão Pública, da
Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional, considerando o disposto no
art. 6º da LC 1.078/2008, resolvem:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Artigo 1º - Ficam definidos os seguintes indicadores globais da Secretaria
da Educação, para fins de pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída
pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008:
I – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
(IDESP) do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino;
II – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
(IDESP) do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino;
III – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
(IDESP) do Ensino Médio da rede estadual de ensino.
Parágrafo único - Os indicadores a que se refere este artigo serão apurados e avaliados anualmente.
Artigo 2º - Para fins desta resolução conjunta, entende-se como nível de
ensino os seguintes ciclos:
I – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;
II – 6º a 9º ano do Ensino Fundamental;
III – 1ª a 3ª série do Ensino Médio.
CAPÍTULO II
Da Apuração dos Indicadores e Fixação das Metas
SEÇÃO I
Da Apuração dos Indicadores
Artigo 3º - O IDESP para cada nível de ensino, conforme os incisos do
artigo 1º desta resolução conjunta, será calculado como a média simples do IDESP obtido nas disciplinas de língua portuguesa e matemática no(a) último ano/série do nível
correspondente, na seguinte forma:
IDESP nível = (IDESP PORT + IDESP MAT)/2
Parágrafo unico - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo
têm os seguintes significados:
1. IDESP nível: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São
Paulo calculado no nível de ensino correspondente (avaliado);
2. IDESP PORT: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São
Paulo obtido na disciplina de língua portuguesa;
3. IDESP MAT: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São
Paulo obtido na disciplina de matemática.
Artigo 4º - O IDESP para cada disciplina, ou língua portuguesa ou matemática, é o produto do indicador de desempenho escolar (ID) pelo indicador de fluxo
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escolar (IF), ambos do nível de ensino correspondente, multiplicado por 10 (dez), na
seguinte forma:
IDESP disciplina = ID disciplina X IF X 10
Parágrafo único - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo
têm os seguintes significados:
1. IDESP disciplina: Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de
São Paulo obtido na disciplina de língua portuguesa ou de matemática;
2. ID disciplina: indicador de desempenho escolar obtido na disciplina de
língua portuguesa ou de matemática;
3. IF: indicador de fluxo escolar.
Artigo 5º - O indicador de desempenho escolar (ID) para cada disciplina,
língua portuguesa ou matemática, é determinado a partir da defasagem de aprendizagem (DEF) da escola no nível de ensino correspondente, sendo calculado da seguinte
forma:
ID disciplina = 1 – (DEF/3)
§ 1º - Para o cálculo da defasagem (DEF), os alunos avaliados pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) foram classificados de acordo com seus resultados, para cada disciplina e cada ano/série correspondente, em quatro níveis de desempenho: Abaixo do Básico (AB), Básico (B), Adequado
(AD) e Avançado (A).
§ 2º - A interpretação pedagógica de cada nível de desempenho, bem
como o intervalo das proficiências utilizado para o enquadramento em cada um desses níveis, para cada ano/série e disciplina, estão definidos no Anexo desta resolução
conjunta.
§ 3º - Para cada nível de desempenho, atribuir-se-á um valor de acordo
com a tabela a seguir:

Nível Proficiência

Valor

Abaixo do Básico – AB

3

Básico – B

2

Adequado – AD

1

Avançado – A

0

§ 4º - A defasagem (DEF) é calculada como o somatório dos produtos dos
valores atribuídos a cada nível de desempenho pelos respectivos percentuais de alunos
em cada um desses níveis, para cada nível de ensino e disciplina correspondente, na
seguinte forma: DEF = [(3 X PAB) + (2 X PB) + (1 X PAD) + (0 X PA)]
§ 5º - Para fins de cálculo, os elementos da fórmula a que se refere o § 4º
deste artigo têm os seguintes significados:
1. DEF: indicador de defasagem;
2. PAB: percentual de alunos classificados no nível de desempenho Abaixo do Básico (AB);
3. PB: percentual de alunos classificados no nível de desempenho Básico
(B);
4. PAD: percentual de alunos classificados no nível de desempenho Adequado (AD);
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çado (A).

5. PA: percentual de alunos classificados no nível de desempenho Avan-

Artigo 6º - O indicador de fluxo escolar (IF) corresponde à taxa de aprovação de cada nível de ensino, na seguinte forma:

IFs =

nº alunos aprovados
=
nº alunos matriculados

§ 1º - Para fins de cálculo, os elementos da fórmula a que se refere o
caput deste artigo têm os seguintes significados:
1. Ai: total de alunos aprovados na série “i”;
2. Ti: total de alunos matriculados na série “i”;
3. S: número de anos/séries de cada nível de ensino.
§ 2º - Para obtenção dos dados a que se refere este artigo toma-se por
base a data de encerramento da digitação do rendimento escolar individualizado no
Sistema de Cadastro de Alunos, conforme definida em resolução.
Artigo 7º – Para o cálculo dos indicadores globais a que se refere o artigo 1º desta resolução conjunta, o IDESP deve ser calculado por nível de ensino e por
unidade escolar.
SEÇÃO II
Da Fixação das Metas
Artigo 8º - As metas serão fixadas para o período de 1 (um) ano, que
corresponde ao período de avaliação, e por meio de nova resolução conjunta até o mês
abril de cada novo período de avaliação.
Parágrafo único – As metas de longo prazo para o IDESP estão definidas
conforme parágrafo único do artigo 4º da Resolução SEE - 74, de 6 de novembro de
2008.
Artigo 9º - As metas poderão ser revisadas a qualquer momento a fim de
incorporar alterações na legislação, mudanças curriculares, decisões governamentais e
outros fatores supervenientes, de caráter transitório ou não, que afetem a consecução
das mesmas.
CAPÍTULO III
Do Índice de Cumprimento de Metas
Artigo 10 - O Índice de Cumprimento de Metas (ICM) a ser calculado será
dado pela seguinte fórmula:
ICM∙ = [MAX( IC∙ = IQ∙ )] + [ 1+(NSE + MOD)]
SENDO:
IC = Índice de Cumprimento =

IDESP
∙ IDESP

– IDESPBASE
META – IDESPBASE
EF

∙
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IQ = Índice de Qualidade =

IDESP
∙ IDESP

EF

– IDESPAG
– IDESPAG

META FINAL

de avaliação;

colar;

∙

Onde:
• IDESPEF é o valor obtido no período de avaliação;
• IDESPBASE é o valor considerado como linha de base;
• IDESPMETA é a meta fixada para o período de avaliação;
• IDESPAG: é o resultado agregado do indicador global para o período
• IDESPMETAFINAL: valor do IDESP tomado como meta final a ser alcançado em 2030, conforme parágrafo único do artigo 8º desta resolução
conjunta;
• INSE: Índice de Nível Socioeconômico, definido para cada unidade es• MOD: Modulador, percentual a ser aplicado como multiplicador sobre
o valor do INSE.

§ 1º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas (ICM)
será, sempre, tomado por base o valor máximo entre o IC e o IQ, portanto, entre os
dois, o maior.
§ 2º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento(IC), deverão ser
considerados os valores do período de avaliação anterior como linha de base para os
indicadores globais do período de avaliação.
§ 3º - O valor do Índice de Nível Socioeconômico (INSE) varia de 0(zero)
a 10(dez), sendo 10(dez) a escola com o nível socioeconômico mais baixo e 0(zero) a
escola com nível mais alto.
§ 4º - Para efeito do cálculo do Índice de Cumprimento de Metas (ICM), o
valor percentual atribuído para o MOD (modulador) é de 0,10 ou 10%(dez por cento).
§ 5º - O valor do Índice de Cumprimento de Metas(ICM) será:
1. nunca inferior a 0 (zero);
2. considerado até o limite de 1,20 (um inteiro e vinte centésimos).
§ 6º - Quando ambos, os valores do IC e do IQ, forem iguais a 0 (zero) o
valor atribuído ao ICM será nulo.
CAPÍTULO IV
Disposições Finais
Artigo 11 - Cabe à comissão a que se refere o artigo 6º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, a validação do índice de cumprimento
das metas dos indicadores específicos e globais.
Artigo 12 - A Secretaria da Educação enviará relatórios anuais à comissão
a que se refere o artigo 6º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008,
contendo uma avaliação do cumprimento das metas e as respectivas justificativas para
o desempenho do período.
Artigo 13 - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.
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Anexo
a que se refere o § 2º do artigo 5º da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR – 3,
de 27.03.2014
Descrição nos níveis de desempenho e valores de referência na escala do SARESP
Nível de
Proficiência

Descrição

5º ano do Ensino
Fundamental
Língua
Portuguesa

9º ano do Ensino
Fundamental

Matemática

Língua
Portuguesa

Matemática

3º Série do Ensino Médio
Língua
Matemática
Portuguesa

Abaixo do
Básico

Os alunos neste nível
demonstram domínio
insuficiente dos conteúdos,
competências e habilidades
requeridos para a série escolar
em que se encontram

Menor do
150

Menor do
que 175

Menor do
que 200

Menor do
que 225

Menor do
que 250

Menor do
que 275

Básico

Os alunos neste nível
demonstram desenvolvimento
parcial dos conteúdos,
competências e habilidades
requeridos para a série escolar
em que se encontram

Entre 150
e 200

Entre 175
e 225

Entre 200
e 275

Entre 225
e 300

Entre 250
e 300

Entre 275
e 350

Adequado

Os alunos neste nível
demonstram conhecimentos
e domínio dos conteúdos
competências e habilidades
requeridos para a série escolar
em que se encontram

Entre 200
e 250

Entre 225
e 275

Entre 275
e 325

Entre 300
e 350

Entre 300
e 375

Entre 350
e 400

Avançado

Os alunos neste nível
demonstram conhecimentos
e domínio dos conteúdos,
competências e habilidades
além do requerido para a série
escolar em que se encontram

Maior ou
igual a 250

Maior ou
igual a 275

Maior ou
igual a 325

Maior ou
igual a 350

Maior ou
igual a
375

Maior ou
igual a 400

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 74/08 à pág. 185 do vol. LXVI.

RESOLUÇÃO CONJUNTA CC/SGP/SF/SPDR Nº 4, DE 27 DE MARÇO DE 2014
Dispõe sobre a fixação das metas para os indicadores globais da Secretaria da
Educação, para fins de pagamento da Bonificação por Resultados – BR, instituída pela
LC 1.078-2008, para o exercício de 2013
O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários de Gestão Pública, da
Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional, considerando o disposto no
art. 6º da LC 1.078-2008, e no art. 8º da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-3, de
27-3- 2014, resolvem:
Artigo 1º – Para o exercício de 2013, as metas para os indicadores globais
da Secretaria da Educação, a que se refere o artigo 1º da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/
SPDR-3, de 27-3-2014, para fins de pagamento da Bonificação por Resultados – BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, ficam fixadas em:
I – 4,41 (quatro inteiros e quarenta e um centésimos) para o índice de desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental da rede estadual de ensino;
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II – 2,63 (dois inteiros e sessenta e três centésimos) para o índice de desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental da rede estadual de ensino;
III – 2,01 (dois inteiros e um centésimo) para o índice de desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo (IDESP) do ensino médio da rede estadual de
ensino.
Artigo 2º – Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2013.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI;
Resolução Conj. CC/SGP/SF/SPDR nº 3/14 à pág. 262 deste volume.

· SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SE
GABINETE DO SECRETARIO - GS
COMUNICADO SE PUBLICADO EM 23 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a VII JORNADA DE MATEMÁTICA - 2014
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando os objetivos preconizados
no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, comunica que fica instituído o concurso
referente à VII Jornada de Matemática - 2014 e divulga o respectivo Regulamento.
Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, por meio
dos seus Centros de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais – CEFAI e de Ensino Fundamental dos Anos Finais e Médio – CEFAF, em articulação com as Coordenadorias de
Orçamento e Finanças - COFI e de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, bem como
com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo,
Paulo Renato Costa Souza - EFAP, por meio do seu Centro de Referência em Educação
Mario Covas, e com as Diretorias de Ensino, programar as ações necessárias à realização desse concurso.
VII JORNADA DE MATEMÁTICA - 2014
REGULAMENTO
1 – OBJETIVO GERAL
Proporcionar, aos alunos das escolas da rede pública estadual, um contexto significativo para aplicação e desenvolvimento de noções e procedimentos matemáticos, referentes aos conteúdos previstos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar aos alunos situações desafiadoras que promovam o raciocínio
lógico para resolução de situações-problema que os levem a:
- compreender que o conhecimento e a utilização de cálculos numéricos
são um dos meios para o entendimento da realidade;
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- utilizar estratégias de cálculo mental envolvendo as quatro operações:
adição, subtração, multiplicação e divisão;
- interagir com seus pares, em atividades realizadas interclasse e extraclasse, compartilhando diferentes maneiras de calcular e buscar soluções para situações-problema;
- ampliar o repertório das diferentes maneiras de se resolverem situações-problema, com utilização, ou não, de estratégias numéricas, independentemente
de serem, ou não, aplicáveis ao cotidiano;
- assimilar o conceito básico de que o conhecimento matemático é ferramenta e, ao mesmo tempo, objeto de estudo para investigar até mesmo questões
voltadas à simples curiosidade.
3 – PARTICIPANTES
A participação da escola dar-se-á por adesão de seus alunos do 5º ano
do Ensino Fundamental.
4 – ADESÃO/INSCRIÇÃO DAS ESCOLAS
4.1 - A escola interessada em participar do concurso deverá efetuar sua
inscrição, no período de 26 a 30/5/2014, no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino,
observado o ANEXO 1 - “FICHA DE ADESÃO DA ESCOLA”, que integra este regulamento;
4.2 - O Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – PCNP – do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais e o PCNP de Matemática, responsáveis pela VII Jornada
de Matemática, deverão digitar os dados solicitados na tabela constante do ANEXO
2 – “QUADRO SÍNTESE DA ADESÃO DA DIRETORIA DE ENSINO”, que integra este regulamento, encaminhando-a até o dia 10/6/2014 para o endereço: jornadadematematica@edunet. sp.gov.br
4.3 – Somente serão aceitas inscrições para o concurso da VII Jornada de
Matemática que sejam originadas da conta de e.mail oficial do Gabinete do Dirigente
Regional de Ensino;
4.4 – Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições digitadas após as
23 horas e 59 minutos do dia 10/6/2014;
4.5 – Os anexos, a que se refere este item, encontram-se disponibilizados
no site: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx
5 – FASES DA JORNADA
5.1 - FASE DA ESCOLA – Período de 14/7 a 1º/8/2014
5.1.1 - As atividades propostas deverão ser desenvolvidas em sala de
aula e entre classes do 5º ano;
5.1.2 - As atividades/provas encontram-se definidas e explicitadas no
item 6 deste regulamento;
5.1.3 - Ao final das atividades/provas, a unidade escolar deverá selecionar uma equipe composta por cinco alunos titulares e dois alunos-reserva, todos da
mesma classe, na conformidade do cadastro de alunos GDAE/SEE;
5.1.4 – Se durante o desenvolvimento de qualquer fase da Jornada, um
dos alunos titulares da equipe for acometido por algum mal ou aparentar, por qualquer
motivo, não estar fisicamente bem, deverá ser providenciada sua imediata substituição
por um aluno-reserva, a fim de se garantir o bom andamento do concurso;
5.1.5 - Os alunos-reserva acompanharão a equipe em todas as fases da
Jornada e somente participarão das atividades em caso de substituição por impedimento de algum titular, devendo essa substituição permanecer até a FASE ESTADUAL;
5.1.6 - O ocasional impedimento de participação de um aluno titular deverá ser informado à Diretoria de Ensino, mediante ofício do Diretor da unidade esco268
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lar, a ser anexado ao relatório que será elaborado e enviado à Diretoria em todas as
fases de realização da Jornada;
5.1.7 – As substituições de alunos titulares somente poderão ocorrer
com observância ao limite numérico de até 2 (dois) alunos-reserva por fase da Jornada,
cabendo ao professor responsável pela equipe, no decorrer do tempo técnico de realização das atividades/provas, proceder à substituição que se faça necessária, no caso
de algum aluno titular aparentar não estar bem;
5.1.8 – O professor responsável pela equipe deverá acessar o site http://
www.gdae.sp.gov.br/gdae/PortalGdae/Default.jsp, optar pelo serviço “Consulta de Dados Cadastrais”, clicar na opção “obter acesso ao Sistema” e, utilizando seu login e
senha GDAE, selecionar o Sistema INFO CRE, e acessar o ícone “ADERIR PROJETOS” para
efetuar, até o dia 5/8/2014, o cadastramento dos alunos da equipe;
5.1.9 - No ato de cadastramento dos alunos, deverão ser anexados os
seguintes documentos:
a) A Ficha de Cadastro da unidade escolar, preenchida na conformidade
do quadro constante do ANEXO 3 – “FICHA DE CADASTRO DE ESCOLAS”, que integra
este regulamento;
b) Autorização individual para participar do concurso, assinada pelos pais
ou responsáveis, de cada aluno integrante da equipe;
c) Relatório contendo:
c.1 - breve histórico das atividades propostas e desenvolvidas na unidade escolar, durante a FASE-ESCOLA, explicitando os critérios adotados no processo de
seleção;
c.2 - o material do banco de atividades/exercícios/provas, produzidos
pela unidade escolar para a fase classificatória;
c.3 - cópia de todas as atividades/provas realizadas pelos alunos da equipe vencedora, na etapa de classificação;
5.1.10 - A unidade escolar deverá acessar o Sistema INFO CRE e classificar
a equipe para a próxima fase (FASE-DIRETORIA) até o dia 6/8/2014.
5.2 – FASE DA DIRETORIA DE ENSINO – Período de 7 a 22/8/ 2014
5.2.1 - Participarão da FASE-DIRETORIA DE ENSINO as equipes selecionadas na FASE-ESCOLA.
5.2.2 - As atividades/provas serão elaboradas por uma comissão formada
pelo PCNP do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, pelo PCNP de Matemática e pelo
Supervisor de Ensino responsável pelo concurso da Jornada de Matemática, de acordo
com os procedimentos especificados no item 6 deste regulamento;
5.2.3 - Ao final desta fase, o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino
deverá acessar o sistema INFO CRE e classificar a equipe selecionada para a próxima
fase da Jornada, o NÍVEL 1 – FASE SEMIFINAL DE POLOS, até o dia 29/8/2014.
5.3 – NÍVEL 1 – FASE SEMIFINAL DE POLOS – Período de 1º a 17/9/2014
5.3.1 - Na FASE SEMIFINAL DE POLOS, as equipes vencedoras de cada
Diretoria de Ensino serão agrupadas em POLOS assim constituídos:
Capital e Grande São Paulo:
Polo 1 - DE Centro, DE Centro Oeste, DE Norte 1, DE Norte 2.
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.
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da Serra.

Polo 6 - DE Caieiras, DE Carapicuíba, DE Itapecerica da Serra, DE Taboão

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
Taquaritinga, DE Pirassununga, DE São Carlos.
Polo 3- DE Fernandópolis, DE Jales, DE Franca, DE Sertãozinho, DE São
Joaquim da Barra, DE Ribeirão Preto, DE Votuporanga.
Polo 4- DE Apiaí, DE Itararé, DE Itapetininga, DE Itu, DE São Roque, DE
Campinas Leste, DE Votorantim.
Polo 5- DE Bragança Paulista, DE Campinas Oeste, DE Sorocaba, DE Sumaré.
Polo 6- DE Miracatu, DE São Vicente, DE Santos, DE Registro.
Polo 7- DE Guaratinguetá, DE Jacareí, DE São José dos Campos.
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.
5.3.2 - As Diretorias de Ensino que compõem cada Polo decidirão, entre
si, o local de realização da FASE SEMIFINAL DE POLOS, podendo, nesse momento, ocorrer revezamento entre as Diretorias de Ensino envolvidas;
5.3.3 – O local de realização da FASE SEMIFINAL DE POLOS deverá ser
comunicado ao grupo de trabalho do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais –
CEFAI/CEGEB, por intermédio do e-mail: jornadadematematica@edunet.sp.gov.br
5.3.4 – Para esta fase, uma comissão constituída, em cada Polo, pelos
PCNPs responsáveis pela realização da Jornada, em cada Diretoria de Ensino integrante
do Polo, deverá elaborar as atividades/provas, de acordo com os procedimentos que se
encontram especificados no item 6 deste regulamento;
5.3.5 – Ao final desta fase, os PCNPs, responsáveis pela Jornada em cada
Polo, deverão acessar o sistema INFO CRE e classificar a equipe selecionada para a próxima fase da Jornada, o NÍVEL 2 – FASE FINAL DE POLOS, até o dia 26/9/2014.
5.4 - NÍVEL 2 – FASE FINAL DE POLOS – Período de 26/9 a 24/10/2014
5.4.1 - Na FASE FINAL DE POLOS, concorrerão as equipes finalistas do
NÍVEL 1 - FASE SEMIFINAL DE POLOS, que serão reagrupadas em 6 (seis) polos assim
constituídos:
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 Itapecerica 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 Ourinhos, 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 Votuporanga, DE Bauru, DE Botucatu, DE Jau, DE Lins, DE Marília.
Polo 2- DE Araraquara, DE José Bonifácio, DE São José do Rio Preto, DE
Taquaritinga, DE Pirassununga, DE São Carlos, DE Bragança Paulista, DE Campinas Oes270
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te, DE Sorocaba, DE Sumaré, DE Americana, DE Limeira, DE Mogi Mirim, DE Piracicaba,
DE São João da Boa Vista.
Polo 3- DE Apiaí, DE Itararé, DE Itapetininga, DE Itu, DE São Roque, DE
Campinas Leste, DE Votorantim, DE Miracatu, DE São Vicente, DE Santos, DE Guaratinguetá, DE Jacareí, DE São José dos Campos, DE Registro.
5.4.2 - As Diretorias de Ensino que compõem cada Polo decidirão, entre
si, o local de realização da FASE FINAL DE POLOS, podendo, nesse momento, ocorrer
revezamento entre as Diretorias de Ensino envolvidas;
5.4.3 – O local de realização da FASE FINAL DE POLOS deverá ser comunicado ao grupo de trabalho do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais –CEFAI/
CGEB, por intermédio do e-mail: \< jornadadematematica@edunet.sp.gov.br \>
5.4.4 – Esta fase será implementada por uma comissão de especialistas
pertencentes a 3 (três) das Diretorias de Ensino de cada POLO da FASE SEMIFINAL, que
não estejam envolvidas na FASE FINAL DE POLOS, cabendo a essa comissão a elaboração das atividades/provas, de acordo com os procedimentos especificados no item 6
deste regulamento;
5.4.5 - As seis equipes mais bem pontuadas nesta fase participarão da
FASE ESTADUAL, a se realizar na cidade de São Paulo;
5.4.6 – Ao final desta fase, os PCNPs integrantes da comissão de especialistas deverão acessar o sistema INFO CRE e classificar as seis equipes selecionadas para
a FASE ESTADUAL, até o dia 27/10/2014;
5.4.7 – SARAU da FASE FINAL DE POLOS - Visando a promover um espaço
interativo para os integrantes das equipes finalistas, num ambiente de relaxamento e
descontração, propício ao compartilhamento e à soma de experiências, ao conhecimento da diversidade cultural de outras regiões do Estado de São Paulo, à integração,
à socialização e ao convívio harmonioso e criativo, a organização da VII Jornada de
Matemática fará realizar o Sarau da FASE FINAL DE POLOS;
5.4.8 - Para realização do SARAU, que acontecerá na data de encerramento da FASE FINAL DE POLOS, cada Diretoria de Ensino participante desta FASE deverá organizar um roteiro de pequenas apresentações pelos próprios alunos, em que
poder-se-ão permear temas ligados à literatura, como recitar poesias, contar histórias,
entre outros, além de danças e dramatizações, não podendo cada apresentação ultrapassar o limite de duração de 15 (quinze) minutos;
5.4.9 – Envio da Documentação das Equipes Finalistas – As 6 (seis) Diretorias de Ensino das equipes finalistas deverão encaminhar pelos Correios, até o dia
31/10/2014, via SEDEX, com Aviso de Recebimento (AR), envelope contendo a respectiva documentação, para o seguinte endereço:
VII JORNADA DE MATEMÁTICA
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de
São Paulo, Paulo Renato Costa Souza – EFAP
Sala 15 – Equipe CEFAI – Centro de Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Rua João Ramalho, nº 1.546, Perdizes
São Paulo - SP
CEP 05008-002
5.4.10 - O envelope deverá conter:
a) As “FICHAS DE CADASTRO DE ESCOLAS” – ANEXO 3 - sendo que o anexo, com a denominação da equipe para a FASE ESTADUAL, deverá ser digitado no próprio formulário;
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b) Relatório em que constem:
b.1 - breve histórico das atividades propostas e desenvolvidas nas fases
anteriores, contendo os critérios adotados no processo de seleção;
b.2 - o material do banco de atividades/exercícios/provas, produzidos
pela escola para a fase classificatória, em CD ROM, arquivo Word 97-2003;
b.3 - cópia de todas as atividades/provas realizadas pelos alunos da equipe vencedora, na etapa de classificação;
c) Quatro fotos, em alta resolução, da equipe finalista, focalizando juntos
todos os alunos titulares e reservas e o professor da equipe finalista, totalizando 8
(oito) pessoas.
d) Dois vídeos, produzidos pelos responsáveis pela Jornada de Matemática, sendo:
d.1 - Vídeo de apresentação da escola: de responsabilidade do Professor
Coordenador da unidade escolar, gravado em DVD, apresentando a escola, os alunos
e o professor da equipe finalista (professor e alunos titulares e reservas), devendo ter
boa resolução e duração máxima de 2 minutos;
d.2 - Vídeo de apresentação da cidade que sedia a Diretoria de Ensino:
de responsabilidade dos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNPs)
responsáveis pela Jornada de Matemática, gravado em DVD, apresentando a cidade
em que a Diretoria de Ensino se situa, devendo ter boa resolução e duração máxima
de 2 minutos.
5.5 - FASE ESTADUAL – NOVEMBRO DE 2014
5.5.1 - A FASE ESTADUAL contará com a participação das 6 (seis) equipes
finalistas da FASE FINAL DE POLOS e ocorrerá na cidade de São Paulo, no mês de novembro de 2014;
5.5.2 - As atividades/provas a serem propostas na FASE ESTADUAL observarão os procedimentos especificados no item 6 deste regulamento e serão elaboradas
e conduzidas por uma equipe de especialistas, a ser constituída na Secretaria de Estado
da Educação, submetendo-se posteriormente, por ocasião da FASE ESTADUAL, à validação e à correção pela mesma equipe;
5.5.3 - Nesta fase, haverá seis desafios, com um intervalo de 15 minutos,
entre os três primeiros e os três últimos, e sendo que, a cada dois desafios realizados,
ocorrerá um tempo técnico, com duração de dois minutos, conforme esquema a seguir:
Desafio 1
Desafio 2
Tempo técnico de 2 minutos
Desafio 3
Intervalo – 15 minutos
Desafio 4
Tempo técnico de 2 minutos
Desafio 5
Desafio 6
5.5.4 – Durante os tempos técnicos, o professor orientador de cada equipe poderá instruir e motivar os alunos quanto ao trabalho em grupo e aos desafios,
bem como reestruturá-los, efetuando, se necessário, as eventuais substituições permitidas;
5.5.5 - No intervalo de 15 minutos, não será permitido qualquer contato
entre alunos e professores orientadores;
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5.5.6 – SARAU da FASE ESTADUAL - Com os mesmos objetivos de integração e socialização que nortearam a realização do Sarau da FASE FINAL DE POLOS e nos
mesmos moldes de organização, as Diretorias de Ensino das equipes finalistas deverão
promover o Sarau da FASE ESTADUAL, que deverá se realizar por ocasião da chegada
dos alunos à cidade de São Paulo e da entrada no hotel em que irão se hospedar, ficando as apresentações dos participantes e a ordem das atividades sob a coordenação do
Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais – CEFAI/CGEB;
5.5.7 - No período de realização do Sarau, as equipes responsáveis pela
Jornada de Matemática, das Diretorias de Ensino finalistas, deverão providenciar a instalação dos alunos no hotel, com as fichas de hospedagem, devidamente assinadas
pelos pais e/ou responsáveis.
6 - ELABORAÇÃO DAS PROVAS
6.1 - As atividades/provas deverão ter caráter colaborativo, com preferência dada ao trabalho realizado em grupo e pelo grupo, devendo ter, essa característica, prioridade em todas as fases da Jornada;
6.2 - Os materiais a serem utilizados como referência para a elaboração
das provas devem ser: o material “Ler e Escrever: Jornada de Matemática” e o material
do Aluno e do Professor - 5º ano - do Projeto “Educação Matemática nos Anos Iniciais –
EMAI”, disponibilizados no site: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx
6.3 - As atividades/provas deverão ser elaboradas utilizando como base
os materiais referidos no subitem anterior, ou o banco de dados de atividades/provas
das Diretorias de Ensino participantes do polo, podendo, ainda, a critério da comissão,
utilizarem-se de outras atividades;
6.4 - Para a elaboração das atividades/provas, as comissões deverão,
obrigatoriamente, atender à seguinte estrutura:
6.4.1 - contemplar os quatro blocos de conteúdos: Números Naturais e
Sistema de Numeração Decimal e Operações com Números Naturais, Números Racionais, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação;
6.4.2 - conter no máximo seis itens – questões objetivas ou abertas –
sendo: uma atividade de cálculo exato, uma atividade de estimativa, uma de lógica e
três situações-problema, que poderão ou não conter mais de um item (exemplo: 1 e 2
ou 1, 2 e 3);
6.5 - O grau de dificuldade das atividades de todas as fases deverá respeitar as instruções contidas na publicação impressa CENP/SEE -2010- Jornada de Matemática: Orientações e versão digital disponível no site: http://lereescrever.fde.sp.gov.
br/ SysPublic/Home.aspx
7 – PREMIAÇÃO
7. 1 - PREMIAÇÃO DOS ALUNOS
7.1.1 - Cada um dos cinco alunos titulares e dos dois alunos-reserva da
equipe vencedora receberá um tablet e um acervo de livros;
7.1.2 - Cada um dos cinco alunos titulares e dos dois alunos-reserva das
demais equipes finalistas receberá uma máquina fotográfica digital e um acervo de
livros;
7. 2 – PREMIAÇÃO DOS PROFESSORES
7.2.1 - O Professor orientador da equipe vencedora da FASE FINAL ESTADUAL receberá um tablet e um acervo de livros;
7.2.2 - O Professor Coordenador da unidade escolar, o PCNP do Ensino
Fundamental dos Anos Iniciais e o PCNP de Matemática da equipe vencedora, da FASE
FINAL ESTADUAL, receberão um HD - Externo de 1TB e um acervo de livros;
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7.2.3 - O Professor orientador, o Professor Coordenador da unidade escolar, o PCNP do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e o PCNP de Matemática das
demais equipes finalistas, da FASE FINAL ESTADUAL, receberão um HD - Externo de 1TB
e um acervo de livros.
7.3 - PREMIAÇÃO DA ESCOLA - A unidade escolar da equipe vencedora
receberá material de recreação para uso coletivo dos alunos.
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 - Caberá recurso nas fases SEMIFINAL DE POLO, FINAL DE POLO e
FINAL ESTADUAL, podendo a parte interessada, em até 48 horas após o evento, enviar
ofício, via e-mail: jornadadematematica@edunet.sp.gov.br, assinado pelo Dirigente
Regional de Ensino, contendo o motivo pelo qual requer a revisão da fase;
8.2 - A participação das escolas e dos alunos implica a concordância com
o disposto no presente regulamento;
8.3 - Ocorrendo, em qualquer fase do concurso, impedimento de um dos
titulares da equipe, o substituto somente poderá ser um dos alunos-reserva da mesma
equipe;
8.4 - Os dois alunos-reserva deverão ser cadastrados, juntamente com os
titulares da equipe, na FASE-ESCOLA;
8.5 - No ato da inscrição, a Secretaria de Estado da Educação poderá divulgar, sem quaisquer ônus, as atividades, nomes e imagens dos participantes da VII
Jornada de Matemática – 2014;
8.6 - As comissões constituídas em cada fase da Jornada terão autonomia
de julgamento, exceto nas fases SEMIFINAL DE POLO, FINAL DE POLO e FINAL ESTADUAL;
8.7 - A equipe de especialistas da Secretaria de Estado da Educação, na
implementação da VII JORNADA DE MATEMÁTICA, terá plena autonomia para decidir
sobre casos omissos ao presente regulamento, tendo como prazo 48 horas para resolução;
8.8 - Os esclarecimentos sobre este regulamento somente poderão ser
solicitados pelo e-mail: jornadadematematica@edunet.sp.gov.br ;
8.9 - Os resultados do concurso serão publicados no Diário Oficial do Estado e no Portal da Secretaria de Estado da Educação.
9 – CRONOGRAMA DA VII JORNADA DE MATEMÁTICA – 2014
FASE
PERÍODO
PROCEDIMENTO
1. ADESÃO
De 16/5/2014 a 30/5/2014
Envio da Ficha de Adesão para a Diretoria
2. INSCRIÇÃO DA DIRETORIA
Até 10/6/2014
Digitação de acordo com o item 4.2 deste regulamento
3. ESCOLA
De 14/7/2014 a 01/08/2014
Classificação da equipe selecionada até 6 de agosto de 2014
4. DIRETORIAS DE ENSINO
De 7/8/2014 a 22/8/2014
Classificação da equipe selecionada até 29 de agosto de 2014
5. SEMIFINAL/ POLOS
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De 1/9/2014 a 17/9/2014
Classificação da equipe selecionada até 26 de setembro de 2014
6. FINAL/ POLOS
De 29/9/2014 a 24/10/2014
Classificação da equipe selecionada até 27 de outubro de 2014
7. ESTADUAL
A ser definido
A ser definido
HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
_______
NOTA: Vide Anexos à pág. 21 do DOE de 23.5.2014.

• COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS –CGRH
COMUNICADO CGRH DE 31 DE MAIO DE 2014
Processo de Promoção – 2014 – Quadro do Magistério/QM
A Secretaria Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Coordenadoria
de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado da Educação, nos termos da
Lei Complementar estadual nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, alterada pela Lei Complementar estadual nº 1.143, de 11 de julho de 2011, regulamentada pelo Decreto estadual nº 55.217, de 21 de dezembro de 2009, torna pública a abertura de pré-inscrição
para prova - Processo de Promoção, dos integrantes do Quadro o Magistério.
I – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA PROVA E CONCORRER À PROMOÇÃO DA FAIXA 1 PARA FAIXA 2 E DA FAIXA 3 PARA A FAIXA 4.
1. A participação da prova, considerando como data base o dia
30/06/2014, está condicionada ao atendimento dos requisitos a seguir relacionados:
1.1 Encontrar-se em efetivo exercício na data base;
1.2 Ser titular de cargo efetivo ou Ocupante de Função Atividade em uma
das seguintes situações:
a) Professor Educação Básica I;
b) Professor Educação Básica II;
c) Professor II;
d) Diretor de Escola;
e) Supervisor de Ensino;
f) Assistente de Diretor de Escola;
g) Coordenador Pedagógico.
1.3. CANDIDATO DA FAIXA 1 PARA A FAIXA 2 - Ter cumprido o interstício
mínimo de 4 (quatro) anos, ou 1.460 (um mil, quatrocentos e sessenta) dias, por período contínuo ou não no exercício do cargo/ função;
1.3.1. CANDIDATO DA FAIXA 3 PARA A FAIXA 4 – Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos, ou 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias, por período contínuo no exercício do cargo/função a contar da vigência da promoção da faixa
2 para faixa 3;
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1.4. CANDIDATO DA FAIXA 1 PARA A FAIXA 2 – Estar classificado numa
mesma unidade de ensino ou administrativa há pelo menos 1.168 (um mil, cento e
sessenta e oito) dias, nos termos do artigo 6º, do Decreto nº 55.217/2009;
1.4.1. CANDIDATO DA FAIXA 3 PARA A FAIXA 4 – Estar classificado numa
mesma unidade de ensino ou administrativa há pelo menos 876 (oitocentos e setenta
e seis) dias, nos termos do artigo 6º, do Decreto nº 55.217/2009;
1.5. CANDIDATO DA FAIXA 1 PARA A FAIXA 2 - Computar, observado o
artigo 8º, do Decreto nº 55.217/2009, o mínimo de 2.304 (dois mil, trezentos e quatro)
pontos de assiduidade.
1.5.1. CANDIDATO DA FAIXA 3 PARA A FAIXA 4 - Computar, observado o
artigo 8º, do Decreto nº 55.217/2009, pelo menos, 1.728 (um mil, setecentos e vinte e
oito) pontos de assiduidade.
II – DA PRÉ-INSCRIÇÃO
1. A pré-inscrição ocorrerá no período de 02/06/2014 a 23/06/2014,
iniciando-se às 12h do dia 02 de junho de 2014 e encerrando-se às 19h do dia 23 de
junho de 2014, horário de Brasília.
2. Serão utilizados para pré-inscrição os dados constantes no Sistema de
Cadastro Funcional da Secretaria da Educação.
2.1 - A apuração dos requisitos necessários à pré-inscrição será obtida no
Cadastro Funcional e de Frequência, estando o candidato isento de apresentação de
qualquer documento.
3. O candidato deverá inscrever-se através do endereço eletrônico http://
drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, acessar o item “Promoção”, confirmar os dados
constantes da Ficha de Pré-Inscrição on-line, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
3.1. O candidato que já possui acesso ao sistema GDAE, Promoção QM,
digitará o login e senha, acessará o item do respectivo evento e obterá o Formulário
Personalizado contendo dados pessoais, devendo preencher os dados relativos à opção
pelo campo de atuação/disciplina em que deseja realizar a prova.
3.1.1. O candidato que ainda não possui acesso ao sistema GDAE, Promoção QM, deverá, previamente, acessar o ícone “Obter Acesso ao Sistema”, após os
procedimentos constante do sistema, digitará o login e senha, acessará o item do respectivo evento e obterá o Formulário Personalizado contendo dados pessoais, devendo
preencher os dados relativos à opção pelo campo de atuação/disciplina em que deseja
realizar a prova.
4. O candidato poderá se inscrever para participação na prova, conforme
segue:
4.1. Para o campo de atuação Classe;
4.1.1. O docente titular de cargo da disciplina Educação fará a prova do
campo de atuação Classe.
4.2. Para o campo de atuação Aulas, nas disciplinas de: Língua Portuguesa, Inglês, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, Biologia,
Física, Química, História, Geografia, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Alemão, Espanhol,
Francês, Italiano e Japonês.
4.3. Para o campo de atuação Educação Especial, na respectiva área de
deficiência – Auditiva, Física, Intelectual ou Visual.
4.4. Para o campo de atuação Suporte Pedagógico: Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino.
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4.4.1. O Assistente Diretor de Escola e o Coordenador Pedagógico farão
a prova de Diretor de Escola.
5. O candidato que acumula cargo, em campo de atuação diverso, desde
que atenda todas as exigências da legislação para cada cargo ou função-atividade, poderá concorrer ao Processo de Promoção, separadamente, em cada situação funcional.
6. O candidato que acumula cargo, no mesmo campo de atuação, no caso
de Professor Educação Básica II, desde que atenda todas as exigências da legislação
para cada cargo, poderá concorrer ao Processo de Promoção conforme segue:
6.1. Titular de 2 (dois) cargos de mesma disciplina, realizará uma única
prova;
6.2. Titular de 2 (dois) cargos de disciplina diversa, realizará uma única
prova, devendo optar por uma das disciplinas.
7. O candidato que acumula cargo, no mesmo campo de atuação, poderá
concorrer ao Processo de Promoção realizando a prova somente na disciplina do cargo
que atenda todos os requisitos previstos.
8. A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza por solicitação de pré-inscrição não recebida por motivos de inconsistência de dados, de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
9. O descumprimento das instruções para pré-inscrição implicará a não
efetivação da mesma.
10. O candidato que deixar de realizar a prova, não será classificado e,
consequentemente, não será promovido.
III- PRÉ-INSCRIÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
1. Ao candidato com deficiência, que pretenda fazer uso das prerrogativas facultadas na Lei Complementar estadual nº 932/2002 e do disposto no Decreto
federal nº 3.298/99, é assegurado o direito de participar no presente Processo de Promoção no período previsto no item 1, do inciso II, do presente Edital, desde que conste
no protocolo de pré-inscrição – via Internet, que o candidato tenha declarado que se
encontre nessa condição, especificando o tipo e o grau da deficiência.
1.1. As informações relativas serão obtidas do cadastro Funcional, desde
que devidamente atualizado pela unidade de classificação.
2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
3. O candidato com deficiência que não realizar a pré-inscrição conforme
instruções contidas neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua condição
IV - DA PROVA
1. As provas serão realizadas no mês de agosto e as datas, locais e horários serão confirmados em Edital de Convocação.
2. O Processo de Promoção constará de prova que versará sobre as competências e habilidades requeridas para os integrantes do Quadro do Magistério da
rede estadual, de acordo com a bibliografia estabelecida na Resolução SE nº 30 de 30,
publicada em 31 de maio de 2014.
3. A prova será constituída de duas partes, sendo:
3.1. Primeira Parte Objetiva, composta por 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas), sobre formação específica para as classes de Suporte Pedagógico e
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por campo de atuação no caso das classes de docentes, avaliada de 0 (zero) a 10 (dez)
pontos.
3.2. Segunda Parte Dissertativa, que versará sobre formação pedagógica
para as classes de Suporte Pedagógico e por campo de atuação no caso das classes de
docentes, avaliada de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
3.2.1. A Segunda parte da prova (dissertativa) será corrigida para todos
os candidatos.
4. A prova por campo de atuação versará sobre:
4.1. Docentes: Parte comum a todos profissionais, conteúdos curriculares das respectivas disciplinas, práticas didáticas e conhecimentos pedagógicos:
4.1.1. Professor Educação Básica I: campo de atuação classe, séries iniciais do Ensino Fundamental;
4.1.2. Professor Educação Básica II: campo de atuação aulas das Séries
Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, nas disciplinas: Língua Portuguesa,
Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia,
Sociologia, Psicologia e Educação Especial (deficiências Auditiva, Física, Intelectual ou
Visual).
4.1.3. Professor II – campo de atuação aulas das disciplinas das séries
finais de Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Inglês, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, História e Geografia;
4.2. Diretor de Escola, Assistente Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico: Parte comum a todos profissionais, as práticas didáticas e conhecimentos pedagógicos dos conteúdos curriculares, e os temas da moderna gestão escolar e práticas
da administração.
4.3. Supervisor de Ensino: Parte comum a todos profissionais, as práticas
didáticas e conhecimentos pedagógicos dos conteúdos curriculares, e os temas da moderna gestão escolar e práticas da administração e supervisão educacionais.
4.4. Em todos os casos deverá ser valorizada a preparação para o uso das
novas tecnologias na prática profissional.
5. As notas das provas objetiva e dissertativa serão somadas, obtendo-se
a média aritmética do desempenho mínimo exigido, que será considerada como nota
do candidato no processo;
6. Será considerado como aprovado o candidato que obtiver nota igual
ou superior a 6 (seis) pontos, para a promoção da Faixa 1 para a Faixa 2;
6.1. Será considerado como aprovado o candidato que obtiver nota igual
ou superior a 7 (sete) pontos, para a promoção da Faixa 3 para a Faixa 4;
7. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e em caso
de dúvidas serão resolvidas por esta Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos.

COMUNICADO CGRH Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014
Concurso de Remoção do Quadro de Apoio Escolar/2014
Procedimentos de Inscrição/Indicações e Relação de Vagas
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
com fundamento na Lei nº 7.698/1992, Lei Complementar nº 1.144/2011, Decreto nº
58.027/2012 e Resolução SE nº 79/2012, torna pública a abertura de inscrições e as
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orientações quanto aos procedimentos de inscrições e indicações do Concurso de Remoção do Quadro de Apoio Escolar – 2014 – Agente de Organização Escolar, Secretário
de Escola e Assistente de Administração Escolar.
Fica vedada a inscrição para o concurso ao integrante do Quadro de
Apoio Escolar que se encontre na condição de readaptado.
Não poderá participar por união de cônjuges, o candidato que tenha se
removido nesta modalidade, antes de transcorridos 5 (cinco) anos, exceto o funcionário cujo cônjuge tenha sido removido ex officio, ou tiver provido novo cargo em outro
município, desde que apresente cópia da publicação em DOE.
O candidato deverá fazer todas as indicações pretendidas no momento
da inscrição.
Efetivada a inscrição, com as devidas indicações, o candidato não mais
poderá desistir de sua participação no concurso, a qualquer título.
I - Das Inscrições
1. A inscrição será recebida, somente via Internet, no sistema GDAE, no
período de 30/06 a 04/07/2014, iniciando-se às 9h do dia 30 de Junho de 2014 e encerrando-se às 23h59 do dia de 04 de julho de 2014, horário de Brasília.
1.1 Serão utilizados para inscrição os dados constantes no Cadastro Funcional da Secretaria da Educação;
1.2 A data-base da contagem de tempo de serviço e da ponderação de
títulos apresentados será em 31/12/2013 – artigo 8º do Decreto nº 58.027/2012, sendo que os dados serão obtidos junto ao cadastro funcional e de frequência, estando o
candidato isento da apresentação de qualquer documento;
1.3 Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o GDAE, endereço: http:/drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, no link pertinente ao evento e seguir
as instruções ali contidas.
2. O candidato que ainda não tenha ou tenha esquecido o login e a senha do sistema GDAE, deverá clicar em “Manual Para Acesso ao Sistema”, e seguir as
devidas orientações.
2.1 No período acima determinado, o candidato que se inscrever por
União de Cônjuges e/ou possuir títulos, deverá entregar ao superior imediato os documentos pertinentes (Atestado original e xerocópia da Certidão de Casamento/Escritura
Pública de convivência marital), bem como cópias reprográficas de títulos (diploma de
curso de nível superior, exceto para Assistente de Administração Escolar, Certificado
Especialização/Aperfeiçoamento), para fins de classificação – artigo 8º do Decreto
58.027/2012.
3. O candidato deverá indicar:
3.1 Modalidade da inscrição: Remoção;
3.2 Tipo de inscrição: Títulos ou União de Cônjuges;
3.2.1 no caso de união de cônjuges, o município sede da unidade/órgão
de classificação do cargo/função do cônjuge;
3.2.2 o candidato inscrito por união de cônjuges concorrerá simultaneamente por títulos.
4. Os dados pessoais, funcionais do candidato, contidos no “Requerimento de Inscrição”, permanecerão inalterados.
4.1 Caso seja detectada inconsistência de informações, os campos pré-preenchidos somente poderão ser alterados pela respectiva Diretoria de Ensino, devendo o candidato efetivar sua inscrição e comunicar o Diretor de Escola;
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4.2 Se a inconsistência de informações permanecer, o candidato poderá
solicitar correção e encaminhar, somente via Internet, no período determinado para
RECONSIDERAÇÃO, apresentando ao superior imediato documentos comprobatórios,
se for o caso, que justifiquem quaisquer alterações, para posterior encaminhamento à
respectiva Diretoria de Ensino.
II - Das Vagas
As Vagas Iniciais retratam a situação existente na unidade escolar – data
base 24/05/2014, e ficarão disponíveis para consulta no site da Imprensa Oficial: www.
imprensaoficial.com.br, na seguinte ordem:
- Diretoria de Ensino/Município - Código da Unidade Escolar - Nome da
Unidade Escolar – n.º vagas.
III – Das Indicações
1. O candidato poderá indicar todas as unidades que sejam de seu interesse, até o limite de 2.970 indicações, mesmo que não apresentem vagas iniciais,
considerando vagas potenciais que poderão surgir no decorrer do evento.
2. Na página de “Indicações”, o candidato selecionará as unidades, para
onde pretende remover-se, em ordem rigorosamente preferencial e sequencial, fazendo constar:
2.1 Ordem geral de preferência;
2.2 Código da unidade escolar / nome da unidade escolar;
2.3 Município.
3. Quando inscrito por UC para o município de São Paulo, o candidato
deverá registrar, obrigatoriamente, nas quadrículas correspondentes, todas as Diretorias de Ensino em ordem de preferência, utilizando os códigos a seguir: DER 01-Norte 1
/02-Centro / 04-Norte 2 / 05-Leste 5 / 07- Leste 1 / 08-Leste 4 /10-Leste 2 / 11-Leste 3
/ 12-Centro Oeste / 14-Sul 2 / 16-Centro Sul / 17-Sul 1 / 18-Sul 3.
4. A CONFIRMAÇÃO da inscrição (requerimento e indicações) deverá ser
efetuada somente na certeza de que todos os dados informados estão corretos.
5. Ao “CONFIRMAR” e “ENCAMINHAR” a indicação de unidades, não
mais será permitido ao candidato a alteração de quaisquer dados.
6. Não haverá recurso para a retificação de cadastramento de indicações.
7. Terminada a inscrição, o candidato poderá imprimir o Protocolo de
Inscrição e Indicações.
8. Os candidatos ao indicarem uma vaga deverão estar atentos ao disposto na Súmula Vinculante nº13 do Supremo Tribunal Federal pertinente a restrição de
grau de parentesco entre funcionários Administrativos.
IV – Dos Títulos
1. O campo pertinente à Avaliação estará inabilitado para o candidato.
2. Serão utilizados dados constantes no Sistema de Cadastro Funcional e
de Frequência da Secretaria da Educação:
2.1. Para pontuação dos títulos e Tempo de Serviço – data base
31/12/2013:
2.1.1 como titular de Cargo, objeto de inscrição;
2.1.2 tempo de serviço prestado no serviço público estadual anteriormente ao ingresso no cargo de que é titular;
2.1.3 número de classes em funcionamento na unidade escolar de classificação do cargo.
2.2 Para fins de Desempate:
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2.1.1 tempo de serviço exercido no cargo/função, expresso em dias, na
classe a que pertence;
2.2.2 tempo de serviço prestado ao Estado na unidade de classificação
do cargo;
2.2.3 encargos de família (dependentes);
2.2.4 maior idade.
3. Durante o período de inscrição, o candidato deverá apresentar ao
superior imediato, para comprovação, os títulos que possuir: Diploma de curso nível
superior, exceto para Assistente de Administração Escolar, Especialização (360h) e/ou
Aperfeiçoamento (180h);
3.1 Para fins de desempate, apresentar, caso não tenha sido solicitada
a inclusão de dependentes no cadastro funcional: Certidão de nascimento de filhos
menores de 21 anos ou Dependentes para Imposto de Renda.
V - Das Disposições Finais
1. Ao transmitir o requerimento de inscrição e o documento de Indicações, poderá gerar o protocolo de inscrição, devendo o candidato, providenciar a impressão do mesmo.
2. O candidato concorre com as vagas iniciais e com as vagas potenciais
que são geradas com a liberação das vagas dos candidatos inscritos na remoção, desde
que atendidos.
3. Ao preencher a “PÁGINA DE INDICAÇÕES”, o candidato deverá ter o
máximo de atenção no que diz respeito à localização e características das unidades
indicadas, pois estão vedadas inclusões, exclusões, substituições, alterações de ordem
e retificações de indicações.
4. Candidato que, no período de inscrição, compreendido entre 30/06 a
04/07/2014, não proceder à indicação de pelo menos uma unidade, terá automaticamente a inscrição indeferida no concurso, inclusive os inscritos por união de cônjuges.
5. A documentação a ser entregue pelo candidato ao superior imediato
no período de 30/06 a 04/07/2014 deverá estar acondicionada em envelope devidamente identificado e com todos os itens relacionados de forma clara;
5.1 Os envelopes com todos os documentos anexados, devidamente
preenchidos, deverão ser encaminhados pelo superior imediato ao Posto de Inscrição
(Diretoria de Ensino) para análise e avaliação.
6. A Secretaria da Educação não se responsabilizará por inscrições não
recebidas, em decorrência de problemas técnicos, falhas ou congestionamento de linhas de comunicação, bem como de outros fatores que inviabilizem a transferência de
dados.
7. A Classificação dos inscritos será publicada no Diário Oficial do Estado,
por competência do Órgão Setorial de Recursos Humanos/SE.
8. Da classificação caberá reconsideração dirigida ao Dirigente Regional
de Ensino, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação da classificação.
9. O candidato inscrito que vier a se readaptar no decorrer do concurso
terá a inscrição indeferida.
10. A Relação de Vagas encontra-se disponível no CADERNO SUPLEMENTO do Diário Oficial, publicado na mesma data.
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• COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CGEB
(*) INSTRUÇÃO CGEB, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID - procedimentos
operacionais das ações implementadas
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
(CGEB), à vista do disposto na Resolução SE 28, de 10-05- 2013 e, com o objetivo de
acompanhar a implementação dos projetos desenvolvidos nas unidades escolares da
rede pública estadual que aderiram ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência - PIBID, baixa as seguintes instruções:
1. Das Responsabilidades e Compromissos:
Da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB:
a) conhecer, acompanhar e avaliar em conjunto com as Diretorias de Ensino (DE), a implementação e o desenvolvimento de ações de iniciação à docência, elaboradas pelas Instituições de Ensino Superior – IES, objeto do Anexo I desta instrução,
cujos projetos foram devidamente aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC;
b) subsidiar as Diretorias de Ensino na autorização a ser concedida aos
profissionais que irão atuar como professores supervisores do Programa, no âmbito da
unidade escolar, respeitados os respectivos compromissos da jornada de trabalho em
que se encontram;
c) participar das reuniões, encontros e demais eventos promovidos pelas
instituições de ensino superior relativas às atividades desenvolvidas, auxiliando as Diretorias de Ensino na concessão do termo de autorização de participação dos professores
supervisores nesses eventos;
d) consolidar, através da sistematização dos resultados anuais constantes
dos relatórios enviados pelas Diretorias de Ensino, o impacto das ações programadas
pelos projetos, apresentando para as IES e/ou CAPES quando necessário, sugestões
que busquem contribuir com as diretrizes educacionais da Pasta;
“e) avaliar, à luz dos indicadores estabelecidos pelos SARESP, IDEB e
IDESP explicitados no relatório técnico encaminhado pelas Diretorias de Ensino, os índices de desempenho alcançado pelos alunos a partir da contribuição do Programa nas
unidades escolares.” (NR)
1.2. Da Diretoria de Ensino – DE
a) designar interlocutor responsável pelo acompanhamento do projeto
junto às unidades escolares das respectivas atividades programadas pelo PIBID, avaliando-as ao final do ano letivo, conjuntamente com o professor supervisor;
b) solicitar termo de adesão das escolas participantes do projeto e encaminhar, via e-mail, ao Centro de Projetos Especiais - CPRESP/DEGEB/CGEB, a relação
nominal das escolas que aderiram ao Programa, bem como os nomes dos respectivos
interlocutores;
c) disponibilizar, por intermédio das unidades escolares, esclarecimentos
solicitados pelas Instituições de Ensino Superior, relativos a atividades dos respectivos
bolsistas, observado o disposto no projeto básico aprovado pela CAPES.
1.3. Da Unidade Escolar Participante
* Com as alterações introduzidas da Instrução CGEB de 16.5.2014.
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Caberá ao Diretor da Unidade Escolar:
a) Inserir, no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, sua participação no PIBID, a fim de garantir as ações desenvolvidas com os alunos e os professores
supervisores indicados;
b) assinar, com a devida anuência da equipe docente, o termo de adesão
e compromisso para a implementação do projeto, conforme Anexo II desta instrução,
encaminhando cópia à Diretoria de Ensino;
c) comunicar, de imediato, à respectiva Diretoria de Ensino, eventual
substituição de bolsista ou professor supervisor ou de coordenador do Programa notificada pela instituição superior;
“d) encaminhar à Diretoria de Ensino relatório elaborado pelo professor
supervisor do Projeto, após análise do coletivo da unidade escolar.” (NR)
2. Da Instituição de Ensino Superior - IES:
a) encaminhar à respectiva Diretoria de Ensino, o Plano de Trabalho do
PIBID, contendo o número de alunos licenciandos envolvidos e os nomes dos professores supervisores responsáveis na unidade escolar e do coordenador da instituição
superior, assim como os critérios utilizados na indicação dos professores supervisores
na escola;
“b) responsabilizar-se pelas ações estratégicas de inserção dos bolsistas
nas unidades escolares, apresentando-os à escola mediante carta de apresentação da
equipe do PIBID;” (NR)
c) comunicar, de imediato, à respectiva unidade escolar eventual substituição de bolsista, coordenador(es) e supervisor(es) do Programa;
d) notificar o bolsista participante do Programa que inexiste qualquer
vínculo empregatício entre a Secretaria Estadual da Educação e os respectivos bolsistas.
“e) o professor supervisor do PIBID enviará relatório anual das ações ao
Diretor da Unidade Escolar” (NR)
Anexo I
Instituições de Ensino Superior, cujos projetos do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência- PIBID foram aprovados pela CAPES,- inciso II do artigo 3º da
Resolução SE 28, de 10-05-2013-.
Nº de Inscr.

SIGLA

NOME

128245

UNASP

Centro Universitário Adventista de São Paulo

128262

CUFSA

Centro Universitário Fundação Santo André

128272

FAPI

Faculdade de Pindamonhangaba

128273

FSDB

Faculdade Salesiana Dom Bosco de Piracicaba

128276

UNIFEV

Centro Universitário de Votuporanga

128283

FFCL

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava

128284

FESL

Faculdade de Educação São Luís

128285

UMESP

Universidade Metodista de São Paulo

128286

FAI

Faculdades Adamantinenses Integradas

128295

USP

Universidade de São Paulo

128318

PUCCAMP

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

128324

UNISO

Universidade de Sorocaba
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128336

IFSP

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SP

128338

UFSCAR

Universidade Federal de São Carlos

128353

FAFIBE

Centro Universitário Unifafibe

128356

UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas

128376

FIFE

Faculdades Integradas de Fernandópolis

128379

UNIVAP

Universidade do Vale do Paraíba

128383

PUC/SP

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

128386

FUNEC

Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul

128398

UNESP

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

128402

UNIFEB

Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos

128403

UNISANTOS

Universidade Católica de Santos

128435

FASM

Faculdade Santa Marcelina

128440

UNISALESIANO

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium

128447

UNISANTA

Universidade Santa Cecília

128461

UNISA

Universidade de Santo Amaro

128474

UNIFIEO

Centro Universitário Fieo

128477

UNIFESP

Universidade Federal de São Paulo

128514

UFABC

Universidade Federal do Abc

128574

USC

Universidade do Sagrado Coração

128581

UPM

Universidade Presbiteriana Mackenzie

128607

ISE VERA CRUz

Instituto Superior de Educação Vera Cruz

128627

FESB

Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista

128636

UNIFRAN

Universidade de Franca

128641

UNAERP

Universidade de Ribeirão Preto

128642

UNI-FACEF

Centro Universitário de Franca

128648

FAPE

Faculdade de Presidente Epitácio

128649

UMC

Universidade de Mogi das Cruzes

128651

FATEA

Faculdades Integradas Teresa D´Ávila

128655

UNIP

Universidade Paulista

128658

UNICASTELO

Universidade Camilo Castelo Branco

128663

UNICSUL

Universidade Cruzeiro do Sul

128664

FSV

Faculdade de São Vicente

128703

FAAT

Faculdades Atibaia

128809

UNITAU

Universidade de Taubaté

128859

ESEFJ

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí

128880

FPA

Faculdade Paulista de Artes
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128883

USCS

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

128893

UNINOVE

Universidade Nove de Julho

128902

UNISAL

Centro Universitário Salesiano de São Paulo

128971

SEQUENCIAL

Faculdade Sequencial

ANEXO II
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO
Eu, _________________________________________, portador (a) do RG nº _______________,
CPF: __________________ nacionalidade: ____________________, declaro, para os devidos
fins, ter conhecimento do conteúdo de Projeto intitulado:________________________________
_______________, vinculado ao _____________________________ apresentado nessa escola.
Declaro ainda, dados os poderes a mim atribuídos pelo cargo de Diretor, estar de acordo com a
participação da unidade escolas ___________________________, na Rua: ________________,
nº ________, Bairro: ____________, CEP: ___________ - ________, no referido projeto, garantindo a realização da parceria.

Para Tanto, assino o presente documento.
(Local data e ano)

Assinatura do (a) Diretor (a)

Carimbo da Escola

Carimbo do(a) Diretor(a)

______

NOTA:
A Resolução SE nº 28/13 encontra-se à pág. 129 do vol. LXXV.
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(*) INSTRUÇÃO ESPECIAL, DE 26 DE MARÇO DE 2014
II Prêmio Intercâmbio Internacional
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
no uso de suas atribuições, expede e torna pública a presente Instrução Especial, que
regerá o processo seletivo e assuntos correlatos para entrega do II Prêmio Intercâmbio
Internacional, nos termos da Lei nº 14.923, de 28 de dezembro de 2012, regulamentado pelo Decreto nº 59.504, de 5 de setembro de 2013.
I – Disposições Preliminares
1. O processo seletivo, de que trata esta Instrução, terá caráter classificatório e será realizado com a finalidade de premiar alunos matriculados no Ensino
Médio da Secretaria da Educação, que se encontrem cursando um dos três idiomas
estrangeiros (espanhol, francês e inglês) oferecidos, entre outros, nos Centros de Estudos de Línguas.
2. O Prêmio será organizado, coordenado e acompanhado pela Comissão
Especial, conforme Decreto nº 59.504/2013 e Resolução SE nº 16/2014, e contará com
a colaboração da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação – CIMA,
responsável pelo Sistema de Controle das Inscrições e Seleção dos Alunos - Sistema
PII interessados em participar do Prêmio, que terão seus dados coletados a partir do
Cadastro de Alunos – GDAE.
3. Ficarão a cargo das Diretorias de Ensino - DEs envolvidas, a coordenação regional e a execução do processo seletivo, assim como o apoio aos alunos premiados, cabendo aos respectivos Dirigentes de Ensino, responder pelo acompanhamento
dos atos que serão praticados no âmbito da Diretoria de Ensino, bem como das escolas
vinculadoras e dos próprios Centros de Estudos de Línguas – CELs, na conformidade do
disposto nesta Instrução.
3.1 O Dirigente Regional de Ensino publicará portaria constituindo a Comissão Regional da Diretoria de Ensino, que será responsável pelo acompanhamento
da seleção regional e será composta pelo próprio Dirigente Regional e por, no mínimo,
dois Supervisores de Ensino, sendo um responsável pelos Centros de Estudos de Línguas – CELs, e dois Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico: um de Língua
Estrangeira e outro com habilitação em Letras.
3.2 Os Centros de Estudos de Línguas serão responsáveis pela intermediação de todas as ações que forem direcionadas aos alunos, apoiando-os nas fases do
processo seletivo e na preparação para a viagem.
4. Os critérios utilizados para a definição da quantidade de prêmios por
Diretoria de Ensino encontram-se no Anexo I, que integra esta Instrução.
5. Os prêmios aos alunos de CELs das Diretorias de Ensino serão distribuídos na conformidade do que se discrimina no Anexo II, que integra esta Instrução.
6. As Diretorias de Ensino que aplicarão as provas encontram-se relacionadas no Anexo III, que integra esta Instrução.
7. As etapas do processo seletivo estão previstas no cronograma constante do Anexo IV, que integra esta Instrução.
II – Do Prêmio
1. O Prêmio tem por objetivo possibilitar ao aluno do Ensino Médio da
Secretaria da Educação matriculado no CEL, o aperfeiçoamento do idioma estrangeiro,
* Retificada nos DOEs de 4.4.2014 e 11.4.2014.
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consistindo na oferta de curso intensivo, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, de espanhol, francês, inglês, ministrados na Espanha, França ou Inglaterra.
2. As instituições de ensino serão apontadas pela agência contratada e
aprovadas pela Comissão Especial em um dos seguintes tipos de instituição de ensino:
Universidades, Faculdades, Colleges, sendo essas públicas ou privadas, ou, ainda, Escolas de Idiomas, reconhecidas e certificadas por instituições competentes no país de
destino, com capacidade técnica comprovada no ensino do idioma em questão.
3. A premiação incluirá:
3.1 matrícula do aluno premiado em instituição de ensino no exterior,
aprovada pela Comissão Especial;
3.2 todo o material didático necessário para o curso;
3.3 realização de teste inicial de nivelamento linguístico na instituição de
ensino estrangeira que promoverá o curso;
3.4 participação em atividades extras, três vezes por semana, realizadas
no contraturno do curso visando a intensificar a imersão sociocultural dos participantes, pelo uso prático da língua estrangeira;
3.5 realização de avaliação final do curso, a ser realizada pela própria
instituição de ensino estrangeira;
3.6 expedição de certificado de conclusão do curso, em caso de rendimento satisfatório, ou atestado de participação, em caso de rendimento insatisfatório;
3.7 participação em dois city tours acompanhado de guia especializado
que apresentará a cidade e transmitirá conhecimentos e cultura local;
3.8 suporte e custos para obtenção de passaporte ou visto, se necessários;
3.9 seguro-viagem, observadas 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 de ida e volta para um
familiar, bem como gastos com hotel para acompanhante, em caso de acidente ou enfermidade grave, assistência por perda de bagagem, odontologia de urgência ou acidente odontológico e, em caso de óbito do participante, serviços funerários e traslado;
3.10 passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao Brasil,
incluídas as taxas de embarque;
3.11 hospedagem:
3.11.1 em casa de família durante a realização do curso, em quarto individual, respeitando-se o mix de nacionalidade de, no máximo, dois brasileiros por casa,
com meia-pensão (café da manhã e jantar) durante todos os dias da programação;
3.11.2 em hotel, a ser definido em processo de licitação, para reunião e
orientação técnica pré-embarque, um dia antes do início dos embarques, sob supervisão do responsável pelo grupo;
3.11.3 em caso de necessidade de pernoite no retorno à DE, já no Brasil,
será providenciada acomodação em hotel, sob supervisão do responsável pelo grupo;
3.12 traslados para o aluno:
3.12.1 do local da sede da DE até o hotel contratado, conforme item
3.11.2;
3.12.2 do hotel ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP;
3.12.3 do aeroporto do país de intercâmbio até a casa de família em que
o aluno ficará acomodado;
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3.12.4 no retorno ao Brasil, da casa de família até o Aeroporto do país
de intercâmbio;
3.12.5 transporte para as atividades programadas no país, de acordo
com a infraestrutura da cidade, podendo ser metrô, ônibus ou trens, dentre outros
meios de transporte;
3.12.6 no retorno ao Brasil, do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP
até o local da sede da DE, com pernoite em hotel quando necessário;
3.13 ajuda de custo na seguinte conformidade:
3.13.1 cartão internacional para alimentação, com crédito semanal;
3.13.2 cartão telefônico com crédito semanal;
3.13.3 crédito no cartão internacional para alimentação no Aeroporto de
Guarulhos e no aeroporto do país de destino;
3.13.4 crédito, na ida, para alimentação, com refeições a cada 3 (três)
horas de viagem, em cada ponto de parada dos traslados que ocorrerem entre os locais
de sede das DEs e o hotel, e, no retorno, do Aeroporto Internacional de Guarulhos até
os locais de sede das DEs, a serem planejadas pela empresa licitada.
3.14 serviços:
3.14.1 orientação técnica pré-embarque;
3.14.2 manual do aluno, com orientações sobre sua participação nas atividades programadas;
3.14.3 acompanhamento de monitores experientes em intercâmbios internacionais e com domínio do idioma do destino, durante a viagem e permanência
nos países;
3.14.4 plantão de 24 horas, para atendimento pela agência contratada,
por e-mail ou por telefone, durante o intercâmbio.
4. Em caso de desistência do aluno, por motivo considerado injustificado
pela Comissão Especial, o próprio aluno ou seu responsável ficará obrigado a ressarcir
os gastos já despendidos por esta Secretaria da Educação.
III – Do Direito do Aluno
1. Poderão se inscrever para o Processo Seletivo, em sistema próprio (Sistema PII), disponibilizado no site da Secretaria da Educação, os alunos matriculados
em curso de Ensino Médio das escolas públicas da Secretaria da Educação, inclusive na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, que:
1.1 não tenham sido contemplados anteriormente com esta premiação
(independentemente do destino);
1.2 sejam alunos dos CELs das DEs que tenham sido contempladas com
vagas do idioma cursado, conforme tabela de distribuição no Anexo II desta Instrução;
1.3 atendam as condições escolares especificadas no item 2 deste inciso
e
1.4 que estejam no momento da inscrição cursando, nos CELs, os seguintes idiomas: Espanhol ou Francês, a partir do Nível II, ou Inglês, em nível único.
2. O candidato deverá atender aos seguintes requisitos escolares:
2.1 frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas, em
todos os estágios do curso realizado no CEL;
2.2 obter média aritmética, igual ou superior a 5,0 (cinco), das notas relativas aos dois últimos bimestres de 2013, para cada disciplina cursada no ensino médio
regular, e nota, em cada disciplina, igual ou superior a 5,0 (cinco), no último semestre
de 2013, quando se tratar de ensino médio da EJA;
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2.3 obter média aritmética, igual ou superior a 7,0 (sete), das notas de
Língua Inglesa dos quatro bimestres de 2013, no caso de ensino médio regular, e nota
igual ou superior a 7,0 (sete) em Língua Inglesa, no último semestre de 2013, no caso
de ensino médio da EJA.
3. Não será aplicado o procedimento de arredondamento na apuração
da média aritmética das notas, devendo nesse cálculo ser consideradas duas casas decimais.
4. O Sistema PII realizará a apuração dos critérios estabelecidos na presente Instrução, ficando cada Comissão Regional responsável por verificar, com base
nesta Instrução, os casos de inscrições que não forem aceitas pelo referido Sistema.
IV – Das Inscrições
1. O candidato somente poderá se inscrever para o intercâmbio em país
que tenha como idioma oficial o mesmo que ele cursa no CEL, dentre os indicados por
esta Secretaria (espanhol, inglês e francês).
2. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição para participação nesta
premiação.
3. O período de inscrições será de 1º/4 a 7/4/2014, iniciando-se à zero
hora do dia 1º e encerrando-se às 23 horas e 59 minutos do dia 7 (horário oficial de
Brasília), não podendo ser aceita qualquer outra forma de inscrição que não seja a
estipulada nesta Instrução.
4. O aluno portador de alguma necessidade especial deverá especificá-la
em campo próprio no Sistema PII.
5. A inscrição dar-se-á mediante o processo eletrônico a ser realizado por
meio do site www.educacao.sp.gov.br e sua aprovação observará os critérios estabelecidos nesta Instrução.
6. O Sistema PII confirmará, automaticamente, a inscrição do aluno apto
a participar da premiação, de acordo com o registro de frequência e com as notas disponíveis no cadastro de alunos, no momento da inscrição, considerando que:
6.1 todas as inscrições não aceitas pelo sistema serão consideradas pendentes, devendo ser verificadas pela Comissão Regional, que observará os casos que
devam ser considerados efetivos, aprovando-os no Sistema PII, mediante justificativa a
ser registrada no próprio Sistema;
6.2 se o aluno houver frequentado escola da rede municipal ou particular
de ensino no ano letivo anterior, deverá levar comprovantes de suas notas e frequência
desse período ao CEL, que encaminhará à Comissão Regional para que sua inscrição
seja avaliada segundo critérios estabelecidos nesta Instrução;
6.3 caso o aluno cumpra as exigências estabelecidas nesta Instrução, mas
o sistema não tenha permitido a efetivação de sua inscrição, o aluno poderá protocolar
requerimento de revisão no CEL, ao longo do período de inscrição, para apuração do
ocorrido.
7. A efetivação da inscrição do candidato implicará sua ciência e tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas nesta Instrução Especial, não se admitindo, consequentemente, qualquer alegação de ignorância ou desconhecimento das
normas.
V – Das Atribuições da Comissão Especial
A Comissão Especial terá as seguintes atribuições:
1. organizar, coordenar e acompanhar, em nível estadual, as ações do
processo de premiação;
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2. divulgar o processo de premiação junto às Diretorias de Ensino, por
meio de comunicados, de vídeo-conferências e do site da Secretaria da Educação;
3. dirimir dúvidas pelo e-mail: see.mobilidade@edunet. sp.gov.br;
4. elaborar e disponibilizar as fichas, termos e provas necessárias ao processo seletivo;
5. receber a documentação solicitada, relativamente aos alunos premiados e ao(s) candidato(s) a suplente, enviada pelas DEs;
6. classificar, por meio do Sistema PII, os alunos candidatos a suplentes,
em nível estadual e em ordem decrescente de pontuação, por destino da viagem;
7. elaborar, publicar e homologar a lista estadual definitiva de premiados
e lista estadual preliminar de suplentes;
8. apreciar e decidir sobre os recursos quanto à classificação da lista estadual preliminar de suplentes;
9. publicar a lista estadual definitiva de suplentes;
10. juntamente com a equipe da CIMA, acompanhar o funcionamento
do Sistema PII e promover soluções para quaisquer problemas que possam dele se
originar;
11. deliberar sobre casos de desistência;
12. solucionar as ocorrências não previstas nesta instrução, bem como os
casos omissos e os casos duvidosos, em caráter irrecorrível.
VI – Das Atribuições do Dirigente Regional de Ensino
O Dirigente Regional de Ensino terá as seguintes atribuições:
1. organizar e designar os integrantes da Comissão Regional;
2. acompanhar as ações da Comissão Regional;
3. homologar o resultado definitivo, em âmbito regional, dos alunos premiados e candidatos a suplente, por destino, após validação da Comissão Regional,
mediante publicação no Diário Oficial.
VII - Das Atribuições da Comissão Regional
A Comissão Regional terá as seguintes atribuições:
1. divulgar para os CELs as informações recebidas da Comissão Especial
sobre a premiação;
2. acompanhar as vídeo-conferências organizadas pela Comissão Especial, mobilizar e orientar os CELs e seus alunos na participação da premiação, via streaming, em data a ser definida, ocasião em que serão fornecidas orientações técnicas
referentes ao pré-embarque;
3. disponibilizar meios para que alunos que não disponham de computador com acesso à Internet possam se inscrever no Sistema PII;
4. acompanhar o processo de inscrição dos alunos, em especial daqueles cujas inscrições foram apontadas pelo Sistema PII como pendentes de aprovação,
ratificando-as quando julgar procedente;
5. receber dos CELs a documentação referente a alunos oriundos de
escolas municipais ou particulares, analisar e aprovar ou indeferir a participação de
alunos com inscrições pendentes de aprovação, através do Sistema PII, seguindo os
critérios estabelecidos nesta Instrução;
6. indicar no Sistema PII os locais de aplicação das provas;
7. divulgar, na DE e nos CELs, e publicar no DO o relatório do Sistema PII
contendo a relação nominal, em ordem alfabética, dos candidatos aptos a participar,
discriminados por local de prova e por idioma;
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8. retirar as provas em data e horário a serem definidos pela Comissão
Especial e zelar por seu sigilo até a aplicação;
9. aplicar as provas nos locais e horários estipulados;
10. corrigir as provas e registrar os resultados da correção no Sistema PII;
11. publicar no DO o relatório gerado pelo Sistema PII, contendo a lista
dos alunos premiados e dos candidatos a suplente, por destino;
12. analisar possíveis recursos decorrentes da publicação da lista de alunos aprovados e de candidatos a suplente, por destino;
13. publicar no DO o relatório definitivo em âmbito regional, gerado pelo
Sistema PII após o período de recursos, contendo a lista dos alunos aprovados e de
candidatos a suplente, por destino;
14. encaminhar à Comissão Especial as provas e documentos solicitados,
no seguinte endereço:
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
15. recepcionar o grupo de alunos premiados na Diretoria de Ensino nos
dias da partida e do retorno ao Brasil;
16. responsabilizar-se pelas ações, solicitadas pela Comissão Especial,
em decorrência de qualquer falha no Sistema PII;
17. notificar a Comissão Especial sobre possíveis casos de desistência,
através do e-mail: see.mobilidade@edunet.sp.gov.br
VIII – Das Atribuições dos Centros de Estudos de Línguas - CELs
São atribuições dos CELs:
1. divulgar aos alunos as informações sobre a premiação;
2. disponibilizar meios para que os alunos se inscrevam no Sistema PII,
caso não disponham de computador com acesso à Internet;
3. disponibilizar aos alunos os documentos obrigatórios mencionados no
tópico XVII desta Instrução;
4. mediar os casos de alunos que tenham estudado em escolas municipais ou particulares no ano anterior, solicitando documentos que comprovem suas
notas e frequência, providenciando seu encaminhamento à Comissão Regional;
5. responsabilizar-se pelo recebimento de todos os documentos solicitados aos premiados e providenciar seu envio à Comissão Regional.
IX - Da prova
1. Constituem-se matéria de inteira responsabilidade da Comissão Regional o zelo, a confidencialidade e a correta aplicação das provas e da coleta de assinaturas das listas de presença, que devem estar de acordo com as listas dos candidatos
aptos à realização das provas.
2. Sobre a natureza da prova, deve-se verificar que:
2.1 a prova terá caráter classificatório, consistindo de 20 (vinte) questões
de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, quanto ao conhecimento do idioma
do país de destino, e de uma questão dissertativa em português, que visa a avaliar a
capacidade de expressão do aluno na modalidade escrita e no uso da norma-padrão;
2.2 o candidato, com base em instruções fornecidas na prova, deverá
produzir, na questão dissertativa, um texto em prosa, de, no máximo, 250 (duzentos
e cinquenta) palavras, em Língua Portuguesa, devendo zelar pela coerência e coesão.
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3. Sobre o conteúdo programático, deve-se verificar que:
3.1 em termos de conhecimentos, habilidades e competências linguísticas, nos idiomas espanhol, francês e inglês, os candidatos deverão ser capazes de:
3.1.1 ler e entender textos simples de uso corrente, tais como narrativas,
descrições, anúncios, folhetos, tabelas com horários e mensagens pessoais, captando
ideias centrais e detalhes significativos;
3.1.2 reconhecer e usar o vocabulário dos campos lexicais relativos a
relações familiares, alimentação e saúde, cidades e países, nacionalidades, esportes,
ambiente doméstico e escolar, trabalho e profissões, moradias e edificações, talentos
e habilidades, expressões temporais, quantificadores, expressões monetárias, cores,
roupas e calçados, estabelecimentos comerciais e de serviços;
3.1.3 reconhecer e usar estruturas e classes gramaticais, formas interrogativas, formas comparativas e superlativas, orações subordinadas e coordenadas,
conforme usados em situações de comunicação básica;
3.2 serão avaliados, na correção da questão dissertativa, a capacidade
de fundamentação e conclusão, a clareza da exposição e o domínio da norma culta na
modalidade escrita em Língua Portuguesa.
X – Da Realização das Provas
1. As provas do processo seletivo serão aplicadas no dia 13 de abril de
2014, às 14 horas, em todas as regiões listadas no Anexo III desta Instrução.
2. A prova terá a duração de três horas.
3. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrido
o tempo mínimo de uma hora e trinta minutos de prova, levando consigo somente o
“espelho” fornecido para conferência da prova objetiva realizada.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário estabelecido, munido
de:
4.1 original de um dos seguintes documentos de identificação:
Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar,
pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97);
4.2 caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha.
5. Caso o aluno não apresente um dos documentos de identificação citados no subitem 4.1, a Comissão Regional deverá permitir a realização da prova e buscar
meios para a identificação do aluno, desclassificando-o posteriormente se assim julgar
procedente.
6. Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para
justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação das provas fora do local,
sala, data e horário estabelecidos.
8. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização
das provas como justificativa de sua ausência.
9. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá
fazê-lo, por escrito, à Comissão Regional.
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10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala ou local de provas, por qualquer
motivo.
11. A verificação e conferência do material fornecido pela Secretaria da
Educação, para a realização da prova, constitui matéria de responsabilidade do candidato.
12. O telefone celular, durante a aplicação das provas, deverá permanecer desligado.
13. Durante as provas, não será permitida, sob pena de eliminação do
processo seletivo, qualquer espécie de consulta a dicionários, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, uso de calculadora, aparelhos sonoros,
BIP, pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, bem como uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e
óculos de sol.
14. Será também eliminado do processo seletivo o candidato que:
14.1 não comparecer às provas, na data, local e horário previamente estabelecidos, seja qual for o motivo;
14.2 ausentar-se da sala ou do local de provas sem o acompanhamento
de um fiscal;
14.3 for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito;
14.4 utilizar meios ilícitos para a realização das provas;
14.5 não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas,
fornecido pela Secretaria da Educação.
15. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato antes
do início da prova, e acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala durante
todo período de permanência dos candidatos no local de prova:
15.1 no caso de qualquer aparelho tocar, o candidato será eliminado do
certame sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos praticados;
15.2 os aparelhos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de realização das provas.
16. O candidato deverá observar, total e atentamente, os itens anteriores, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. Quanto à Prova Objetiva, deverá se verificar que:
17.1 no ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha
de respostas e o caderno de questões;
17.2 a folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do
candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue, ao final
da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões;
17.3 em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por
erro do candidato;
17.4 o candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta azul ou preta, bem como assinar no campo apropriado;
17.5 os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha
de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato;
17.6 não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo
que uma delas esteja correta;
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17.7 após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas;
17.8 o gabarito das questões da prova será publicado no DOE, pela Comissão Especial, a partir do primeiro dia útil após a aplicação das provas.
18. Quanto à Questão Dissertativa, observar-se-á que:
18.1 a questão dissertativa será realizada em caderno próprio;
18.2 a redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta ou em braile;
18.3 a folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da redação;
18.4 a folha para rascunho será de preenchimento facultativo e não será
considerada para a avaliação da redação.
XI - Da Correção da Prova
1. Quanto à correção da prova e as questões de pontuação, observar-se-á que:
1.1 será atribuído um ponto para cada acerto nas questões objetivas,
totalizando, no máximo, 20 (vinte) pontos;
1.2 a questão dissertativa deverá ser corrigida por dois integrantes da
Comissão Regional, sendo um da área de Língua Portuguesa, em caso de ocorrer discrepância de mais de 20% (vinte por cento) entre a menor e a maior das notas concedidas,
a prova deverá ser corrigida por um terceiro membro;
1.3 a questão dissertativa será avaliada em uma escala de zero a 10 (dez)
pontos, discriminando-se a pontuação máxima por quesito, na seguinte conformidade:
1.3.1 2,0 (dois pontos) para a adequação ao tema;
1.3.2 3,0 (três pontos) para a adequação discursiva;
1.3.3 3,0 (três pontos) para a adequação linguística;
1.3.4 2,0 (dois pontos) para as convenções da escrita;
1.4 será atribuída nota zero à questão dissertativa quando:
1.4.1 for escrita a lápis, em parte ou na totalidade;
1.4.2 estiver em branco;
1.4.3 apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
1.4.4 fugir ao tema da questão proposta;
1.5 todos os cálculos relativos aos resultados das provas serão realizados
com duas casas decimais.
2. A pontuação final do candidato no processo seletivo obter-se-á pelo
somatório dos pontos obtidos na prova objetiva e na questão dissertativa, e deverá ser
lançada no Sistema PII.
3. No caso de questão(ões) anulada(as), a pontuação correspondente
será atribuída a todos os candidatos participantes da prova objetiva.
XII – Da Classificação dos Candidatos
1. Os candidatos serão classificados, por meio do Sistema PII, discriminados em listagem por país de destino, em nível regional, pela ordem decrescente das
respectivas pontuações, indicando aqueles que estiverem nas posições de aprovados e
de candidatos a suplente.
2. Em ocasionais situações de empate na classificação dos candidatos, o
desempate dar-se-á, pelo Sistema PII, com observância à ordem dos seguintes critérios:
2.1 maior pontuação obtida na prova dissertativa;
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curso;

2.2 maior índice de frequência nas aulas no CEL, desde o ingresso no

2.3 maior rendimento nas avaliações do curso do CEL, desde o ingresso
no curso, de acordo com a média das notas obtidas;
3. Caso persista empate que afete a colocação do aluno em relação às
vagas disponíveis para a Diretoria de Ensino, bem como a vagas de candidato a suplente, o Sistema PII indicará o impasse e a Comissão Especial realizará prova oral entre os
candidatos envolvidos no empate, cujos resultados deverão ser lançados no sistema, a
fim de possibilitar nova classificação.
4. A Comissão Regional, além do total de alunos correspondente ao número de prêmios destinados à sua Diretoria de Ensino, deverá apontar um aluno, por
país de destino, como candidato a suplente, observando que:
4.1 o candidato a suplente será aquele classificado imediatamente abaixo do último candidato premiado na lista de classificação por país de destino;
4.2 a Comissão Regional publicará no DO, juntamente com a lista dos
premiados, a relação dos candidatos a suplente, discriminados por país de destino.
5. A Comissão Regional deverá providenciar a publicação, no DO, do relatório gerado pelo Sistema PII, contendo a relação de todos os candidatos inscritos no
Processo Seletivo, apontando os aprovados e os candidatos a suplente, por ordem de
classificação, discriminados por país de destino e fazendo constar o nome completo do
aluno, RA, os pontos da parte objetiva, os pontos da questão dissertativa e a respectiva
pontuação final.
6. Após o período de recursos, o Sistema PII executará nova classificação
e a Comissão Regional deverá publicar a lista definitiva de premiados e candidatos a
suplentes no âmbito regional.
XIII – Da Suplência ao Prêmio
1. Será apontado, em nível de DE, um aluno candidato a suplente para
cada destino.
2. Os candidatos a suplente apontados pela DE, serão classificados em
nível estadual, pelo Sistema PII, concorrendo com os candidatos das demais Diretorias
de Ensino, após a divulgação final dos premiados por DE, em ordem decrescente de
pontuações, discriminados em listas de classificação por país de destino, utilizando-se
os mesmos critérios de desempate aplicados na classificação dos premiados.
3. Serão considerados suplentes, da lista referida no item acima, os oito
primeiros colocados para a Espanha, os dois primeiros colocados para a França e os
quatro primeiros colocados para a Inglaterra.
4. Os candidatos a suplente que não estiverem contemplados no critério
de classificação, estipulado no item anterior, não terão direito a qualquer pleito.
5. Na impossibilidade de embarque do aluno premiado e ocorrendo essa
desistência no prazo de até 10 (dez) dias precedentes à data prevista para o embarque,
a vaga passará automaticamente para o suplente da lista estadual, observado o mesmo
país de destino.
6. A Comissão Especial, se necessário, irá contatar o aluno suplente que
deverá confirmar a participação por e-mail à Comissão Especial em, no máximo, 24
(vinte e quatro) horas após o contato.
7. Caso o suplente não responda ao contato no prazo estabelecido, ou
declare sua desistência, perderá a oportunidade e a Comissão Especial entrará em contato com o próximo suplente, na ordem de classificação.
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8. A lista estadual de suplentes somente será válida para os embarques
previstos nesta Instrução.
XIV – Dos Recursos
1. Seja qual for o motivo alegado, não haverá vistas à prova.
2. O recurso do candidato deverá ser entregue no CEL em que está matriculado, em até dois dias úteis após a publicação do resultado das provas em DO, sendo
a contagem iniciada no primeiro dia útil após a publicação.
3. Os integrantes da Comissão Regional usufruirão, na etapa de classificação regional, de plena autonomia de julgamento de eventuais recursos, sendo a única
instância, cabendo-lhe analisar e deliberar sobre os mesmos, em até dois dias úteis.
4. No caso de provimento do recurso interposto, esse poderá alterar a
nota/classificação inicial obtida pelo candidato, bem como a classificação geral.
5. O recurso interposto deverá apresentar embasamento e se apresentado fora do prazo estipulado nesta instrução especial não será conhecido.
6. Após a publicação da lista estadual de suplentes, fica previsto o prazo
de dois dias úteis para a apresentação de recursos, tendo a Comissão Especial igual
período para conhecimento e decisão.
XV – Da Desistência
1. O Sistema PII dará ciência ao aluno, no momento de sua inscrição que,
em caso da Comissão Especial vir a considerar o motivo apresentado como injustificável, o aluno ou seu responsável deverá ressarcir o valor do prêmio.
2. A Comissão Regional deverá orientar o aluno desistente a preencher o
Termo de Desistência, onde apresentará, por escrito, sua justificativa.
3. Uma vez assinado, pelo aluno e responsável, e entregue o Termo de
Desistência, o desistente perderá automaticamente o direito ao prêmio.
4. O Termo de Desistência deverá ser autuado pela DE e encaminhado à
Comissão Especial, que avaliará e julgará a justificativa apresentada pelo aluno.
5. Em caso de desistência anterior ao embarque, considerada injustificável pela Comissão Especial, o participante perderá definitivamente o direito ao prêmio
e, independentemente de haver suplente apto a embarcar em seu lugar, haverá ressarcimento do valor até então gasto, por parte do participante ou do responsável.
6. Em caso de desistência durante o intercâmbio, o aluno somente retornará ao Brasil mediante a autorização dos responsáveis, devendo haver ressarcimento
da totalidade do valor do prêmio, por parte do participante ou do responsável, caso a
Comissão Especial considere a desistência injustificável.
7. Se a Comissão Especial julgar a desistência justificável, o aluno poderá
participar de um próximo processo de seleção.
8. O aluno desistente não poderá pleitear qualquer outro benefício, em
substituição ao prêmio.
9. O valor do prêmio a ser ressarcido, por aluno e país de destino, será
divulgado oportunamente.
10. Será considerado como desistente o aluno premiado que, durante o
intercâmbio, não cumprir com as obrigações estabelecidas na Carta-Compromisso, sob
pena de ressarcimento da totalidade do valor do prêmio, por parte do participante ou
do responsável.
XVI – Da Eliminação
Será considerado eliminado o candidato que, ao longo do processo de
inscrição e seleção, incorrer nas seguintes situações:
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1. deixar de apresentar a totalidade da documentação exigida desde a
inscrição até o embarque;
2. não cumprir com suas obrigações durante o processo de seleção;
3. apresentar documentação cujas informações sejam inverídicas;
4. utilizar-se de qualquer meio ilícito para a realização das provas no processo seletivo;
5. não cumprir os prazos estabelecidos e/ou não atender às solicitações
da Comissão Especial do Prêmio;
6. ter o visto negado.
XVII – Das Obrigações do Premiado
São obrigações do premiado:
1. cumprir os itens dispostos na Carta-Compromisso, que estarão disponíveis no CEL;
2. assinar o Termo de Compromisso, referente a leitura e aceite da Carta-Compromisso, e entregar ao CEL;
3. preencher e entregar ao CEL a Ficha Médica, a Autorização de Uso de
Imagem e o Termo de Compromisso, referente à Carta-Compromisso.
XVIII – Da homologação
A homologação do resultado regional do processo seletivo far-se-á pelo
Dirigente Regional de Ensino, ficando a homologação do resultado final, inclusive da
lista de premiados e suplentes, sob a responsabilidade da Comissão Especial.
XIX – Disposições Finais
1. A Administração poderá anular todos os atos decorrentes da participação do candidato no processo de seleção, a qualquer tempo, caso venha a ser comprovada qualquer irregularidade.
2. O prazo de validade deste processo seletivo é apenas o correspondente a um evento de premiação, contado a partir da publicação de sua homologação.
3. A Secretaria da Educação se exime das despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento ao processo seletivo e de documentos/objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de provas.
4. Todos os horários mencionados nesta Instrução terão como referência
o horário oficial de Brasília.
5. As ocorrências não previstas nesta instrução, bem como os casos omissos e os casos que necessitem de interpretação, serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão Especial do Prêmio da Secretaria da Educação.
6. A previsão dos embarques dos premiados está agendada para o mês
de junho de 2014, conforme estabelecido no Anexo II desta Instrução, devido à adequação das férias escolares, em decorrência da Copa do Mundo da Fifa, ficando sujeita
à alteração, em razão do processo de contratação do curso ou por necessidade da Administração.
7. Os alunos que não conseguirem autorização dos pais, responsáveis
legais, ou autorização judicial, nos termos da lei, em tempo hábil para o embarque,
serão eliminados da premiação, conforme dispõe o inciso I do artigo 11 do Anexo que
faz parte integrante do Decreto nº 59.504/2013.
8. Caso a Diretoria de Ensino não preencha todas as vagas a ela concedidas, deverá comunicar imediatamente à Comissão Especial, que fará a redistribuição
das vagas às demais Diretorias de Ensino, de acordo com o número de alunos matriculados no(s) respectivo(s) CEL(s).
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de Ensino

Anexo I – Critérios utilizados para distribuição dos prêmios por Diretoria
ESPANHOL: 139 VAGAS PARA A ESPANHA

QUANT. DE ALUNOS

VAGAS

QUANT. DE DEs
CONTEMPLADAS

TOTAL DE VAGAS

100 a 399

1

36

36

400 a 1099

2

38

76

1100 a 1299

3

6

18

1300 a 1399

4

1

4

mais de 1400

5

1

5

FRANCÊS: 20 VAGAS PARA A FRANÇA
QUANT. DE ALUNOS

VAGAS

QUANT. DE DEs
CONTEMPLADAS

TOTAL DE VAGAS

20 a 29

2

3

6

30 a 39

3

3

9

acima de 40

5

1

5

INGLÊS: 60 VAGAS PARA A INGLATERRA
QUANT. DE ALUNOS

VAGAS

QUANT. DE DEs
CONTEMPLADAS

TOTAL DE VAGAS

100 a 299

1

42

42

300 a 399

2

5

10

400 a 460

3

1

3

acima de 460

5

1

5

Anexo II – Distribuição dos prêmios por Diretoria de Ensino:

DIRETORIAS
DE ENSINO

ALUNOS DE
ESPANHOL
ESPANHA

ALUNOS
DE
FRANCÊS
FRANÇA

ALUNOS
DE INGLÊS
INGLATERRA

TOTAL DE
ALUNOS
POR DE

D.E. Adamantina

2

-

-

2

D.E. Apiaí

1

-

1

2

D.E. Araçatuba

2

-

1

3

D.E. Araraquara

2

-

1

3
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D.E. Assis

2

-

1

3

D.E. Avaré

2

-

1

3

D.E. Barretos

2

-

1

3

D.E. Bauru

2

-

-

2

D.E. Birigui

2

-

-

2

D.E. Botucatu

1

-

-

1

D.E. Bragança Pta.

1

-

1

2

D.E. Caieiras

3

-

2

5

D.E. Campinas Oeste

1

-

-

1

D.E. Capivari

1

-

-

1

D.E. Carapicuíba

3

-

2

5

D.E. Catanduva

1

-

-

1

D.E. Centro

2

2

-

4

D.E. Centro Oeste

1

-

-

1

D.E. Centro Sul

2

-

1

3

D.E. Fernandópolis

2

-

1

3

D.E. Franca

5

–

1

6

D.E. Guaratinguetá

2

-

1

3

D.E. Guarulhos Norte

1

-

-

1

D.E. Guarulhos Sul

2

-

1

3

D.E. Itapecerica Serra

1

-

-

1

D.E. Itapetininga

1

-

-

1

D.E. Itapeva

1

-

1

2

D.E. Itapevi

1

-

-

1

D.E. Itaquaquecetuba

1

–

1

2

D.E Itu

2

-

1

3

D.E. Jaboticabal

1

-

1

2

D.E. Jacareí

1

-

-

1

D.E. Jales

2

-

1

3

D.E. Jaú

2

–

1

3

D.E. Jose Bonifácio

2

–

1

3

D.E. Jundiaí

1

-

-

1

D.E. Leste 1

2

-

1

3

D.E. Leste 2

1

-

1

2

D.E. Leste 3

2

-

2

4

299

14367 miolo.indd 299

26/06/15 12:53

D.E. Leste 4

1

-

-

1

D.E. Leste 5

2

-

2

4

D.E. Limeira

2

-

1

3

D.E. Lins

1

-

1

2

D.E. Marília

2

-

-

2

D.E. Mauá

2

-

1

3

D.E. Miracatu

1

-

-

1

D.E. Mirante do Paranapanema

2

-

-

2

D.E. Mogi das Cruzes

2

-

-

2

D.E. Mogi Mirim

2

-

-

2

D.E. Norte 1

1

-

-

1

D.E. Norte 2

2

-

1

3

D.E. Osasco

2

2

1

5

D.E. Ourinhos

1

-

-

1

D.E. Penápolis

1

-

-

1

D.E. Pindamonhangaba

2

-

-

2

D.E. Piracicaba

2

-

1

3

D.E. Pirassununga

1

-

-

1

D.E. Piraju

2

-

1

3

D.E. Osasco

2

2

1

5

D.E. Pres. Prudente

2

2

1

5

D.E. Registro

1

–

1

2

D.E. Ribeirão Preto

1

-

-

1

D.E. Santo André

2

-

-

2

D.E. Santos

1

-

-

1

D.E. São Bernardo do Campo

2

-

1

3

D.E. São Carlos

1

-

1

2

D.E. São João da Boa Vista

2

-

-

2

D.E. Sao José do Rio Preto

2

-

1

3

D.E. São José dos Campos

2

–

1

3

D.E. São Roque

1

-

2

3

D.E. São Vicente

3

3

3

9

D.E. Sertãozinho

1

-

-

1

D.E. Sorocaba

2

5

1

8

D.E. Sul 1

-

-

1

1

300

14367 miolo.indd 300

26/06/15 12:53

D.E. Sul 2

1

-

1

2

D.E. Sul 3

3

3

1

7

D.E. Sumaré

3

-

1

4

D.E. Suzano

3

3

-

6

D.E. Taquaritinga

2

-

1

3

D.E. Taubaté

1

-

-

1

D.E. Tupã

1

-

1

2

D.E. Votorantim

4

-

5

9

D.E. Votuporanga

1

-

1

2

TOTAL

145

23

61

225

Anexo III - Diretorias de Ensino que aplicarão as provas:
Espanhol: Adamantina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Caieiras, Campinas Oeste, Capivari, Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Fernandópolis, Franca,
Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapetininga,
Itapeva, Itapeví, Itaquaquecetuba, Itu, Jaboticabal, Jacareí, Jales, Jau, José Bonifácio,
Jundiaí, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Limeira, Lins, Marília, Mauá, Miracatu,
Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Norte 1, Norte 2, Osasco,
Ourinhos, Penápolis, Pindamonhangaba, Piracicaba, Pirassununga, Piraju, Presidente
Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São
Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Roque,
São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Sul 2, Sul 3, Sumaré, Suzano, Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votorantim e Votuporanga.
Francês: Centro, Osasco, Presidente Prudente, São Vicente, Sorocaba,
Sul 3 e Suzano
Inglês: Apiaí, Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bragança
Paulista, Caieiras, Carapicuíba, Centro Sul, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Gruarulhos Sul, Itapeva, Itaquaquecetuba, Itú, Jaboticabal, Jales, Jaú, José Bonifácio, Leste
1, Leste 2, Leste 3, Leste 5, Limeira, Lins, Mauá, Norte 2, Osasco, Piracicaba, Piraju, Presidente Prudente, Registro, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto,
São José dos Campos, São Roque, São Vicente, Sorocaba, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Sumaré,
Taquaritinga, Tupã, Votorantim e Votuporanga.
ANEXO IV – CRONOGRAMAS
Videoconferência com as DEs - Participação da
CIMA

CGEB

26-mar

Formação e publicação da Comissão Responsável
na DE

DE

26-mar

Inscrições via Sistema PII

CIMA

1-abr

7-abr

Finalização das inscrições por exceção pelas DE

DE

8-abr

9-abr

Alocação dos alunos para a prova

DE

8-abr

9-abr

29-mar
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Publicar as inscrições deferidas

DE

10-abr

11-abr

Diagramação, Impressão e envio das provas

CGEB

2-abr

11-abr

Aplicação da prova

DE

Correção da prova e lançamento das notas

DE

Classificação dos candidatos

CIMA

22-abr

Publicação da lista por DE de selecionados e
candidatos a suplentes

DE

23-abr

Análise e decisão sobre possíveis recursos

DE

25/abr

Nova classificação dos candidatos

CIMA

28/abr

Nova publicação da lista por DE de selecionados e
candidatos a suplentes

DE

29/abr

Consolidação das listas das DE e Pub. da Lista de
Candidatos a Suplentes

CGEB

30/abr

Envio de lista de alunos e contatos com a agência
contratada

CGEB

30/abr

Videoconferência com as DEs quanto aos premiados

CGEB

05/mai

05/mai

Prazo de recurso e publicação da lista dos Suplentes

CGEB

29/abr

06/mai

13-abr
14-abr

20-abr

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO
ETAPAS

RESP.

INÍCIO

FIM

Divulgação do Programa

CGEB

26-mar

2-abr

Processo seletivo

CGEB

26-mar

27-abr

Envio de lista definitiva para a agência contratada

CGEB E ARI

30-abr

30-abr

VC para Orientação das DEs quanto aos premiados

TODOS

7-mai

7-mai

VC para orientação pré-embarque

TODOS

5-jun

5-jun

Serviços de pré-embarque

AGÊNCIA

30-abr

9-jun

Chegada dos alunos no hotel

TODOS

12-jun

12-jun

Embarque

TODOS

13-jun

14-jun

_____

NOTA:
Vide Comunicado CGEB no DOE de 7.5.14, pág. 65. Retif. no DOE de 2.8.14.

COMUNICADO CGEB DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014
Dispõe sobre Atividades Curriculares Desportivas – ACD
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores
das Escolas Estaduais.
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A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Educação Básica- CGEB,
visando orientar as autoridades em epígrafe e os professores de Educação Física das
Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo com relação ao que determina
o artigo 9º da Resolução SE nº 2/2014.
- Todos os professores que tiveram turmas de Atividades Curriculares
Desportivas – ACD – mantidas em 2013 e atribuídas nesse processo inicial de atribuição
de aulas, deverão apresentar à direção da Escola, até a data definida para o Planejamento Escolar de 2014, para cada turma atribuída:
a - Plano anual de trabalho;
b - Horário das aulas, observando que as mesmas deverão ocorrer no
turno diverso àquele em que os alunos estudam, podendo ocorrer inclusive no período
noturno e/ou aos sábados, conforme artigo 3º da Resolução SE nº 02/2014;
c - Lista completa dos alunos da turma contendo nome, RA, RG, data de
nascimento e classe de origem, mediante a qual a CATEGORIA da turma deverá ser “RE”
ou RATIFICADA pela Secretaria da Escola.
Observações:
- A lista inicial de alunos matriculados na turma poderá nesse momento
de planejamento e de definição de categoria das turmas ser acrescida de novos integrantes, de forma a defini-la com o mínimo de vinte (20) alunos, conforme previsto na
Resolução (vide Artigo 20);
- Após o término do Planejamento Escolar para 2014, as Escolas deverão
atualizar no sistema (GDAE), todos os dados relativos às turmas de ACD (horário, categoria, alunos);
- Até 21 de março/2014, a Direção da Escola deverá encaminhar à Diretoria de Ensino - Núcleo Pedagógico - cópias de todos os Planos das respectivas turmas de
ACD atribuídas, acompanhadas das listas atualizadas, expedidas pelo sistema (GDAE),
para fins de acompanhamento do Supervisor de Ensino responsável pela Escola e pelo
Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico – PCNP - de Educação Física, conforme
prevê o parágrafo 3º do artigo 9º da Resolução SE nº 2/2014.
- Novas turmas poderão ser homologadas conforme o artigo 6º da referida resolução.

COMUNICADO CGEB DE 4 DE ABRIL DE 2014
Dispõe sobre as ações de formação continuada de gestores pelo Grupo de Referência
GR, para o ano letivo 2014
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Considerando:
- A história recente da formação de gestores, proposta pela antiga CENP,
especificamente do Grupo de Referência - GR, que teve início em 2011, por meio do
Comunicado CENP, de 11/07/2011 que anunciava os seguintes objetivos para a formação continuada de gestores:
1. Desenvolver um trabalho sistemático com todos os envolvidos no processo de formação, com a finalidade de discutir a gestão em seus aspectos teóricos,
fundamentos legais e práticas de gestão. A reflexão a ser desenvolvida terá como centralidade as atividades realizadas pelos gestores nas Diretorias de Ensino e Escolas,
303

14367 miolo.indd 303

26/06/15 12:53

enfocando a organização do trabalho e o seu envolvimento com a atividade cotidiana
dos professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio;
2. Ressignificar as práticas de gestão a partir de um processo contínuo da
ação-reflexão-ação, articulando teorias e práticas. O ponto de partida será as questões
cotidianas, os problemas e as dificuldades que afetam a atuação do gestor, nos diversos
espaços de atuação;
3. Implementar novas práticas de gestão escolar no âmbito da atuação
relacionada à organização, orientação e planejamento de atividades didático-pedagógicas nas salas de aula, atividades de recuperação, de enriquecimento curricular e ao
processo de formação continuada da equipe escolar, em especial nos momentos de
trabalho coletivo na escola, sobretudo na Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, HTPC;
4. Atender as demandas das escolas prioritárias.
Comunica aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino,
Diretores de Núcleo Pedagógico, Diretores de Escola, Professores Coordenadores de
Apoio à Gestão Pedagógica e Professores Coordenadores do Ensino Fundamental e
Médio, que:
1. A continuidade das ações de formação continuada de gestores pelo
Grupo de Referência GR, para o ano letivo 2014, a partir das necessidades específicas
das diretorias de ensino, estará em consonância com os grandes temas: avaliação, recuperação e reforço; alfabetização; educação inclusiva; educação integral; pacto dos
anos iniciais, pacto do ensino médio, MGME; aprimoramento do currículo e reorganização dos ciclos propostos pela CGEB, apoiados no Programa Educação Compromisso
de São Paulo;
2. As ações do GR integrarão as atividades de formação continuada de
gestores da diretoria de ensino, com especial atenção ao Programa Escolas Prioritárias;
3. Os integrantes do GR participarão na organização e na articulação dos
processos de formação de gestores das Diretorias de Ensino;
4. O Grupo de Referência, com no mínimo 06(seis) integrantes, será composto por: Supervisores de Ensino, Diretores de Núcleo Pedagógico, Diretores de Escola, Professores Coordenadores de Apoio à Gestão Pedagógica e Professores Coordenadores do Ensino Fundamental e Médio, sua constituição ficará sob a responsabilidade
das Diretorias de Ensino;
5. No caso de alterações e/ou inclusões de integrantes no GR a diretoria
de ensino seguirá os critérios estabelecidos anteriormente no Comunicado CENP de
11/07/2011, preferencialmente, a saber:
a) Curso de pós-graduação, doutorado/doutorando e mestrado em gestão escolar ou educação;
b) Curso de especialização em gestão escolar ou educação;
c) Experiência profissional em gestão;
d) Compromisso profissional.
6. Deverá ser garantida a paridade entre o número de integrantes da
Diretoria de Ensino e das Unidades Escolares;
7. A carga horária de estudos e de formações do Grupo de Referência
ficará a critério das necessidades específicas de cada diretoria de ensino, garantindo no
mínimo 8 horas mensais;
8. As orientações/diretrizes para o trabalho do GR, nas Diretorias de Ensino, serão explicitadas em documento orientador, elaborado pela equipe do Centro de
Planejamento e Gestão do Quadro do Magistério – CEPQM.
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_____
NOTA:
Comunicado CENP de 11.7.2011 encontra-se à pág. 465 do vol. LXXII.

• ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE
SÃO PAULO PAULO RENATO COSTA SOUZA - EFAP
(*) COMUNICADO EFAP DE 21 MAIO DE 2014
Dispõem sobre abertura de novas turmas do Programa de Formação Continuada de
Professores de Língua Inglesa
A SEE através da EFAP, em função da parceria com a Associação Cultura
Inglesa São Paulo, comunica a abertura de novas turmas do Programa de Formação
Continuada de Professores de Língua Inglesa, para os seguintes cursos:
(1) Língua Inglesa realizado pela Associação Cultura Inglesa São Paulo;
(2) Aperfeiçoamento online “Teachers’ Links”, realizado pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
OBS: Não poderão participar do programa os professores que já fazem ou
farão outro curso também objeto de bolsa da Cultura Inglesa SP ou de outra instituição.
2 – Testes de Classificação
2.4 Datas de realização do teste online para o curso Teachers’ Links
O teste de classificação para o curso de aperfeiçoamento Teachers’ Links
será realizado no período de 23 a 30/07/2014. Só poderão participar do teste os candidatos que fizerem cadastro para participação na seleção do referido curso, no site da
PUC-SP/Cogeae
3. Locais dos cursos de língua inglesa para os alunos-professores que não
forem dispensados do nível VI no teste de classificação.
3.1. Língua Inglesa
OBS.: Os dias e horários variam de acordo com a disponibilidade de cada
unidade:
Unidade Guarulhos: segundas, das 7:30 às 11:10 ou terças, das 7:30 às
11:10 ou quartas, das 7:30 às 11:10 ou quintas, das 7:30 às 11:10 ou das 8:00 às 11:40
Unidade Saúde: terças e quintas das 8:00 às 9:40 ou das 10:00 às 11:40.
Unidade Santana: segundas e quartas das 7:30 às 9:10 ou segundas e
quartas das 9:30 às 11:10 ou Segundas das 7:30 às 11:10.
Unidade Tatuapé: terças e quintas das 10:00 às 11:40.
Unidade Butantã: terças e quintas, das 9:00 às 10:40 ou das 14:00 às
15:40
Unidade Higienópolis: terças e quintas, das 16:00 às 17:40
Unidade Vila Mariana: segundas e quartas ou terças e quintas das 9:00
às 10:40
Unidade Itaim: sábados das 8h30 às 12h10
Unidade Osasco: sextas feiras das 8:00 as 11:40 ou das 14:00 as 17:40.
* Retificado em 18.06.2014.
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Unidade Penha: quartas-feiras – 8:00 às 11:40, ou sextas- feiras – 8:00 às
11:40, ou das 14:00 às 17:40
Unidade Diadema: segundas e quartas das 15:30 às 17:10 ou terças e
quintas das 9:30 às 11:10
Unidade Mauá: quartas das 8:00 às 11:40 ou sextas das 14:00 às 17:40
Unidade Pirituba: segundas e quartas das 9:30 às 11:10 ou terças e quintas das 15:30 às 17:10
Unidade Jd. Marajoara: terças e quintas das 9:00 às 10:40
Unidade Ipiranga: terças das 14:00 às 17:40
Unidade Itaquera: segundas e quartas das 9:30 às 11:10 ou sextas das
8:00 às 11:40
Unidade Santo André: Segundas e quartas das 09:00 às 10:40 ou terças e
quintas das 10:00 às 11:40
Unidade Santo Amaro: segundas e quartas ou terças e quintas das 09:00
às 10:40
Unidade Santos: segundas e quartas das 09:00 às 10:40 ou terças e quintas das 09:00 às 10:40, ou segundas e quartas das 18:30 às 20:10 ou terças e quintas
das 18:30 às 20:10
Unidade Campinas: Segundas e quartas das 10:00 as 11:40 ou Terças e
quintas das 10:00 as 11:40
Unidade Franca: segundas e quartas ou terças e quintas das 08:00 às
9:40; segundas e quartas das 14:00 às 15:40
Unidade Bauru: segundas e quartas ou terças e quintas das 09:00 às
10:40.
Unidade Taubaté: segundas e quartas, ou terças e quintas, das 08:00 às
9:40, das 10:00 às 11:40, e das 14:00 às 15:40; sábados, das 08:00 às 11:40
Unidade São José dos Campos: segundas e quartas das 9:00 às 10:40
Unidade São José do Rio Preto: sextas das 8:00 às 11:40 ou das 14:00 às
17:40
Unidade Sorocaba: Segundas e quartas das 8:00 às 10:40 ou terças e
quintas das 8:00 às 10:40 ou sextas das 08:00 às 11:40 ou das 11:00 às 14:40.
Unidade Araçatuba: Terças e quintas das 10:00 às 11:40.
Unidade Presidente Prudente: segundas e quartas das 20:00 às 21:40, ou
terças e quintas das 09:00 às 10:40, ou terças e quintas das 15:30 às 17:10, ou sábados
das 13:00 às 16:40
Unidade Mogi das Cruzes: terças e quintas das 10:00 às 11:40
Unidade Piracicaba: Segundas das 8:00 às 11:40
Unidade Rio Claro: sextas das 8:00 às 11:40
Unidade São Carlos: terças e quintas das 20:05 às 21:45 ou terças e quintas das 8:00 às 9:40, ou sábados das 14:00 às 17:40 ou segundas e quartas das 10:00
às 11:00
OBS.: Não oferecemos todas as opções de dias/horários para cada Módulo. É preciso conferir a disponibilidade dos módulos oferecidos em cada filial.
3.2. Curso de Aperfeiçoamento - Teachers’ Links
No segundo semestre de 2014 será oferecido o módulo O Desenvolvimento Profissional e a Sala de Aula: Reflexão sobre Novos Caminhos (90hs) em modalidade totalmente à distância, via Internet. Mais informações deverão ser obtidas na
página dos cursos online da PUCSP/Cogeae: http: //cogeae.pucsp.br/cogeae/curso/70
onde o candidato deverá necessariamente se cadastrar até o dia 13/07/14.
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Metrô)

4. - Local dos cursos
4.1. Língua Inglesa:
Cultura Inglesa Unidade Saúde (próximo à estação Saúde do Metrô)
Cultura Inglesa Unidade Santana (próximo à estação Santana do Metrô)
Cultura Inglesa Unidade Tatuapé (próximo à estação Carrão do Metrô)
Cultura Inglesa Unidade Guarulhos
Cultura Inglesa Unidade Butantã (próximo à estação Butantã do Metrô)
Cultura Inglesa Unidade Higienópolis (próximo à estação Santa Cecília do

Cultura Inglesa Unidade Santo Amaro (próxima à estátua do Borba Gato)
Cultura Inglesa Unidade Santo André (próx. à estação de trem ou Shopping Center Gran Plaza)
Cultura Inglesa Unidade Vila Mariana (próximo à estação Vila Mariana
do Metrô)
Cultura Inglesa Unidade Itaim
Cultura Inglesa Unidade Entry Osasco (próxima a Praça Duque de Caxias)
Cultura Inglesa Unidade Entry Penha (travessa da Av. Penha de França)
Cultura Inglesa Unidade Entry Diadema
Cultura Inglesa Unidade Entry Mauá
Cultura Inglesa Unidade Entry Pirituba
Cultura Inglesa Unidade Entry Jd. Marajoara
Cultura Inglesa Unidade Entry Ipiranga
Cultura Inglesa Unidade Entry Itaquera
Cultura Inglesa Unidade Santos
Cultura Inglesa Unidade Campinas
Cultura Inglesa Unidade Franca
Cultura Inglesa Unidade Bauru
Cultura Inglesa Unidade Taubaté
Cultura Inglesa Unidade Sorocaba
Cultura Inglesa Unidade Araçatuba
Cultura Inglesa Unidade Presidente Prudente
Cultura Inglesa Unidade São José dos Campos
Cultura Inglesa Unidade Mogi das Cruzes
Cultura Inglesa Unidade São José do Rio Preto
Cultura Inglesa Unidade Piracicaba
Cultura Inglesa Unidade Rio Claro
Cultura Inglesa Unidade São Carlos
OBS.: Nem todos os módulos serão oferecidos em todas as unidades.
4.2. Curso de Aperfeiçoamento – Teachers’ Links – curso integralmente
à distância
5 - Período de inscrição para os Testes de classificação
5.1 Para o teste presencial de classificação. O candidato deverá fazer sua
inscrição para o teste por telefone, na filial em que deseje frequentar o curso Língua Inglesa no período de 26/05 a 18/06/2014, de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 17:00,
já indicando o horário em que deseja realizar o teste.
5.2- Para o teste a distância de classificação. Os candidatos ao curso de
aperfeiçoamento Teachers’ Links deverão fazer sua inscrição no processo seletivo no
período da data da publicação a 13/07/14 por meio do site PUC-SP/Cogeae - http: //
cogeae.pucsp.br/cogeae/curso/70.
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Obs.: Todos os candidatos ao curso de aperfeiçoamento Teachers’ Links
deverão acessar a página do curso no site da PUCSP- Cogeae, conhecer as normas de
participação e se cadastrar para participar do processo de seleção seja qual for a sua
condição de nível da língua inglesa.
6. - Documentação - no dia do teste presencial, o candidato deverá apresentar:
6.1. Cópia do Diploma da Licenciatura em Língua Inglesa ou Histórico Escolar
6.2. Declaração do Diretor da Unidade Escolar da Rede Estadual confirmando que o candidato está atualmente ministrando aulas de Língua Inglesa na escola.
6.3. Cópia do último holerite.
Obs.: Os documentos não serão retidos nesta ocasião.
7. Resultado e matrícula para os cursos presenciais na Cultura Inglesa:
7.1. Os candidatos deverão verificar o resultado de sua classificação no
dia 30/06/2014, no hotsite da EFAP e no site da Faculdade Cultura Inglesa, www.faculdadeculturainglesa.com.br e efetuar sua matrícula pessoalmente nas filiais nos dias
02/07/14, e 03/07/14, das 08:30 às 17:00.
Uma vez que as vagas são limitadas para os cursos, essas serão preenchidas de acordo com o número disponível para o curso/nível e por ordem de chegada.
8. Documentação para a matrícula na Cultura Inglesa:
Para efetuar a matrícula, o candidato deverá entregar pessoalmente a
documentação mencionada no item 6. Desta vez, a documentação ficará retida.
9. Inscrições para o curso a distância Teachers’ Links na PUC-SP/Cogeae.
Para informar-se sobre datas, regras de inscrição e documentação necessária para o curso Teachers’ Links, acesse a página dos cursos online da PUC-SP/Cogeae:
http: //cogeae.pucsp.br/cogeae/curso/70
10. Datas de início das aulas
10.1. Na Cultura Inglesa e Entry: segundas/quartas e segundas dia
11/08/2014; Quartas dia 13/08/2014; Terças/Quintas e Quintas dia 07/08/2014; Terças
dia 12/08/2014; Sextas dia 08/08/2014, Sábados dia 02/08/2014.
10.2. Curso de Aperfeiçoamento Teachers’ Links – dia18/08/2014.
11- Endereços e Telefones:
Cultura Inglesa Saúde: Rua Paracatu, 531 – Fone: (11) 5583-2239.
Cultura Inglesa Santana: Rua Duarte de Azevedo, 550 – Fone: (11) 29768699.
Cultura Inglesa Tatuapé: Rua Emílio Mallet, 1248 – Fone: (11) 2093-8386.
Cultura Inglesa Guarulhos: Rua Brasília Castanho de Oliveira, 260 – Fone:
(11) 2461-1032
Cultura Inglesa Butantã: Rua Des. Armando Fairbanks, 199 – Fone: (11)
3816-7300
Cultura Inglesa Higienópolis: Av. Higienópolis, 449 – Fone: (11) 38264322
Cultura Inglesa Santo André: Rua das Esmeraldas, 140 – Fone: (11) 49904755
Cultura Inglesa Santo Amaro: Rua Alexandre Dumas, 581 – Fone: (11)
5183-5224
Cultura Inglesa Vila Mariana: Rua Madre Cabrini, 413 – Fone: (011) 55491722
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Cultura Inglesa Unidade Itaim: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 748
- Fone (011) 3168-9800
Cultura Inglesa Osasco: Rua Paulo Lício Rizzo, 344 – Fone: (11) 3683-2599
Cultura Inglesa Penha: Rua Henrique de Sousa Queirós, 82 – Fone: (11)
2641-4900
Cultura Inglesa Diadema: Av. Alda, 766 - Fone: (11) 4044- 4446
Cultura Inglesa Mauá: Rua dos Bandeirantes, 576 - Fone: (11) 4544-4788
Cultura Inglesa Pirituba: Av. Mutinga, 239 - Fone: (11) 3902-2286
Cultura Inglesa Jd. Marajoara: Av. Sargento Geraldo Santana, 95 - Fone:
(11) 5521-0994
Cultura Inglesa Ipiranga: Rua Padre Marchetti, 378 - Fone: (11) 2061-5553
Cultura Inglesa Itaquera: R. Ken Sugaya, 353 - Fone: (11) 2056-1894
Cultura Inglesa Mogi das Cruzes: Rua Francisco Borges Vieira, 45 Fone:
(11) 4799-4767
Cultura Inglesa Santos: Av. Conselheiro Nébias, 569 – Fone: (13) 32216484
Cultura Inglesa Campinas: Rua Dr. Antônio da Costa Carvalho, 480 – Fone:
(19) 3255-8656
Cultura Inglesa Franca: Rua Ouvidor Freire, 2320 – Fone: (16) 3722-0011
Cultura Inglesa São José dos Campos: Av. Barão do Rio Branco, 204 Fone: (12) 3913-6160
Cultura Inglesa São José do Rio Preto: Rua Mirassol, 3151 - Fone: (16)
3222-1390
Cultura Inglesa Piracicaba: Av. Carlos Botelho, 399 Fone: (19) 3432-7191
Cultura Inglesa Rio Claro: Rua 4, 1781 Fone: (19) 3534-7772
Cultura Inglesa São Carlos: Rua XV de Novembro, 1630 Fone: (16) 21062727
Cultura Inglesa Bauru: Rua Virgílio Malta, 14/35 – Fone: (14) 3223-3016
Cultura Inglesa Taubaté: Rua Jacques Félix, 278 – Fone: (12) 3629-2390
Cultura Inglesa Sorocaba: Rua João Wagner Wey, 608 – Fone: (15) 32024800
Cultura Inglesa Araçatuba: Rua Tabajaras, 154 – Fone: (18) 3625-2542
Cultura Inglesa Presidente Prudente: Rua Barão do Rio Branco, 657–
Fone: (18) 2104-0404
PUC - COGEAE: Rua da Consolação, 881 Fone: (11) 3124- 9600

• ATOS CONJUNTOS
(*) PORTARIA CONJUNTA G-CEL/CGEB/G-SDPCD/G-SDECTI, DE 11–2-2014
Os Coordenadores de Esporte e Lazer e de Gestão da Educação Básica, e
os chefes de Gabinete das Secretarias dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do De* Retificada em 20.3.2014.
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senvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, baixam a presente Portaria
que estabelece o Regulamento dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo para 2014.
REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 2014
I - DOS OBJETIVOS
Artigo 1º - Os JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – JEESP tem por objetivo promover através da prática esportiva, a integração e o intercâmbio
entre os alunos das Unidades Escolares da rede de ensino fundamental e médio em
todo Estado, favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para os programas Bolsa Talento Esportivo e Centro de Excelência Esportiva,
além de fomentar o desporto escolar no Estado de São Paulo.
Artigo. 2º - O Regulamento dos JEESP é composto pelos seguintes itens:
1- Disposições Preliminares.
2- Etapa I - Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas Estaduais.
3- Etapa II - Rede Pública Municipal, Rede Privada e Escolas Técnicas Federais.
4- Etapa III - Seletivas Regionais.
5- Etapa IV - Seletiva Estadual.
6- Regulamento Específico das Modalidades.
7- Disposições Gerais.
1. - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
II - DAS CATEGORIAS
Artigo 3º - Serão disputadas as seguintes categorias:
a) Pré-Mirim até 12 anos (nascidos a partir de 2002);
b) Mirim até 14 anos (nascidos a partir de 2000);
c) Infantil até 17 anos (nascidos a partir de 1997);
d) Juvenil até 18 anos (nascidos a partir de 1996);
Parágrafo Primeiro - Para alunos com deficiência física, intelectual e/ou
visual serão disputadas as seguintes categorias: a) Categoria A: de 12 a 14 anos (nascidos a partir de 2000 a 2002);
b) Categoria B: de 15 a 17 anos (nascidos a partir de 1997 a 1999).
Parágrafo Segundo - As modalidades coletivas para os alunos com deficiência serão disputadas em categoria única, sendo:
a) Futebol de Cinco Paralímpico: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de
1997 a 2001);
b) Futebol de Sete Paralímpico: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de
1997 a 2001);
c) Goalball: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
d) Voleibol Paralímpico: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de 1997 a
2001).
Parágrafo Terceiro - A categoria Juvenil será disputada, única e exclusivamente, na fase Diretoria de Ensino (DE) da Etapa I.
Parágrafo Quarto – A categoria Pré-Mirim será disputada na fase Diretoria de Ensino (DE) da Etapa I e na Etapa III.
Parágrafo Quinto - As categorias para os alunos com deficiência física,
intelectual e/ou visual serão disputadas nas Etapas III e IV.
III - DAS MODALIDADES
310

14367 miolo.indd 310

26/06/15 12:53

Artigo 4º - As modalidades serão disputadas como segue:
1- Atletismo (Masculino – Feminino)
2- Atletismo Paralímpico (Masculino – Feminino)
3- Badminton (Masculino – Feminino)
4- Basquetebol (Masculino – Feminino)
5- Bocha Paralímpica (Masculino – Feminino)
6- Ciclismo (Masculino – Feminino)
7- Futsal (Masculino – Feminino)
8- Futebol de Cinco Paralímpico (Masculino)
9- Futebol de Sete Paralímpico (Masculino)
10- Ginástica Rítmica (Feminino)
11- Goalball Paralímpico (Masculino – Feminino)
12- Handebol (Masculino – Feminino)
13- Judô (Masculino – Feminino)
14- Judô Paralímpico (Masculino – Feminino)
15- Luta Olímpica (Masculino – Feminino)
16- Natação (Masculino – Feminino)
17- Natação Paralímpica (Masculino – Feminino)
18- Tênis Paralímpico (Masculino – Feminino)
19- Tênis de Mesa (Masculino – Feminino)
20- Tênis de Mesa Paralímpico (Masculino – Feminino)
21- Voleibol (Masculino – Feminino)
22- Voleibol Paralímpico (Masculino – Feminino)
23- Vôlei de Praia (Masculino – Feminino)
24- Xadrez (Masculino – Feminino)
IV - DA PARTICIPAÇÃO
Artigo 5º - Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo são destinados
a representações das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes
Pública Estadual, Pública Municipal, Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e
Federais, sendo que cada Unidade Escolar poderá se fazer representar por apenas uma
equipe e/ou alunos em cada modalidade, prova e sexo.
Parágrafo Primeiro – No caso de fase sediada assegura-se ao município-sede a participação com uma equipe e/ou alunos por modalidade, prova e sexo, desde
que tenha participado de qualquer fase anterior;
Parágrafo Segundo – Se o município-sede estiver classificado na modalidade, prova e sexo, a vaga será preenchida pelo subsequente na classificação da fase
anterior.
Artigo 6º - A participação das Unidades Escolares se dará por etapas conforme segue:
a) Etapa I – Participam Unidades Escolares da Rede Pública Estadual e
Escolas Técnicas Estaduais;
b) Etapa II – Participam Unidades Escolares da Rede Pública Municipal,
da Rede Privada e Escolas Técnicas Federais;
c) Etapa III – Participam todas as Unidades Escolares de todas as Redes;
d) Etapa IV – Participam os campeões da fase Regional de atletismo da
Etapa I, os campeões da fase Final da Etapa I, os campeões da fase Inter Regional da
Etapa II e os campeões da Etapa III.
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Artigo 7º - Para ter condição de participação é indispensável que o aluno
esteja regularmente matriculado e com frequência comprovada em uma Unidade Escolar da Rede de Ensino do Estado de São Paulo:
Parágrafo Primeiro - Em caso de transferência para outra Unidade Escolar o aluno que já participou no ano, de qualquer fase das Etapas dos JEESP, terá a sua
participação vetada pela nova Unidade Escolar;
Parágrafo Segundo – Na Etapa IV, o aluno que conquistar o direito de
ocupar vaga na Delegação que representará o Estado, nos Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, nas categorias Mirim e Infantil por modalidade, prova e sexo,
terá que obrigatoriamente estar matriculado na Unidade Escolar a qual representará,
até 30 de abril de 2014, caso contrário ficará impossibilitado de participar da referida
competição.
Artigo 8º - O aluno poderá participar das modalidades como segue:
1- ETAPA I
a) 01 (uma) modalidade coletiva (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol), Tênis de Mesa ou Xadrez;
b) Atletismo – Fases DE, Inter DE e Regional;
2- ETAPA II
a) 01 (uma) modalidade coletiva (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol), Tênis de Mesa ou Xadrez;
3- ETAPA III
a) Atletismo, Atletismo Paralímpico, Badminton, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Natação Paralímpica e Vôlei de Praia.
4- ETAPA IV
a) Bocha Paralímpica, Futebol de Cinco, Futebol de Sete, Goalball, Judô
Paralímpico, Tênis em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa Paralímpico e Voleibol Paralímpico.
Parágrafo Primeiro – No caso de coincidência de data, horário e local na
programação dos jogos e/ou competições, o critério de escolha de qual modalidade
será priorizada fica sob a responsabilidade do professor e da Unidade Escolar.
Parágrafo Segundo – As modalidades coletivas para os alunos com deficiência serão realizadas em formato de treino/peneira para definir a equipe paulista.
Artigo 9º - O aluno não poderá participar em mais de uma categoria, com
exceção da categoria Pré-Mirim que também poderá participar na categoria Mirim.
Parágrafo Primeiro - O aluno da categoria Mirim poderá participar na
categoria Infantil e o da categoria Infantil na categoria Juvenil, desde que não tenha
constado em súmula em sua categoria de origem.
Parágrafo Segundo – A regra estabelecida no parágrafo anterior não se
aplica à participação de alunos nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares – Etapas Nacionais, onde cada aluno participa apenas na sua categoria de origem.
Artigo 10 - O aluno deverá apresentar, obrigatoriamente, em todas as
suas participações em jogos ou competições um dos seguintes documentos:
a) Documento original (RG - Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou órgão militar);
b) Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE; Parágrafo único
- O professor deverá apresentar documento original com foto expedito pelo Conselho
Regional de Educação Física (CREF/CONFEF) e/ou protocolo que comprove estar regularmente filiado ao CREF acompanhado de RG original.
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Artigo 11 – Os alunos deverão obrigatoriamente ser dirigidos, em todas
as Etapas, por professores de Educação Física da Unidade Escolar, cujos nomes constem da relação nominal, ficando impedida a participação de professor eventual. As
equipes deverão ser dirigidas como segue:
a) 01 (um) Professor de Educação Física da Unidade Escolar;
Etapa I - Fase Diretoria de Ensino – DE e Fase Inter DE;
Etapa II - Fase Sub-Regional;
Etapa III;
Etapa IV - Modalidades Individuais.
b) 02 (dois) Professores de Educação Física da Unidade Escolar:
Etapas I e II - Fase Regional;
Etapa I - Fase Final;
Etapa II - Fase Inter Regional;
Etapa IV - Fase Inter Etapa.
Parágrafo Primeiro – Nas modalidades de Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e
Xadrez, os alunos serão dirigidos, em todas as fases de todas as Etapas, por apenas um
professor de Educação Física por modalidade.
Parágrafo Segundo - No impedimento de participação dos professores
inscritos, os alunos poderão ser dirigidos por outro professor de Educação Física da
Unidade Escolar indicado por ofício, em papel timbrado e assinado pela Direção.
Parágrafo Terceiro - Nas modalidades da Etapa III, na ausência do professor da Unidade Escolar, os alunos poderão ser dirigidos por outro professor, desde que
o mesmo cumpra o estabelecido no parágrafo único do artigo 10.
Artigo 12 – A Direção da Unidade Escolar poderá indicar, através de oficio
em papel timbrado, um docente ou funcionário da Unidade Escolar como acompanhante, do mesmo sexo da equipe classificada para o transporte e alojamento somente
quando:
I- Houver somente 01 (um) professor de Educação Física da Unidade Escolar responsável pela equipe e este for do sexo oposto da equipe classificada;
II- Houver 02 (duas) ou mais modalidades coletivas e/ou individuais classificadas da mesma Unidade Escolar e apenas 01 (um) professor de Educação Física
responsável pelas equipes;
Parágrafo Primeiro - O acompanhante indicado deverá ser maior de idade, portar documento original para identificação e não deverá constar na relação nominal da modalidade.
Parágrafo Segundo - Se já constarem 02 (dois) professores de Educação
Física na relação nominal ficará proibida a indicação do acompanhante;
Artigo 13 - Quando a equipe e/ou aluno classificado estiverem impossibilitados de participar da fase seguinte deverão ser substituídos pelos subsequentes.
Parágrafo Único - A comunicação e justificativa de desistência deverão
ser encaminhadas, através de ofício em papel timbrado ao responsável pela fase, até
07 (sete) dias antes do início da fase subsequente, caso contrário a Unidade Escolar e
o professor ficam sujeitos às sanções que poderão vir a ser aplicadas pelas Comissões
Disciplinares Permanentes ou Comissão Disciplinar Especial.
Artigo 14 - Fica expressamente proibida a participação do aluno que se
apresentar para o embarque do transporte e durante o mesmo, bem como para os
jogos e/ou competições sem a presença do professor responsável e/ou acompanhante
devidamente indicado pela Direção da Unidade Escolar.
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V - DAS INSCRIÇÕES
Artigo 15 - Cada Unidade Escolar poderá inscrever apenas uma equipe
por categoria, modalidade e sexo:
Parágrafo único - A inscrição e a veracidade dos dados dos alunos serão
de inteira responsabilidade da Direção da Unidade Escolar e de seus professores de
Educação Física.
Artigo 16 - Para ser considerada inscrita a Unidade Escolar deverá atender as determinações deste regulamento nas respectivas Etapas.
Parágrafo Primeiro - Os modelos das relações nominais estarão à disposição nos “sites” das Secretarias de Estado, Federações e Entidades envolvidas.
Parágrafo Segundo – As inscrições realizadas, para modalidades da Etapa
III, através do site da entidade e/ou Federação responsável, deverão ser impressa e
entregue no dia da competição devidamente assinada e carimbada pelo Diretor da
Unidade Escolar.
Parágrafo Terceiro - As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual deverão ser realizadas, no período de 12 de fevereiro a 07 de
março, através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2014.
VI - DOS CONGRESSOS TÉCNICOS
Artigo 17 - Será realizado Congresso Técnico, antes do início de cada fase,
com a presença obrigatória de 01 (um) representante de cada Unidade Escolar envolvida como segue:
a) Fase DE da Etapa I - Professor ou Coordenador Pedagógico da Unidade
Escolar;
b) Fases Inter DE e Regional da Etapa I - Professor ou Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar, ou Coordenador de Jogos da Diretoria de Ensino ou Professor Coordenador de Educação Física do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino
- PCNP;
d) Fase Inter Regional da Etapa II - Professor ou Diretor ou Coordenador
Pedagógico da Unidade Escolar;
c) Fase Final da Etapa I - Professor ou PCNP, ou membro da Delegação da
Região Administrativa;
Parágrafo único - Na ausência do representante legal da Unidade Escolar,
nos respectivos Congressos Técnicos, a mesma será desclassificada da competição.
VII - DAS FORMAS DE DISPUTA
Artigo 18 – Os jogos e/ou competições das modalidades de Basquetebol,
Handebol, Futsal, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez em todas as fases das Etapas I e II,
com exceção da fase Final da Etapa I e das 02 (duas) primeiras rodadas da fase Inter
Regional da Etapa II, serão realizadas de acordo com o número de equipes inscritas,
obedecendo ao Regulamento Específico da Modalidade e aos seguintes critérios:
1- Eliminatória simples ou dupla (opcional);
1.1- Na eliminatória dupla, quando houver W.O. duplo, a equipe que estiver à esquerda na tabela, seguirá para a chave dos perdedores e a que estiver à direita,
seguirá para a chave dos vencedores ficando, porém, eliminada na próxima derrota;
1.2- 02 equipes - confronto direto (melhor de 03 três jogos);
1.3- De 03 a 05 equipes – Formação de grupo único para em turno simples apurar de 1º a 5º lugares;
2- Com 06 ou mais equipes, serão divididas em grupos de no máximo 04
(quatro) equipes e no mínimo 03 (três) equipes;
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2.1- De 06 a 08 equipes:
2.1.1- Fase Classificatória: dividida em dois grupos - A e B - classificando-se os dois primeiros de cada grupo;
2.1.2- Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares como segue;
Jogo 1 - 1º do grupo “A” x 2º do grupo “B”;
Jogo 2 - 1º do grupo “B” x 2º do grupo “A”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e
2º lugares).
2.2- De 09 a 11 equipes:
2.2.1- Fase Classificatória: dividida em três grupos - A, B e C - as equipes
jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo.
2.2.2- Fase Final: formação de grupo único, que em turno simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.
2.3- De 12 a 16 equipes:
2.3.1- Fase Classificatória: dividida em quatro grupos - A, B, C e D - as
equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo;
2.3.2- Fase Final: formação de grupo único, onde através de turno simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.
2.4- Com 17 equipes:
2.4.1- Fase Classificatória: dividida em cinco grupos - A, B, C, D e E - as
equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo.
2.4.2- Fase Final: formação de grupo único, que em turno simples apurar-se-á o 1º, 2º e 3º lugares.
2.5- De 18 a 24 equipes:
2.5.1- Fase Classificatória: formação de seis grupos - A, B, C, D, E e F as
equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o primeiro
colocado de cada grupo.
2.5.2- Fase Semifinal: Formar-se-ão dois grupos - G e H – da seguinte
forma:
Grupo “G”
1º do Grupo “A”
1º do Grupo “C”
1º do Grupo “E”
Grupo “H”
1º do Grupo “B”
1º do Grupo “D”
1º do Grupo “F”
2.5.3- Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo “G” x 2º do grupo “H”;
Jogo 2 - 1º do grupo “H” x 2º do grupo “G”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
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2º lugares).

Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e

2.6- De 25 a 32 equipes:
2.6.1- Fase Classificatória: formação de oito grupos - A, B, C, D, E, F, G
e H as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, classificando-se o
primeiro colocado de cada grupo.
2.6.2- Fase Semifinal: Formar-se-ão dois grupos - I e J – da seguinte forma:
Grupo “I” Grupo “J”
1º do Grupo “A” 1º do Grupo “B”
1º do Grupo “C” 1º do Grupo “D”
1º do Grupo “E” 1º do Grupo “F”
1º do Grupo “G” 1º do Grupo “H”
Grupo “J”
1º do Grupo “B”
1º do Grupo “D”
1º do Grupo “F”
1º do Grupo “H”
2.6.3 - Fase Final: os dois primeiros de cada grupo disputarão
de 1º a 4º lugar da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo “I” x 2º do grupo “J”;
Jogo 2 - 1º do grupo “J” x 2º do grupo “I”;
Jogo 3 - Perdedor do Jogo 01 x Perdedor do Jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do Jogo 02 - (Disputa de 1º e
2º lugares).
Parágrafo Primeiro – Quando o número de equipes for superior a 32
(trinta e dois) ficará a critério do organizador da fase;
Parágrafo Segundo - A realização da competição de qualquer modalidade
somente será possível com a confirmação de no mínimo 02 (duas) equipes;
Parágrafo Terceiro - No caso de inscrição de somente 01 (uma) Unidade
Escolar, ou no caso de desistência de uma equipe que implique em número inferior ao
previsto neste artigo, a Unidade Escolar presente será declarada vencedora estando,
antecipadamente, classificada para a fase seguinte.
Artigo 19 - A responsabilidade da organização e execução da fase Final
da Etapa I será da Coordenadoria de Esporte e Lazer, e o Sistema de Disputa das modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez deverá
respeitar o Regulamento Específico da Modalidade e os critérios como segue:
a) Para grupo com 03 (três) equipes será obedecida à seguinte sequência
de jogos:
Jogo 1 - Segundo componente do grupo x Terceiro componente do grupo;
Jogo 2- Perdedor do jogo 01 x Primeiro componente do grupo;
Jogo 3- Primeiro componente do grupo x Vencedor do jogo 01.
b) Para grupos com 04 (quatro) equipes será obedecida à seguinte sequência de jogos:
Jogo 1 - Primeiro componente do grupo x Quarto componente do grupo;
Jogo 2 - Segundo componente do grupo x Terceiro componente do grupo;
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Jogo 3 - Vencedor do jogo 01 x Perdedor do jogo 02;
Jogo 4 - Vencedor do jogo 02 x Perdedor do jogo 01;
Jogo 5 - Perdedor do jogo 01 x Perdedor do jogo 02;
Jogo 6 - Vencedor do jogo 01 x Vencedor do jogo 02.
1- Até 05 equipes: Formação de grupo único com turno simples entre os
participantes para apurar de 1º a 5º lugares.
2- De 06 a 08 equipes serão realizadas as seguintes fases:
2.1- Fase Classificatória: Dividida em 02 (dois) grupos – A e B - classificam-se os dois primeiros de cada grupo;
2.2- Fase Final: Formação de grupo único com turno simples entre os
participantes para apurar de 1º a 4º lugares;
2.3- Os 5º e 7º colocados serão o 3º e 4º colocados da fase Classificatória
do Grupo do Campeão e o 6º e 8º colocados serão o 3º e 4º colocados da fase Classificatória do Grupo do Vice Campeão.
3- De 09 a 11 equipes serão realizadas as seguintes fases:
3.1- Fase Classificatória: Dividida em 03 (três) grupos - A, B e C - classificando-se os dois primeiros de cada grupo.
3.2- Fase Semifinal: Formar-se-ão 02 (dois) grupos - D e E - da seguinte
maneira: grupo D: 1º do A, 2º do B e 2º do C; grupo E: 1º do B, 1º do C e 2º do A,
classificando-se os dois primeiros colocados de cada grupo.
3.3- Fase Final: Os dois primeiros de cada grupo disputarão de 1º a 4º
lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo D x 2º do grupo E;
Jogo 2 - 1º do grupo E x 2º do grupo D;
Jogo 3 - Perdedor do jogo 01 x perdedor do jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - Vencedor do jogo 01 x vencedor do jogo 02 - (Disputa de 1º e 2º
lugares);
3.4- O 5º colocado será o 3º colocado da fase Semifinal do Grupo do
Campeão e o 6º colocado será o 3º colocado da fase Semifinal do Grupo do Vice Campeão.
4- De 12 a 16 equipes - Serão realizadas as seguintes Fases:
4.1- Fase Classificatória: dividida em 04 (quatro) grupos - A, B, C e D classificam-se os 02 (dois) primeiros de cada grupo;
4.2- Fase Semifinal: Formar-se-ão os 02 (dois) grupos – E e F - da seguinte
maneira: grupo E; 1º do A, 1º do D, 2º do B e 2º do C; grupo F: 1º do B, 1º do C, 2º do A
e 2º do D, classificando-se os 02 (dois) primeiros de cada grupo.
4.3- Fase Final: Os 02 (dois) primeiros de cada grupo disputarão de 1º a
4º lugares da seguinte maneira:
Jogo 1 - 1º do grupo E x 2º do grupo F;
Jogo 2 - 1º do grupo F x 2º do grupo E;
Jogo 3 - perdedor do jogo 01 x perdedor do jogo 02 - (Disputa de 3º e 4º
lugares);
Jogo 4 - vencedor do jogo 01 x vencedor do jogo 02 - (Disputa de 1º e 2º
lugares);
4.4- Os 5º e 7º colocados sairão do Grupo do Campeão e os 6º e 8º colocados sairão do Grupo do Vice Campeão da fase Semifinal.
Parágrafo Primeiro - A Comissão Técnica definirá a formação dos grupos
e a programação dos jogos.
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Parágrafo Segundo - Para a fase Classificatória serão cabeças de grupo
as 04 (quatro) primeiras equipes das regiões classificadas na Final do ano anterior, por
categoria;
Parágrafo Terceiro - Na composição dos grupos da fase classificatória, a
Comissão Técnica evitará na medida do possível, que a Cidade Sede e a equipe de sua
DREL sejam incluídas num mesmo Grupo;
Parágrafo Quarto - Se uma equipe for sorteada para compor um Grupo
na condição exposta, sempre que possível passará para um grupo subsequente.
Parágrafo Quinto - Em caso de empate em alguma partida, quando o
sistema for de turno, apenas para sequência de jogos, será considerada vencedora a
equipe que estiver melhor posicionada na composição do grupo, em cada Fase;
Parágrafo Sexto - Em caso de empate em alguma partida da fase Final, os
critérios para desempate serão determinados pelo Regulamento Técnico da respectiva
modalidade;
Parágrafo Sétimo - A Comissão Técnica resolverá os casos omissos.
Artigo 20 – A responsabilidade da organização e execução da fase Inter-Regional da Etapa II será da Coordenadoria de Esporte e Lazer e da Federação do
Desporto Escolar do Estado de São Paulo. O Sistema de Disputa das modalidades de
Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez deverá respeitar o
Regulamento Específico da Modalidade e os critérios como segue:
Parágrafo Primeiro - Disputa em Sistema de eliminatória simples nas 02
(duas) primeiras rodadas, oitavas de final e quartas de final, entre as 15 (quinze) equipes campeãs regionais. A fase final obedecerá os critérios estabelecidos pelo sistema
de disputa estipulado no artigo 18.
Fase Inter-Regional:
1- Oitavas de Final
Jogo 01 - posição 02 x posição 03;
Jogo 02 - posição 04 x posição 05;
Jogo 03 - posição 06 x posição 07;
Jogo 04 - posição 08 x posição 09;
Jogo 05 - posição 10 x posição 11;
Jogo 06 - posição 12 x posição 13;
Jogo 07 - posição 14 x posição 15.
2- Quartas de Final:
Jogo 08 – posição 01 x vencedor do jogo 01;
Jogo 09 – vencedor do jogo 02 x vencedor do jogo 03;
Jogo 10 – vencedor do jogo 04 x vencedor do jogo 05;
Jogo 11 – vencedor do jogo 06 x vencedor do jogo 07.
3- Final:
Formação de grupo único para em turno simples apurar de 1º a 4º lugares;
Parágrafo Segundo - A posição 01 (um) da chave sempre será ocupada
pela equipe oriunda da DREL cujo representante foi o campeão do ano anterior (na respectiva modalidade, categoria e sexo), iniciando sua participação a partir das quartas
de final. As demais 14 (quatorze) equipes (na respectiva modalidade, categoria e sexo)
serão sorteadas ao longo da chave (oitavas de final), considerando-se a distância entre
as DREL, estabelecendo-se a criação de 03 (três) divisões no Estado de São Paulo da
seguinte forma:
1- Divisão Sul;
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DREL de Campinas, DREL da Grande São Paulo, DREL de Santos, DREL de
Sorocaba, DREL de São José dos Campos e Capital (DIVISÃO DE ESPORTE);
2- Divisão Norte;
DREL de Araçatuba, DREL de Presidente Prudente, DREL de São José do
Rio Preto, DREL de Ribeirão Preto, DREL de Barretos e DREL de Franca;
3- Divisão Centro;
DREL de Bauru, DREL de Araraquara e DREL de Marília;
4- As DREL’s da Divisão Centro serão disponibilizadas de modo a completar as divisões Norte e Sul à medida das necessidades, sendo que uma delas completará a divisão a qual está a DREL campeã do ano anterior (07 [sete] equipes), e as
remanescentes completarão a outra divisão (08 [oito] equipes), também se utilizando
o critério de menor distância para definição, sempre que possível. Na impossibilidade
de acordo entre as Unidades Escolares que representem as Delegacias Regionais de
Esporte e Lazer, a definição será através de sorteio;
5- As equipes a serem sorteadas nas posições 02 (dois), 03 (três), 04
(quatro), 05 (cinco), 06 (seis) e 07 (sete) na chave de eliminatória simples deverão ser
as remanescentes oriundas da Divisão a que pertencer a DREL da equipe campeã do
ano anterior na respectiva modalidade, categoria e sexo. As posições de 08 (oito), 09
(nove), 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze) e 15 (quinze) serão ocupadas pelas Unidades Escolares pertencentes às DREL’s da outra Divisão, considerando
sempre que possível, a menor distância entre elas.
Artigo 21 - Para representar o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares
da Juventude – Etapa Nacional, nas categorias Mirim e Infantil em ambos os sexos, as
equipes campeãs das Etapas I e II dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP
- competirão entre si na Etapa IV, fase Inter Etapas obedecendo às regras oficiais em
cada modalidade e ao regulamento geral do JEESP, e os critérios para o cruzamento
conforme segue:
a) Nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol, em ambos os sexos, a representação será definida em partida única;
b) Na modalidade de Tênis de Mesa, em ambos os sexos, a representação
será definida com a disputa por equipes em partida única;
c) Na modalidade de Xadrez, em ambos os sexos, a representação será
definida com a disputa individual em partida única.
VIII - DOS JOGOS E COMPETIÇÕES
Artigo 22 - Os jogos e competições terão início nos horários fixados pela
Comissão Técnica, sendo considerada perdedora, por não comparecimento, a Unidade
Escolar que não se apresentar nos locais de jogos e competições nos horários programados, observados os 15 (quinze) minutos de tolerância para o horário previsto.
Artigo 23 - A Unidade Escolar deverá justificar a ausência por escrito em
papel timbrado, assinada pelo professor e protocolar no órgão responsável pela realização da fase, até as 17hs00 do primeiro dia útil após a data do jogo ou competição.
Parágrafo Único - O não cumprimento deste artigo impedirá a Unidade
Escolar e o professor de participar no ano seguinte, na modalidade, categoria e sexo,
ficando ainda, sujeitos às sanções que poderão vir a ser aplicadas pelas Comissões Disciplinares Permanentes ou Comissão Disciplinar Especial.
Artigo 24 - O aluno ou professor expulso ou desqualificado estará automaticamente suspenso por uma partida na modalidade e sexo, independentemente
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da punição que lhe poderá ser imposta pelas Comissões Disciplinares Permanentes ou
Comissão Especial;
Parágrafo Primeiro - No caso de expulsão ou desqualificação do professor, o capitão ficará responsável pela equipe até o término do jogo ou competição;
Parágrafo Segundo - A aplicação de cartão vermelho para o professor na
modalidade de Handebol acarretará em suspensão automática. Para o aluno, a suspensão automática ocorrerá quando a aplicação do cartão vermelho vier acompanhada de
relatório do árbitro na súmula;
Artigo 25 - O aluno ou professor inscrito que não tiver condições de atuação na partida, por estar cumprindo suspensão automática ou apenado pela Justiça
Desportiva, deverá se postar ao lado contrário da mesa de controle e dos bancos de
reservas, nos locais de competição.
Artigo 26 - Quaisquer jogos ou competições que venham a ser suspensos
ou transferidos por motivos imperiosos terão novos horários e/ou locais marcados pela
Comissão Técnica em tempo hábil para sua realização.
Artigo 27 - Somente a Comissão Técnica poderá transferir os jogos e competições, não necessitando, para tanto, da aprovação das Unidades Escolares participantes.
Artigo 28 - Não será permitida, em nenhuma das fases, a permanência
dos professores, para dirigirem as equipes trajando shorts e chinelos.
Artigo 29 - As equipes que abandonarem as disputas serão desclassificadas e os resultados serão considerados nulos na fase em que for configurado o abandono. Configuram o abandono as seguintes situações:
a) Deixar de comparecer depois de inscrito;
b) Deixar de comparecer em qualquer partida quando disputada em eliminatória simples;
c) Deixar de comparecer para disputar a última partida dentro de um
turno, quando não houver possibilidade de classificação para uma fase subsequente;
d) Deixar de comparecer para disputar a última partida dentro de um
turno (Grupo Único), quando não houver possibilidade de ser primeiro colocado;
e) Não comparecer à competição programada nas modalidades individuais;
f) Duas ausências nas modalidades coletivas em uma mesma fase;
g) Desistir oficialmente da competição entre uma fase e outra;
h) Comparecer ao local das competições e se recusar a jogar ou competir.
Parágrafo Único - A Unidade Escolar classificada para a fase seguinte, que
desistir sem tempo hábil para sua substituição, ficará impedida de participar na categoria, modalidade e sexo no ano subsequente;
Artigo 30 - Será considerada como mandante a equipe que se encontrar
à esquerda na programação dos jogos.
Parágrafo único - Caso haja coincidência na cor dos uniformes, caberá
à equipe mandante a troca dos mesmos, no prazo de 15 (quinze) minutos, após ser
detectada a ocorrência.
IX - DA JUSTIÇA DESPORTIVA
Artigo 31 - A Justiça Desportiva será aplicada pelas Comissões Disciplinares Permanentes em suas respectivas áreas de jurisdição e pela Comissão Disciplinar
Especial, quando das fases Regional, Inter-Regional e Fase Final sediada, de acordo com
o Código de Justiça Desportiva da SELJ/CEL:
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Parágrafo Único - A infração disciplinar praticada pelo aluno menor de 14
(quatorze) anos (Lei 9615 - art. 50 - § 2º - “Lei Pelé”) será punida com suspensão automática de 01 (uma) a 02 (duas) partidas conforme a gravidade da infração, a critério
dos responsáveis pela organização de cada fase.
Artigo 32 - As representações devidamente fundamentadas e acompanhadas de provas deverão ser apresentadas em papel timbrado, assinadas pelo professor da Unidade Escolar e protocoladas no órgão responsável pela fase como segue:
I - Fases DE, Sub-Regional, Inter DE, Regional e Inter Regional (oitavas de
final e quartas de final): até às 17hs00 do primeiro dia útil após o término do jogo ou
competição;
II - Fase Regional sediada, Fase Final e Inter Regional (final):
até 03 (três) horas após o término do jogo ou competição;
III - Etapa III: até 03 (três) horas após o término do jogo ou competição;
IV - Etapa IV: até 03 (três) horas após o término do jogo ou competição;
Parágrafo Primeiro – Os resultados serão automaticamente homologados após esgotados os referidos prazos.
Parágrafo Segundo - Não serão apreciadas representações das Unidades
Escolares que não forem firmadas pela parte que julgar-se diretamente prejudicada
pela infração alegada;
Parágrafo Terceiro - Caberá exclusivamente ao impetrante o fornecimento das provas das irregularidades denunciadas.
Artigo 33 - As Comissões Disciplinares Permanentes ou Comissão Especial deverão julgar todas as representações antes de iniciar a fase subsequente.
Parágrafo único - A sentença prolatada deverá ser comunicada ao organizador da fase seguinte, à direção da Unidade Escolar, às Diretorias de Ensino e à
Comissão Inter secretarial dos JEESP.
Artigo 34 - Os responsáveis pela organização dos JEESP poderão, em casos de flagrante irregularidade, realizar diligências para apuração devendo, se comprovadas, desclassificar a equipe da Unidade Escolar infratora administrativamente e, em
seguida, representar à Comissão Disciplinar Permanente de Justiça Desportiva, exceto
nas fases Regional sediada, Final da Etapa I e Inter Regional (final) da Etapa II, onde o
encaminhamento será feito à Comissão Disciplinar Especial de Justiça Desportiva.
Artigo 35 - O prazo para apresentação de recurso às decisões das Comissões Disciplinares Permanentes ou Comissão Especial será de 10 (dez) dias contados a
partir do momento em que tais decisões foram prolatadas.
X - ARBITRAGEM
Artigo 36 – A arbitragem em todas as fases de todas as Etapas será de
responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com exceção das fases
realizadas pelas Entidades e Federações conveniadas. Os árbitros deverão ser obrigatoriamente, credenciados na SELJ e serão designados pelos responsáveis da organização
de cada Etapa ou Fase dos JEESP.
XI – TRANSPORTE - ALIMENTAÇÃO - HOSPEDAGEM
Artigo 37 – O transporte, alimentação e hospedagem das equipes e alunos das Unidades Escolares participantes dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo
serão atendidos de acordo com as atribuições das Secretarias de Estado, definidas na
Resolução Conjunta vigente, além das Federações e Entidades conveniadas.
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XII - PREMIAÇÃO
Artigo 38 – As equipes e alunos das Unidades Escolares participantes dos
Jogos Escolares do Estado de São Paulo receberão a premiação por modalidade, categoria e sexo, de acordo com determinações do regulamento nas respectivas Etapas e
Seletivas:
I - Etapa I
a) Na fase DE, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa por equipe e Xadrez por equipe serão conferidos troféus e medalhas
de ouro, prata e bronze aos 03 (três) primeiros colocados;
b) Na fase DE, nas modalidades de Atletismo e Xadrez individual serão
conferidas medalhas de ouro, prata e bronze aos 03 (três) primeiros colocados por
prova;
c) Na fase Final, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez, serão conferidas medalhas de ouro, prata e bronze aos
03 (três) primeiros colocados e troféus de 1º, 2º e 3º colocados às Unidades Escolares,
nas disputas por equipe;
II - Etapa II
a) Na fase Inter Regional, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e Xadrez, serão conferidas medalhas de ouro, prata e
bronze aos 03 (três) primeiros colocados e troféus de 1º, 2º e 3º as Unidades Escolares
nas disputas por equipe;
III - Etapa III
a) Nas modalidades de Atletismo, Badminton, Bocha Paralímpica, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa Paralímpico e Vôlei
de Praia, serão conferidas medalhas de ouro, prata e bronze aos 03 (três) primeiros
colocados, em todas as Seletivas.
IV - Etapa IV
a) Nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de
Mesa e Xadrez, não serão conferidos premiações nesta Etapa;
b) Nas modalidades de Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação e Vôlei de Praia, serão conferidas medalhas de ouro,
prata e bronze aos 03 (três) primeiros colocados de cada prova ou disputa;
Parágrafo Primeiro - Será conferida premiação somente para os alunos
e professores que constarem na relação nominal da modalidade, categoria e sexo da
Unidade Escolar classificada.
Parágrafo Segundo - Os alunos deverão se apresentar devidamente uniformizados nos Cerimoniais de Premiação de todas as Etapas.
XIII - DO CERIMONIAL DE ABERTURA
Artigo 39 - Haverá, obrigatoriamente, Cerimonial de Abertura na fase Final da Etapa I, sendo obrigatória a participação de representantes das delegações, com
o número de alunos estipulados pelo Comitê Organizador.
Parágrafo Primeiro - Nas fases anteriores o Cerimonial de Abertura será
facultativo, ficando a critério dos organizadores.
Parágrafo Segundo - Os alunos deverão se apresentar devidamente uniformizados no Cerimonial de Abertura da Etapa I.
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2. ETAPA I
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS
Artigo 40 - Será destinada aos alunos das Unidades Escolares do ensino
fundamental e médio da Rede Pública Estadual e Escolas Técnicas Estaduais do Estado
de São Paulo.
Artigo 41 - Serão disputadas as seguintes modalidades:
a) Atletismo (Masculino – Feminino)
b) Basquetebol (Masculino – Feminino)
c) Futsal (Masculino – Feminino)
d) Handebol (Masculino – Feminino)
e) Tênis de Mesa (Masculino – Feminino)
f) Voleibol (Masculino – Feminino)
g) Xadrez (Masculino – Feminino)
Artigo 42 – As fases serão disputadas como segue:
a) Fase DE - Entre as Unidades Escolares inscritas, classificando-se o 1º
colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a fase Inter DE;
b) Fase Inter DE - Entre os classificados da Fase DE,
classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para
a Fase Regional;
c) Fase Regional - Entre as Unidades Escolares classificadas na fase Inter
DE, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a Fase
Final, com exceção da modalidade de Atletismo, cujos classificados serão conduzidos
para a etapa IV;
d) Fase Final - Entre as Unidades Escolares classificadas da fase Regional e
as equipes do município sede melhores classificadas da fase anterior, classificando-se o
1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a fase Inter Etapas da Etapa IV;
Parágrafo Único - A modalidade de Atletismo será disputada até a fase
Regional, nas categorias Mirim e Infantil, classificando- se o 1º colocado por categoria,
prova e sexo, para a Etapa IV.
Artigo 43 - DAS INSCRIÇÕES: Para ser considerada inscrita a Unidade Escolar deverá protocolar na Diretoria de Ensino a que estiver jurisdicionada, ofício digitado em 03 (três) vias com papel timbrado conforme modelo do anexo 01, definindo
a categoria, modalidade e sexo da participação, autorizado e assinado pela Direção:
Parágrafo único - Os modelos das relações nominais estarão à disposição
nos “sites” das Secretarias de Esporte, Lazer e Juventude, da Educação e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Artigo 44 – As relações nominais de todas as modalidades, obrigatoriamente digitadas, deverão ser entregues na Diretoria de Ensino até 05 (cinco) dias antes
do início da fase DE, contendo:
a) Data de nascimento;
b) Número do registro do aluno (RA);
c) Número do documento de identidade (RG);
d) Autorizo, assinatura e carimbo da direção da Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - Não serão aceitas relações incompletas.
Parágrafo Segundo - Após a entrega das relações nominais não serão permitidas substituições e/ou inclusões de alunos e professores, devendo ser anulados os
espaços em branco.
Artigo 45 - As Unidades Escolares campeãs da fase DE deverão entregar
na Diretoria de Ensino, as fichas cadastrais dos alunos expedidas pela PRODESP, com
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até 15 (quinze) dias de antecedência do início da fase seguinte, assinadas e carimbadas
pela direção, devendo as mesmas acompanhar o aluno até a fase Final se classificado.
Parágrafo Único - Se houver adiamento do inicio das fases sequenciais à
fase DE, não haverá necessidade da expedição de novas fichas.
Artigo 46 - Após a realização de cada fase, as relações nominais e as fichas cadastrais expedidas pela PRODESP das equipes campeãs, por modalidade, categoria e sexo, deverão ser carimbadas, datadas e assinadas pelos responsáveis abaixo
especificados e enviadas ao organizador da fase seguinte, não podendo, em hipótese
alguma, serem alteradas, com exceção das correções de dados, feitas somente pelo
organizador, as quais deverão ser rubricadas e datadas pelo conferente;
a) NO INTERIOR:
1. Fase DE: Direção da Unidade Escolar, PCNP de Educação Física, Coordenador de jogos da DE ou Supervisor de Ensino.
2. Fase Inter DE – Inspetor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL;
3. Fase Regional – Diretor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL.
b) NA CAPITAL:
1. Fase DE - Direção da Unidade Escolar, PCNP de Educação Física, Coordenador de jogos da DE ou Supervisor de Ensino.
2. Fase Inter DE – pelo Gestor e/ou Diretor da Divisão de Esporte SELJ/
CEL;
Artigo 47 - As Relações Nominais das Unidades Escolares classificadas
para a Fase Final da Etapa I, por categoria, modalidade e sexo, serão vinculadas ao Sistema Integrado de Cadastro da CEL pela Diretoria Regional de Esporte e Lazer - DREL.
Será de responsabilidade da Unidade Escolar a entrega das Relações Nominais, na Inspetoria e/ou Diretoria de Esporte e Lazer de sua jurisdição, devidamente preenchidas
e acompanhadas de uma foto digitalizada de cada aluno e professor, até a data determinada no art. 48 desse regulamento, obedecendo à composição da Delegação como
segue:
1- Chefe de Delegação = 01 Funcionário da DREL
2- Supervisor de Alojamento = 01 Funcionário da DREL
3- Supervisor de Transporte = 01 Funcionário da DREL
4- Supervisor de Alimentação = 01 Funcionário da DREL
5- Apoio = 01 Funcionário da CEL
6- PCNP de Educação Física = 02 Funcionários de Diretorias de Ensino
7- Basquetebol Masculino = 12 Alunos e 02 Professores
8- Basquetebol Feminino = 12 Alunas e 02 Professores
9- Futsal Masculino = 14 Alunos e 02 Professores
10- Futsal Feminino = 14 Alunas e 02 Professores
11- Handebol Masculino = 14 Alunos e 02 Professores
12- Handebol Feminino = 14 Alunas e 02 Professores
13- Tênis De Mesa por equipe Masculino = 04 Alunos e 01 Professor
14- Tênis De Mesa por equipe Feminino = 04 Alunas e 01 Professor
15- Voleibol Masculino = 12 Alunos e 02 Professores
16- Voleibol Feminino = 12 Alunas e 02 Professores
17- Xadrez por equipe Masculino = 04 Alunos e 01 Professor
18- Xadrez por equipe Feminino = 04 Alunas e 01 Professor
19- Xadrez individual Masculino = 01 Aluno e 01 Professor
20- Xadrez individual Feminino = 01 Aluna e 01 Professor
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Parágrafo único - As Relações Nominais dos Campeões da Fase Regional
na modalidade de Atletismo, por categoria e sexo, deverão ser encaminhados pelas
Diretorias Regionais de Esporte e Lazer (DREL) para Divisão de Esporte da CEL, pois já
estarão diretamente classificados para a Etapa IV.
Artigo 48 – Os procedimentos citados no art. 47 deverão seguir os prazos
estabelecidos como segue:
I - CATEGORIA MIRIM
a) Entrega das Relações Nominais na DREL: Até dia 11 de Junho de 2014
b) Bloqueio das Relações Nominais da fase Final: dia 25 de Julho de 2014
às 18hs00.
c) Após este prazo o site estará bloqueado para qualquer intervenção na
relação nominal.
II - CATEGORIA INFANTIL
a) Entrega das Relações Nominais na DREL: Até dia 09 de Setembro de
2014
Bloqueio das Relações Nominais da fase Final: dia 12 de Setembro de
2014 às 18hs00.
c) Após este prazo o site estará bloqueado para qualquer intervenção na
relação nominal.
Parágrafo Primeiro - Após o bloqueio das Relações Nominais da Fase Final será gerada automaticamente uma credencial de uso obrigatório para acesso ao
alojamento, refeições, jogos e competições, para todos os alunos e professores relacionados.
Parágrafo Segundo - As credenciais dos alunos e professores deverão ser
retiradas na comissão de controle pelo Chefe da Delegação, na data determinada pelo
Comitê Dirigente, mediante apresentação da Relação Nominal das modalidades, categoria e sexo, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal, além de um
dos documentos exigidos no art. 10 deste Regulamento;
Parágrafo Terceiro - As credenciais dos árbitros e funcionários deverão
ser retiradas pelo Chefe do Comitê Dirigente na comissão de controle.
Parágrafo Quarto – No caso de extravio da credencial, será de responsabilidade dos participantes, a aquisição de 2ª via.
Parágrafo Quinto - A solicitação da 2ª via de credencial deverá se feita
através de oficio em papel timbrado e protocolado pelo Chefe da Delegação na comissão de controle do Comitê Dirigente.
Parágrafo Sexto - O não cumprimento do cronograma estabelecido nos
itens deste artigo implicará no impedimento de participação da Unidade Escolar e seus
representantes.
Artigo 49 – PREMIAÇÃO: A premiação em todas as categorias da fase DE
da Etapa I, por modalidade e sexo será de responsabilidade da Secretaria da Educação.
Parágrafo único – Em todas as demais fases, em todas as Etapas, a premiação será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
e/ou entidade conveniada, de acordo com as atribuições definidas na Resolução Conjunta vigente.
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DERAIS.

1. ETAPA II
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REDE PRIVADA E ESCOLAS TÉCNICAS FE-

Artigo 50 - Será destinada aos alunos das Unidades Escolares do ensino
fundamental e médio da Rede Pública Municipal, da Rede Privada e Escolas Técnicas
Federais do Estado de São Paulo.
Artigo 51 - Serão disputadas, nas categorias Mirim e Infantil,
as seguintes modalidades:
a) Basquetebol (Masculino – Feminino)
b) Futsal (Masculino – Feminino)
c) Handebol (Masculino – Feminino)
d) Tênis de Mesa por equipe (Masculino – Feminino)
e) Voleibol (Masculino – Feminino)
f) Xadrez individual (Masculino – Feminino)
Artigo 52 – As fases serão disputadas como segue:
a) Fase Sub-Regional – Entre as Unidades Escolares inscritas, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a fase Regional;
b) Fase Regional - Entre as Unidades Escolares classificadas na fase Sub-Regional, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a
fase Inter Regional;
c) Fase Inter Regional - Entre as Unidades Escolares classificadas na fase
Regional, classificando-se o 1º colocado de cada modalidade, categoria e sexo para a
fase Inter Etapas da Etapa IV.
Artigo 53 - DAS INSCRIÇÕES: Para ser considerada inscrita a Unidade Escolar deverá protocolar na Inspetoria ou Diretoria Regional de Esporte a que estiver
jurisdicionada, ofício digitado em 03 (três) vias com papel timbrado conforme modelo
do anexo 01, definindo a categoria, modalidade e sexo da participação, autorizado e
assinado pela Direção:
Parágrafo Primeiro - Os modelos das relações nominais estarão à disposição no “site” da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.
Parágrafo Segundo - As inscrições dos alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual deverão ser realizadas, no período de 12 de Fevereiro a 07 de
Março, através do link https://pt.surveymonkey.com/s/JEESP-PARALIMPIADASESCOLARES2014.
Artigo 54 – As relações nominais de todas as modalidades, obrigatoriamente digitadas, deverão ser entregues na Inspetoria Regional de Esporte e Lazer –
IREL - ou Diretoria Regional de Esporte e Lazer – DREL - até 05 (cinco) dias antes do
início da fase Sub Regional, contendo:
a) Data de nascimento.
b) Número do registro do aluno (RA).
c) Número do documento de identidade (RG).
d) Autorizo, assinatura e carimbo da Direção da Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - Não serão aceitas relações incompletas.
Parágrafo Segundo - Após a entrega das relações nominais não serão
permitidas substituições e/ou inclusões de aluno e professor, devendo ser anulados os
espaços em branco.
Artigo 55 - As Unidades Escolares campeãs da fase Sub Regional deverão
entregar na IREL ou DREL a declaração de matricula e frequência do aluno expedida
pela secretaria da Unidade Escolar, assinada e carimbada pela Direção, com até 15
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(quinze) dias de antecedência do início da fase seguinte, devendo acompanhar o aluno
até a fase Inter Regional, se classificado.
Parágrafo Único - Se houver adiamento do inicio da fase sequencial à fase
Sub Regional, não haverá necessidade da expedição de novas fichas.
Artigo 56 - Após a realização de cada fase, as relações nominais e as declarações de matricula e frequência dos alunos das equipes campeãs, por modalidade,
categoria e sexo, deverão ser carimbadas, datadas e assinadas pelos responsáveis abaixo especificados e enviadas ao organizador da fase seguinte, não podendo, em hipótese alguma, serem alteradas, com exceção das correções de dados, feitas somente pelo
organizador, as quais deverão ser rubricadas e datadas pelo conferente;
a) Fase Sub-Regional – Inspetor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL;
b) Fase Regional – Diretor Regional de Esportes e Lazer da SELJ/CEL.
c) Fase Inter Regional – Gestor e/ou Divisão de Esportes da SELJ/CEL.
Artigo 57 – TRANSPORTE – HOSPEDAGEM - ALIMENTAÇÃO: Serão de responsabilidade das Unidades Escolares, com exceção da fase Inter Regional, que serão
de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e entidade conveniada, obedecendo às atribuições definidas na Resolução Conjunta vigente.
Artigo 58 – PREMIAÇÃO: A premiação por modalidade, categoria e sexo
na fase Inter Regional será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e entidade conveniada, obedecendo às atribuições definidas na Resolução
Conjunta vigente.
4. ETAPA III
DAS SELETIVAS REGIONAIS
Artigo 59 - É destinada aos alunos das Unidades Escolares do ensino fundamental e médio da Rede Pública Estadual, Pública Municipal e Privada do Estado de
São Paulo bem como Escolas Técnicas Estaduais e Escolas Técnicas Federais.
Parágrafo Único - Os alunos vencedores de cada Seletiva Regional por
modalidade, prova e sexo, nas categorias Mirim e Infantil, e nas categorias A e B das
modalidades Paralímpicas, obedecendo aos critérios estipulados nos Regulamentos Específicos da Modalidade, estarão classificados para a Etapa IV.
Artigo 60 - Serão disputadas as seguintes modalidades:
1- Atletismo (Masculino e Feminino)
2- Badminton (Masculino e Feminino)
3- Ciclismo (Masculino e Feminino)
4- Ginástica Rítmica (Feminino)
5- Judô (Masculino e Feminino)
6- Luta Olímpica (Masculino e Feminino)
7- Natação (Masculino e Feminino)
8- Vôlei de Praia (Masculino e Feminino)
Parágrafo Único – Para os alunos com deficiência serão disputadas as
seguintes modalidades paralímpicas:
a) Atletismo Paralímpico (Masculino e Feminino)
b) Natação Paralímpica (Masculino e Feminino)
Artigo 61 – Serão realizadas em até 07 (sete) Seletivas Regionais por modalidade, nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil como segue:
Seletiva Regional 01 - DREL Araçatuba – DREL São José do Rio Preto;
Seletiva Regional 02 - DREL Araraquara – DREL Bauru;
Seletiva Regional 03 - DREL Barretos – DREL Ribeirão Preto – DREL Franca;
Seletiva Regional 04 - DREL Marilia – DREL Presidente Prudente;
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Capital.

Seletiva Regional 05 - DREL Campinas – DREL Sorocaba;
Seletiva Regional 06 - DREL São Jose dos Campos – DREL Santos;
Seletiva Regional 07 - DREL Grande São Paulo – DIVISÃO DE ESPORTE

Parágrafo Primeiro – As competições disputadas na categoria Pré-Mirim
nas modalidades previstas, acontecerão única e exclusivamente, nesta Etapa e não terão nenhuma outra fase sequencial.
Parágrafo Segundo – As modalidades para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual serão disputadas, conforme suas categorias em seletivas
únicas, onde serão definidos os representantes do Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014.
Parágrafo Terceiro – As modalidades de Atletismo e Natação para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual, serão disputadas em até 04 (quatro)
Seletivas Regionais determinadas nos Regulamentos Específicos, das quais classificarão
os 08 (oito) melhores de cada prova, categoria, classe e sexo para a Etapa IV.
Artigo 62 - DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser efetuadas nas
IREL e/ou DREL, por meio de ofício em papel timbrado, digitado em 03 (três) vias, definindo a categoria, modalidade, prova e sexo da participação, devendo obrigatoriamente estar carimbado e assinado pela Direção da Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - As inscrições também poderão ser efetuadas através
do site http://www.jeesp.org.br, desde que confirmada sua veracidade com a entrega
dos documentos originais, exigidos neste Regulamento, aos organizadores da competição de acordo com prazo de confirmação determinado em cada modalidade;
Parágrafo Segundo – Os prazos de inscrição e o cronograma de realização
das competições de cada modalidade serão divulgados no site http://www.jeesp.org.
br, e nos “sites” da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e das Federações e/ou
Entidades conveniadas.
Parágrafo Quarto - As relações nominais de cada modalidade serão disponibilizadas no site http://www.jeesp.org.br, nos “sites” das Federações e/ou Entidades conveniadas responsáveis pela modalidade, além do “site” da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e deverão ser entregues nas IREL’s e/ ou DREL’s até 05 (cinco) dias
antes da competição, obrigatoriamente digitadas e contendo:
a)Data de nascimento;
b)Número do documento de identidade (RG);
c)Autorizo, assinatura e carimbo da Direção da Unidade Escolar.
Artigo 63 – TRANSPORTE – HOSPEDAGEM - ALIMENTAÇÃO: Serão de
responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e entidade conveniada,
obedecendo às atribuições definidas na Resolução Conjunta vigente.
Artigo 64 – PREMIAÇÃO: A premiação por modalidade, categoria e sexo
em todas as Seletivas Regionais será de responsabilidade Secretaria de Esporte, Lazer
e Juventude e da entidade conveniada responsável pela modalidade, obedecendo às
atribuições definidas na Resolução Conjunta vigente.
5. ETAPA IV
DA SELETIVA ESTADUAL
Artigo 65 – Será realizada nesta Etapa, competição entre as equipes e/ou
alunos classificados de acordo com os critérios estabelecidos por modalidade, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, de todas as etapas dos JEESP. Os vencedores de cada modalidade, por categoria e sexo, comporão a Delegação que representará
o Estado nos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional.
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Parágrafo único – Para as modalidades das Etapas I e II, será realizada na
fase Inter Etapas, o confronto entre as equipes campeãs de cada Etapa.
Artigo 66 – Serão disputadas as modalidades como segue:
1- Atletismo (Masculino – Feminino)
2- Atletismo Paralímpico (Masculino – Feminino)
3- Badminton (Masculino – Feminino)
4- Basquetebol (Masculino – Feminino)
5- Bocha Paralímpica (Misto)
6- Ciclismo (Masculino – Feminino)
7- Futebol de Cinco Paralímpico (Masculino)
8- Futebol de Sete Paralímpico (Masculino)
9- Futsal (Masculino – Feminino)
10- Ginástica Rítmica (Feminino)
11- Goalball (Masculino – Feminino)
12- Handebol (Masculino – Feminino)
13- Judô (Masculino – Feminino)
14- Judô Paralímpico (Masculino – Feminino)
15- Luta Olímpica (Masculino – Feminino)
16- Natação (Masculino – Feminino)
17- Natação Paralímpica (Masculino – Feminino)
18- Tênis Paralímpico (Masculino – Feminino)
19- Tênis de Mesa (Masculino – Feminino)
20- Tênis de Mesa Paralímpico (Masculino – Feminino)
21- Voleibol (Masculino – Feminino)
22- Voleibol Paralímpico (Masculino – Feminino)
23- Vôlei de Praia (Masculino – Feminino)
24- Xadrez (Masculino – Feminino)
Artigo 67 – A Etapa IV será composta por 01 (uma) Seletiva para a categoria Mirim e 01 (uma) Seletiva para a categoria Infantil.
Parágrafo Único - Nesta Etapa as competições das modalidades de Atletismo, Judô e Natação para alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual, categorias A e B, acontecerão juntamente com as competições da categoria Mirim.
Artigo 68 - O aluno que se classificar para compor a Delegação que representará o Estado de São Paulo nos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional e
nas Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional, por categoria, modalidade e sexo, conforme estabelecido em regulamento, terá que obrigatoriamente estar matriculado na
Unidade Escolar que representa, até 30 de abril do ano em curso, caso contrário ficará
impossibilitado de ocupar a vaga nas Delegações do Estado.
XIV - DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 69 - A organização e realização dos Jogos Escolares do Estado de
São Paulo serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, obedecendo às atribuições definidas na
Resolução Conjunta vigente.
Artigo 70 - O período de realização dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo em todas as suas Fases será como segue:
I-ETAPA I:
CATEGORIA MIRIM
Fase Final: de 31 de Julho a 09 de Agosto - Sertãozinho
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Paulo

São Paulo
Paulo

II-ETAPA II:
CATEGORIA MIRIM
Fase Inter Regional Final: de 06 a 09 de Agosto – Sertãozinho
III-ETAPA III:
CATEGORIAS PRÉ-MIRIM, MIRIM E INFANTIL
Inscrições: 12 de fevereiro a 07 de março
Seletivas Regionais: de 25 de Março a 11 de Junho
CATEGORIAS PARALÍMPICAS
Seletivas: de 02 de Abril a 11 de Junho
IV-ETAPA IV:
CATEGORIA MIRIM
Seletiva Estadual para modalidade Atletismo: de 08 a 10 de Agosto – São
Seletiva Estadual Inter Etapas: 10 de Agosto - Sertãozinho
CATEGORIA INFANTIL
Seletiva Estadual para modalidade Atletismo: de 19 a 21 de Setembro –
CATEGORIAS PARALÍMPICAS
Seletiva Estadual para modalidade Atletismo: de 08 a 10 de Agosto – São

Paralímpiadas Escolares – Etapa Nacional: Novembro – São Paulo
6. REGULAMENTO TÉCNICO DAS MODALIDADES
XV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE ATLETISMO
Artigo 71 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAT - e pelo Comitê Paralímpico
Brasileiro – CPB, no caso das provas paralímpicas, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 72 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa III nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil em
ambos os sexos.
Parágrafo Primeiro – Os alunos classificados em 1º e 2º lugares por prova, categoria e sexo, na fase Inter DE da Etapa I, categorias Mirim e Infantil, estarão
classificados para a fase Regional.
Parágrafo Segundo – Os campeões por prova e sexo, de cada fase Regional da Etapa I, categorias Mirim e Infantil, estarão classificados para a Etapa IV, para
que sejam apurados os campeões estaduais da Etapa I, além da disputa de uma vaga
na Delegação que representará o Estado na Etapa Nacional.
Parágrafo Terceiro – Os campeões por prova e sexo, de cada seletiva da
Etapa III, nas categorias Mirim e Infantil, mais os 02 (dois) melhores resultados por
prova e sexo de toda a Etapa
III – RANKING PAULISTA ESCOLAR - estarão classificados para a Etapa IV,
única e exclusivamente para a disputa de uma vaga na Delegação que representará o
Estado na Etapa Nacional.
Parágrafo Quarto – Os primeiros e segundos colocados por sexo na prova
combinada, de cada seletiva da Etapa III, nas categorias Mirim e Infantil, mais os 06
(seis) melhores resultados por sexo de toda a Etapa III – RANKING PAULISTA ESCOLAR
- estarão classificados para a Etapa IV, única e exclusivamente para a disputa de uma
vaga na Delegação que representará o Estado na Etapa Nacional.
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Artigo 73 – Na Etapa III a modalidade será realizada para ambos os sexos, nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil, e nas categorias A e B para os alunos
com deficiência física, intelectual e/ou visual, obedecendo ao seguinte formato:
Seletiva Estadual - 08 a 10/08 – São Paulo - Mirim/A e B;
Seletiva Estadual – 19 a 21/09 – São Paulo – Infantil.
Artigo 74 – Na Etapa I a Unidade Escolar poderá inscrever apenas 02
(dois) alunos por prova. Na Etapa III, com exceção da prova combinada onde o limite
de inscrição é de 02 (dois) alunos por Unidade Escolar, as demais provas não haverá número limite de alunos por Unidade Escolar. Cada aluno poderá participar de 02 (duas)
provas individuais e mais o revezamento.
Parágrafo Primeiro – Caso seja comprovado a participação do aluno em
mais de 02 (duas) provas, o mesmo estará automaticamente excluído da competição
Parágrafo Segundo – Nenhum aluno poderá realizar mais de uma prova
acima de 200 metros.
Parágrafo Terceiro – O aluno inscrito para a prova combinada não poderá
participar de nenhuma outra prova.
Parágrafo Quarto – O aluno para participar das provas na Etapa III, deverá apresentar a ficha de participação, disponível no “site” da Federação Paulista de
Atletismo – FPA – preenchida em sua totalidade. Fichas incompletas ou ilegíveis não
serão aceitas.
Parágrafo Quinto – Para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou
visual não haverá limite de inscrições e cada aluno deverá participar obrigatoriamente
de 02 (duas) provas com a possibilidade de realizar a 3ª prova facultativa.
Parágrafo Sexto – Haverá classificação funcional no dia e local das competições.
Artigo 75 - As provas previstas para a modalidade são as seguintes:
a) CATEGORIA PRÉ-MIRIM:
Etapa I
As provas serão estabelecidas pelas Diretorias de Ensino;
Etapa III
60 etros rasos (Masculino e Feminino)
b) CATEGORIA MIRIM:
Etapas I, III e IV
75 metros rasos (Masculino e Feminino)
80 metros c/ barreiras (Masculino e Feminino)
250 metros rasos (Masculino e Feminino)
1.000 metros rasos (Masculino e Feminino)
Salto em Distância (Masculino e Feminino)
Salto em Altura (Masculino e Feminino)
Arremesso do Peso (Masculino e Feminino)
Lançamento do Dardo (Masculino e Feminino)
Lançamento do Disco (Masculino e Feminino)
Etapas I e IV;
Revezamento 4 x 75 metros (Masculino e Feminino)
Etapa III;
Combinada (Feminino)
(salto em distância, arremesso de peso e 800 metros rasos)
Combinada (Masculino)
(salto em distância, arremesso de peso, e 800 metros rasos);
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Etapa IV;
Combinada – Pentatlo (Feminino)
(80 metros c/barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso de
peso e 800 metros rasos)
Combinada - Hexatlo (Masculino)
(80 metros c/barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso de
peso, lançamento do dardo e 800 metros rasos);
a) CATEGORIA INFANTIL:
Etapas I, III e IV;
100 metros rasos (Masculino e Feminino)
100 metros c/ Barreiras (Feminino)
110 metros c/ Barreiras (Masculino)
200 metros rasos (Masculino e Feminino)
400 metros rasos (Masculino e Feminino)
800 metros rasos (Masculino e Feminino)
3.000 metros rasos (Masculino e Feminino)
Salto em Distância (Masculino e Feminino)
Salto Triplo (Masculino e Feminino)
Salto em Altura (Masculino e Feminino)
Arremesso do Peso (Masculino e Feminino)
Lançamento do Disco (Masculino e Feminino)
Lançamento do Dardo (Masculino e Feminino)
Etapas I e IV;
Revezamento 4 x 100 metros (Masculino e Feminino)
Etapa III;
Combinada (Feminino)
(salto em distância, 200 metros rasos, arremesso de peso e 800 metros
rasos);
Combinada (Masculino)
(salto em distância, 100 metros rasos, arremesso de peso e 1000 metros
rasos).
Etapa IV;
Combinada – Heptatlo (Feminino)
(100 metros c/barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros
rasos, salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros rasos);
Combinada - Octatlo (Masculino)
(100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, 400 metros
rasos, 110 metros c/barreiras, salto em altura, lançamento do dardo e 1000 metros
rasos).
b) CATEGORIA JUVENIL:
Etapa I;
As provas serão estabelecidas pelas Diretorias de Ensino.
c) CATEGORIA “A” PARALÍMPICA:
Etapa III e Etapa IV;
100 metros rasos (Masculino e Feminino)
300 metros rasos (Masculino e Feminino)
1000 metros rasos (Masculino e Feminino)
Lançamento de Pelota (Masculino e Feminino)
Arremesso de Peso (Masculino e Feminino)
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Salto em Distância (Masculino e Feminino)
d) CATEGORIA “B” PARALÍMPICA:
Etapa III e Etapa IV;
100 metros rasos (Masculino e Feminino)
400 metros rasos (Masculino e Feminino)
1500 metros rasos (Masculino e Feminino)
Lançamento de Dardo (Masculino e Feminino)
Arremesso de Peso (Masculino e Feminino)
Salto em Distância (Masculino e Feminino)
Parágrafo Primeiro - A prova de salto em altura da Etapa I, em todas as
suas fases será realizada com 02 (duas) tentativas em cada altura para cada aluno, até
que restem de 06 (seis) a 08 (oito) alunos, para que a partir dai tenham mais 03 (três)
tentativas em cada altura. Na Etapa III toda a prova será realizada com 02 (duas) tentativas em cada altura para cada aluno. Na Etapa IV toda a prova será realizada com 03
(três) tentativas em cada altura para cada aluno;
Parágrafo Segundo - As provas de salto triplo, salto em distância, arremesso de peso, lançamento do dardo e lançamento do disco, em todas as fases da
Etapa I, serão realizadas com 03 (três) tentativas para cada aluno, até que restem de
06 (seis) a 08 (oito) alunos, para que a partir dai tenham mais 03 (três) tentativas para
cada aluno. Na Etapa III, serão realizadas com 02 (duas) tentativas para cada aluno, até
que restem 08 (oito) alunos, para que a partir dai tenham mais 02 (duas) tentativas
para cada aluno. Na Etapa IV as provas serão realizadas com 03 (três) tentativas para
cada aluno, classificando os 08 (oito) melhores resultados para mais 03 (três) tentativas
cada aluno;
Parágrafo Terceiro - As provas de salto em distância serão realizadas na
tábua de impulsão. Nas provas de salto triplo serão utilizadas tábuas de 07 (sete) metros e 09 (nove) metros nas disputas femininas, e 09 (nove) metros e 11 (onze) metros
na disputa masculina;
Parágrafo Quarto – Nas competições Paralímpicas só poderão participar
das provas individuais de pista, os alunos que possuírem cadeira própria.
Parágrafo Quinto – Na Etapa IV, serão apurados os campeões estaduais
nas categorias, Mirim e Infantil, apenas entre os alunos classificados por prova e sexo,
oriundos da fase Regional da Etapa I.
Parágrafo Sexto - Os implementos utilizados nas provas de campo (F), dos
alunos com deficiência, serão de acordo com as especificações abaixo:
PESO DOS IMPLEMENTOS – CATEGORIA “A”
Deficiência /Classe – Peso - Pelota
Def. Visual / F11, F12 e F13 - 4 kg – 250 g (Masculino)
Def. Visual / F11, F12 e F13 - 3 kg – 250 g (Feminino)
Def. Intelectual / F20 - 4 kg – 250 g (Masculino)
Def. Intelectual / F20 - 3 Kg – 250 g (Feminino)
Def. Física / F32 - 2 kg – ñ tem (Masculino / Feminino)
Def. Física / F33 - 3 kg - 250g (Masculino / Feminino)
Def. Física / F34 a F46 - 4 kg – 250 g (Masculino)
Def. Física / F34 a F46 - 3 kg – 250 g (Feminino)
Def. Física / F51 e F52 - 2 kg – 250 g (Masculino / Feminino)
Def. Física / F53 - 3 kg - 250g (Masculino / Feminino)
Def. Física / F54 a F58 – 4 kg – 250 g (Masculino)
Def. Física / F54 a F58 – 3 kg – 250 g (Feminino)
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PESO DOS IMPLEMENTOS – CATEGORIA “B”
Deficiência /Classe – Peso - Dardo
Def. Visual / F11, F12 e F13 - 6 kg - 800 g (Masculino)
Def. Visual / F11, F12 e F13 - 4 kg - 600 g (Feminino)
Def. Intelectual / F20 - 6 kg - 800 g (Masculino)
Def. Intelectual / F20 - 4 Kg - 600 g (Feminino)
Def. Física / F32 - 2 kg – ñ tem (Masculino / Feminino)
Def. Física / F33 - 3 kg - 600 g (Masculino / Feminino)
Def. Física / F34 a F36 - 4 kg - 600 g (Masculino)
Def. Física / F34 a F36 - 3 kg - 600 g (Feminino)
Def. Física / F37 e F38 - 5 kg - 600 g (Masculino)
Def. Física / F37 e F38 - 3 kg - 600 g (Feminino)
Def. Física / F40 - 4 kg - 800 g (Masculino)
Def. Física / F40 - 3 kg - 600 g (Feminino)
Def. Física / F41 a F46 - 6 kg - 800 g (Masculino)
Def. Física / F41 a F46 - 4 kg - 600 g (Feminino)
Def. Física / F51 e F52 - 2 kg - 600 g (Masculino / Feminino)
Def. Física / F53 - 3 kg - 600 g (Masculino / Feminino)
Def. Física / F54 a F57 - 4 kg - 600 g (Masculino)
Def. Física / F54 a F57 - 3 kg - 600 g (Feminino)
Def. Física / F58 - 5 kg - 600 g (Masculino)
Def. Física / F58 - 4 kg - 600 g (Feminino)
Artigo 76 - As provas de Revezamento serão realizadas, única e exclusivamente, na Etapa I:
Parágrafo Único - A equipe de revezamento poderá contar, em todas as
fases, com 01 (um) aluno reserva desde que constem da Relação Nominal.
Artigo 77 - Somente serão realizadas as provas que contarem com, no
mínimo 02 (dois) concorrentes de Unidades Escolares distintas, com exceção das fases
DE e Inter DE, quando for a primeira competição da região a ser realizada por categoria
na Etapa I.
Parágrafo único – No caso de conter apenas 01 (um) aluno inscrito em
qualquer fase e/ou Etapa, em determinada prova, o mesmo estará automaticamente
classificado a fase seguinte.
Artigo 78 – Todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados
de acordo com as regras da modalidade, do contrário serão impedidos de competir.
Parágrafo Único - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de
pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 79 – Na Etapa IV, categorias Mirim e Infantil, os alunos classificados de acordo com os critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do art. 72, competirão entre si, e o melhor terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São
Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado
como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado
final da prova, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos
Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único - Caso esta documentação não atenda as exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que
sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
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Artigo 80 - A Delegação do Estado será composta por 13 (treze) alunos
por sexo, e mais 02 (dois) técnicos em cada categoria, e terá direito a uma dessas vagas
o primeiro colocado em cada uma das seguintes provas da Etapa IV:
a) Categoria Mirim
75 metros rasos (Masculino e Feminino)
250 metros rasos (Masculino e Feminino)
1000 metros rasos (Masculino e Feminino)
Salto em Distância (Masculino e Feminino)
Salto em Altura (Masculino e Feminino)
Arremesso de peso (Masculino e Feminino)
80 metros c/barreiras (Masculino e Feminino)
Lançamento do Disco (Masculino e Feminino)
Lançamento do Dardo (Masculino e Feminino)
Hexatlo (Masculino)
Pentatlo (Feminino)
b) Categoria Infantil
100 metros rasos (Masculino e Feminino)
200 metros rasos (Masculino e Feminino)
400 metros rasos (Masculino e Feminino)
800 metros rasos (Masculino e Feminino)
3000 metros rasos (Masculino e Feminino)
Salto em Distância (Masculino e Feminino)
Salto em Altura (Masculino e Feminino)
Salto Triplo (Masculino e Feminino)
Arremesso de Peso (Masculino e Feminino)
100 metros c/barreiras (Feminino)
110 metros c/barreiras (Masculino)
Lançamento do Disco (Masculino e Feminino)
Lançamento do Dardo (Masculino e Feminino)
Octatlo (Masculino)
Heptatlo (Feminino)
Parágrafo Primeiro – Na categoria Mirim após a definição dos campeões
por prova, será de responsabilidades da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e da Federação Paulista de Atletismo a definição dos ocupantes das 03 (três)
últimas vagas por sexo na Delegação, assim como na categoria Infantil caso todas as
vagas não tenham sido preenchidas;
Parágrafo Segundo – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude a definição dos técnicos que comporão a Delegação na modalidade,
para representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 81 - A competição para os alunos com deficiência física, intelectual
e/ou visual acontecerá nas Etapas III e IV.
Parágrafo Primeiro – Na Etapa III serão realizadas 03 (três) seletivas levando em consideração a maior proximidade dos alunos inscritos e usando sempre
locais adequados, Pista Sintética Oficial de 06 (seis) ou 08 (oito) raias.
Parágrafo Segundo – Todas as provas serão disputadas em séries finais.
As séries serão organizadas preferencialmente de acordo com a categoria, sexo, área
de deficiência e classe funcional. Na impossibilidade de organizar uma série com alunos
da mesma categoria, sexo, área de deficiência e classe funcional serão formadas séries
múltiplas, sendo cada resultado considerado dentro das suas características, ou seja,
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todos os resultados serão computados individualmente de acordo com a categoria,
sexo, área de deficiência e classe funcional mesmo em competições de séries múltiplas.
Parágrafo Terceiro – Após o término das seletivas regionais, os 08 (oito)
melhores resultados de acordo com a categoria, sexo, classe funcional e área de deficiência, serão classificados para a Etapa IV.
Artigo 82 – A Etapa IV para os alunos com deficiência física, intelectual e/
ou visual será realizada no dia 10 de agosto na cidade de São Paulo.
Parágrafo Único – Para a definição da equipe de representará o Estado
nas Paralimpíadas Escolares 2013, será utilizado os seguintes critérios:
Deficiência Física:
1- Serão selecionados 04 (quatro) alunos por sexo e categoria, totalizando 16 (dezesseis) alunos, sendo 08 (oito) do sexo feminino, 04 (quatro) na categoria A
e 04 (quatro) na categoria
B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2- Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente,
01 (um) aluno de cada classe funcional;
3- A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Deficiência Intelectual:
1- Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2- A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Deficiência Visual:
1- Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
2- Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente, 01
(um) aluno de cada classe funcional;
3- A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados das Paralimpíadas Escolares de 2010,
2011 e 2012.
Artigo 83 - A programação de horário de cada etapa será elaborada pelo
Departamento Técnico da FPA.
Parágrafo único - Caso a Unidade Escolar realize a inscrição e não faça a
confirmação, automaticamente o aluno estará excluído da lista de inscritos.
Artigo 84 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação Paulista de Atletismo.
XVI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BADMINTON
Artigo 85 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras oficiais da Federação Mundial de Badminton – BWF - e da Confederação Brasileira de
Badminton - CBBd, observadas as exceções previstas nesse regulamento.
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Artigo 86 – Serão realizadas competições na Etapa III, única e exclusivamente na categoria Mirim, e nas seguintes disputas:
a) Simples Masculina (SM);
b) Simples Feminina (SF).
Parágrafo Primeiro – Os 04 (quatro) primeiros colocados, em cada sexo,
de cada Seletiva Regional da Etapa III estarão classificados para a Etapa IV, única e exclusivamente, para a disputa de vaga na Delegação que representará o Estado na Etapa
Nacional.
Parágrafo Segundo – O sistema de disputa na Etapa IV será o seguinte:
Os 12 (doze) alunos classificados serão divididos em 04 (quatro) grupos
com 03 (três) alunos em cada, jogando todos contra todos em seus respectivos grupos,
conforme quadro abaixo:
GRUPO A
1º COL. 1º SEL.
2º COL. 2º SEL.
3º COL. 3º SEL.
GRUPO B
1º COL. 2º SEL.
2º COL. 3º SEL.
4º COL. 1º SEL.
GRUPO C
1º COL. 3º SEL.
3º COL. 1º SEL.
4º COL. 2º SEL.
GRUPO B
2º COL. 1º SEL.
3º COL. 2º SEL.
4º COL. 3º SEL
O primeiro colocado de cada grupo estará classificado para o quadrangular final, sendo que os 02 (dois) primeiros colocados, em cada sexo, serão os representantes da Delegação do Estado para os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional.
Artigo 87 – A modalidade obedecerá ao seguinte formato:
1ª Seletiva Regional – 19/04 – São Paulo;
2ª Seletiva Regional – 30/04 – Presidente Prudente;
3ª Seletiva Regional – 17/05 – Brodowski;
Seletiva Estadual Mirim – 13 e 14/08 – Lindóia.
Artigo 88 – O aluno deverá comparecer ao local da competição com antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
início de cada jogo, deverá apresentar seu documento oficial à equipe de arbitragem,
como estabelece o art. 10.
Artigo 89 – A disputa individual masculina e feminina obedecerá aos seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - Na fase classificatória serão compostos grupos, de
no mínimo 03 (três) e no máximo 04 (quatro) alunos, a partir de 06 (seis) alunos inscritos, e as partidas serão disputadas em 01 (um) game de 21 (vinte e um) pontos, com
mudança de lado de quadra quando um deles atingir 11 (onze) pontos;
Parágrafo Segundo - Na fase eliminatória, os 02 (dois) primeiros colocados de cada grupo se enfrentarão em sistema de eliminatória simples, e as partidas
serão realizadas em melhor de 03 (três) games a 21 (vinte e um) pontos;
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Parágrafo Terceiro – Se houver menos do que 06 (seis) alunos inscritos,
o sistema de disputa será em grupo único, com disputa em turno único, todos contra
todos;
Parágrafo Quarto - Na Etapa IV as partidas serão disputadas em melhor
de 03 (três) games de 21 (vinte e um) pontos cada, obedecendo ao sistema de disputa
descrito no art. 86;
Parágrafo Quinto - Com exceção da Etapa IV, haverá disputa de 3º lugares
em todas as etapas da competição.
Artigo 90 – Em todas as etapas o sistema de classificação obedecerá aos
critérios descritos abaixo:
Parágrafo Primeiro - A classificação nos grupos será estabelecida pelo
número de partidas ganhas.
Parágrafo Segundo - Se 02 (dois) alunos vencerem o mesmo número de
partidas, o vencedor do confronto entre eles terá classificação mais alta.
Parágrafo Terceiro - Se 03 (três) ou mais alunos vencerem o mesmo número de partidas, a classificação será definida pela diferença entre o total de games
ganhos e o total de games perdidos, com a maior diferença tendo a classificação mais
alta. Se ainda assim 02 (dois) alunos estiverem em situação de empate, o vencedor do
confronto entre eles terá classificação mais alta.
Parágrafo Quarto - Se 03 (três) ou mais alunos vencerem o mesmo número de partidas e estiverem iguais na diferença entre o total de games ganhos e o
total de games perdidos, a classificação será estabelecida pela diferença entre o total
de pontos ganhos e o total de pontos perdidos, com a maior diferença tendo a classificação mais alta. Se ainda assim 02 (dois) alunos estiverem em situação de empate,
o vencedor do confronto entre eles terá classificação mais alta. Se 03 (três) ou mais
alunos ainda estiverem em situação de empate, então a classificação entre eles será
definida por sorteio.
Parágrafo Quinto - Se por doença, contusão, desqualificação ou outro
motivo inevitável, o aluno ficar impedido de completar todas as partidas da fase classificatória, todos os resultados daquele aluno serão desconsiderados (sem efeito). Desistência durante uma partida será considerado como impedimento de completar todas
as demais partidas da fase classificatória.
Artigo 91 – O aluno deverá obrigatoriamente competir com o uniforme
de sua Unidade Escolar.
Parágrafo Primeiro - Não será permitido o uso de bonés, bermudas e
calças compridas. Será permitido o uso de bandanas;
Parágrafo Segundo - Na Etapa IV será obrigatório, conter em todos os
uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela pertence, com a sigla
do estado (SP);
Parágrafo Terceiro - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 92 – Em todas as competições da Etapa III serão utilizadas petecas
de pena de nylon, e na competição da Etapa IV serão utilizadas petecas aprovadas pela
BWF.
Artigo 93 – Na Etapa IV os 04 (quatro) primeiros colocados, em ambos
os sexos, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e os 02 (dois) primeiros colocados terão o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo
que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade
do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como
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ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis
pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da
prova, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subseqüente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 94 - A Delegação do Estado será composta por 02 (dois) alunos por
sexo e mais 01 (um) técnico.
Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição do técnico que comporá a Delegação na modalidade, para
representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 95 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Física e Esportes.
XVII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BASQUETEBOL
Artigo 96 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Basquetebol, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 97 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil, ambos os
sexos.
Artigo 98 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim, cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 08 (oito) alunos no início de cada partida.
Parágrafo Primeiro - Cada equipe deverá utilizar no mínimo 08 (oito) alunos ao longo dos 04 (quatro) quartos da partida, sendo que cada aluno poderá jogar
somente em 03 (três) quartos.
Parágrafo Segundo - O aluno, que não puder continuar jogando, devido à
lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o estipulado no parágrafo anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição EXCEPCIONAL, além dos limites da Regra. Uma substituição excepcional significa que qualquer aluno que não está na quadra na hora da lesão pode substituir o aluno lesionado
na partida. O aluno lesionado substituído não está autorizado a retornar à partida.
Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular e deverá sempre ser autorizada
pela mesa de controle.
Parágrafo Quarto - O aluno deverá, obrigatoriamente, comunicar a mesa
de controle da partida quando for participar do quarto pela primeira vez.
Parágrafo Quinto - Na categoria Pré-Mirim será obrigatório, em todas as
fases e durante toda a partida, que as equipes utilizem apenas o sistema de defesa
individual.
Artigo 99 - Para as categorias Pré-Mirim e Mirim as partidas terão a duração regulamentar de 32 (trinta e dois) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos de
08 (oito) minutos cronometrados. O intervalo entre os quartos será de 01 (um) minuto
e entre o 2º e 3º quartos será de 05 (cinco) minutos.
Artigo 100 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras da modalidade:
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Parágrafo Primeiro - As partidas terão a duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos de 10 (dez) minutos. O intervalo entre os quartos
será de 01 (um) minuto e entre os 2º e 3º quartos será de 05 (cinco) minutos;
Parágrafo Segundo - Cada equipe terá direito a 05 (cinco) pedidos de
tempos, sendo 02 (dois) no 1º período (1º e 2º quartos) e 03 (três) no 2º período (3º
e 4º quartos).
Artigo 101 - Os uniformes deverão ser numerados, nas camisas, de 04
(quatro) a 99 (noventa e nove) - frente e costas:
Parágrafo Primeiro - Na fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 102 - A tabela a ser utilizada será oficial em todas as categorias.
Artigo 103 - A bola a ser usada será:
Na categoria Pré-Mirim = Bola Mirim;
Nas categorias Mirim Masc./Fem., Infantil e Juvenil Fem.= Bola Mirim;
Nas categorias Infantil e Juvenil Masc.= Bola Oficial.
Artigo 104 - Para efeito de classificação, em qualquer das fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1– PONTUAÇÃO
Vitória = 02 (dois) pontos - Derrota = 01 (um) ponto - Ausência = 0 (zero)
ponto.
2– DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1- Entre 02 (duas) Unidades Escolares será decidido pelo confronto direto já realizado entre elas;
2.2- Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão será pelo sistema de saldo de pontos nas partidas realizadas entre elas;
a) Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, classificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de pontos nas
partidas realizadas entre elas;
b) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
verificar-se-á o melhor saldo de pontos das referidas Unidades empatadas em toda a
fase que se deu o empate;
c) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
a decisão será por sorteio.
Artigo 105 – Na Etapa IV, fase Inter Etapas, as equipes campeãs nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, da Etapa I e da Etapa II, competirão entre
si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São
Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar seja oficialmente
ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos
responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral
dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subseqüente, e assim su340
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cessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 106 - A Delegação do Estado na modalidade Basquetebol será
composta por 10 (dez) alunos por sexo e mais 01 (um) técnico para cada sexo, em cada
categoria.
Artigo 107 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XVIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE BOCHA PARALÍMPICA
Artigo 108 - As competições da modalidade serão realizadas de acordo
com as regras da 10ª edição do manual da CPISRA, observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Artigo 109 - A modalidade é especifica para alunos com paralisia cerebral
severa e/ou alunos com tetraplegia.
Parágrafo Primeiro – O aluno para ser legível deverá seguir a classificação
da CPISRA para modalidade de Bocha, nas classes BC1, BC2, BC3 e BC4.
Parágrafo Segundo – Haverá classificação funcional no dia e local das
competições.
Artigo 110 – A competição será disputada nas categorias “A” e “B”:
Artigo 111 – O formato das disputas será definido conforme o número
de inscritos.
Artigo 112 - A cadeira de rodas deverá ter altura máxima de 66 cm (incluindo a almofada).
Artigo 113 - As calhas ou rampas devem caber dentro da área (Box) de
2,5 x 1,0 m, não podendo ter nenhum dispositivo ou mecanismo de propulsão e/ou
freio.
Artigo 114 – A competição acontecerá em Seletiva Única e será realizada
apenas na Etapa IV, e obedecerá ao seguinte formato:
Categoria A – De 17/08 a 23/08 – Lindóia;
Categoria B – De 17/08 a 23/08 – Lindóia.
Parágrafo Único – Serão classificados para representar o Estado de São
Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, 04 (quatro) alunos de cada
categoria.
Artigo 115 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XIX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE CICLISMO
Artigo 116 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 117 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Pré-Mirim, Mirim e Infantil em ambos os sexos.
Artigo 118 – As provas previstas são as seguintes:
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e Feminino)
nino)

nino)

CATEGORIA PRÉ-MIRIM
1– Estrada individual em circuito (até 20 minutos + 1 volta) (Masculino
CATEGORIA MIRIM
1– 500 metros contra o relógio com partida parada (Masculino e Femi2– Estrada individual em circuito (35 minutos + 2 voltas) (Masculino)
3– Estrada Individual em circuito (20 minutos + 1 volta) (Feminino)
CATEGORIA INFANTIL
1- 500 metros contra o relógio com partida parada (Masculino e Femi-

2- Estrada individual em circuito (50 minutos + 2 voltas) (Masculino)
3– Estrada Individual em circuito (35 minutos + 1 volta) (Feminino)
Artigo 119 - Será permitido qualquer tipo de bicicleta, e não será autorizado nenhum aparato tecnológico como, guidão clipe e rodas lenticulares (somente
rodas raiadas).
Parágrafo Primeiro – A transmissão para a categoria Mirim estará limitada em 6,22 metros, e para a categoria Infantil 7,93 metros.
Parágrafo Segundo - Haverá controle e aferição de transmissão em todas
as provas por categoria e sexo.
Artigo 120 – As competições para todas as categorias em ambos os sexos,
se realizará no seguinte formato:
2ª Seletiva Regional – 01 e 02/04 – Guarujá;
Seletiva Estadual Mirim – 27 e 28/07 – Ribeirão Pires;
Seletiva Estadual Infantil – 11 e 12/10 – São Carlos.
Artigo 121 – Os 05 (cinco) primeiros colocados por prova, categoria e
sexo, de cada Seletiva Regional estarão classificados para a Etapa IV.
Artigo 122 - Cada aluno poderá participar das 02 (duas) provas previstas.
Artigo 123 – O aluno deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
início de cada prova, deverá apresentar um dos documentos exigidos no art. 10.
Parágrafo único - Todos os alunos deverão assinar um termo de responsabilidade por seus atos durante o decorrer da prova. Sem este compromisso fica impedida a participação no evento.
Artigo 124 - A Coordenação da Prova será composta por um Diretor Geral, um Coordenador da Federação de origem e um Colégio de Comissários. O Presidente do Colégio de Comissários designará entre seus membros aqueles que atuarão como
cronometristas, comissários adjuntos e júri de apelação.
Parágrafo único - O Colégio de Comissários, logo após o término de cada
prova e, de acordo com as súmulas e anotações dos Comissários Adjuntos, homologará
os resultados e classificações finais.
Artigo 125 - A ordem de saída de cada etapa será estabelecida pela Direção Geral da prova no local da mesma.
Artigo 126 - A confirmação de inscrição será sempre 60 (sessenta) minutos antes do horário previsto para a largada.
Parágrafo Primeiro - Os alunos para competirem deverão estar uniformizados adequadamente, com o nome da Unidade Escolar que representam, obedecendo às regras da CBC e o Regulamento Geral. O uso do capacete será obrigatório.
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Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 127 - A prova dos 500 metros é uma prova contra o relógio individual com partida parada.
Parágrafo Primeiro - A ordem de partida será estabelecida pelos comissários, através de sorteio.
Parágrafo Segundo - A prova será corrida em final direta.
Parágrafo Terceiro - Em caso de igualdade entre os 03 (três) melhores
tempos, uma medalha idêntica será atribuída a cada corredor.
Parágrafo Quarto - Todos os alunos devem efetuar a sua tentativa na
mesma ocasião. Caso a prova não possa terminar, por exemplo, devido a condições
atmosféricas, todos os alunos deverão voltar a correr na ocasião seguinte e não serão
levados em conta os tempos realizados anteriormente.
Parágrafo Quinto - A prova será realizada em um terreno com altimetria
plana.
Parágrafo Sexto - Na partida, cada aluno é mantido no lugar de saída e
seguro por um comissário.
Parágrafo Sétimo - As partidas serão efetuadas igualmente a uma prova
de contra o relógio em estrada, e o cronometro será acionado ao mover da roda dianteira.
Parágrafo Oitavo - A partida é feita a cada 01 (um) minuto de intervalo
entre os alunos.
Parágrafo Nono - Em caso de falsa partida, o aluno efetuará uma nova
partida imediatamente.
Parágrafo Décimo - Em caso de acidente o aluno acidentado fará uma
nova partida depois de um repouso de 15 (quinze) minutos.
Parágrafo Décimo Primeiro – Um aluno não poderá efetuar mais do que
02 (duas) partidas falsas.
Parágrafo Décimo Segundo - Será declarado vencedor o aluno que realizar o percurso em menor tempo. As classificações subsequentes obedecerão, em
ordem crescente, aos tempos obtidos.
Artigo 128 – A prova de estrada é uma corrida em circuito, em uma distância e tempo determinados.
Parágrafo Primeiro - A prova será realizada em um circuito fechado, tendo como vencedor o aluno que cruzar a linha de chegada, na última volta, em primeiro
lugar.
Parágrafo Segundo - Antes da partida, todos os alunos serão alinhados
com um dos pés no chão.
Parágrafo Terceiro - Os alunos retardatários, alcançados pelos ponteiros
ou pelotão majoritário, serão imediatamente retirados da prova pela arbitragem, constando na classificação final como “DNF”.
Parágrafo Quarto - A última volta será indicada por sino ou apito.
Parágrafo Quinto - O aluno envolvido em um acidente pode voltar à prova, desde que não seja alcançado pelo pelotão majoritário, perdendo volta.
Parágrafo Sexto - A corrida pode ser interrompida em caso de queda da
maioria dos alunos ou por problemas climáticos.
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Os comissários decidirão se a prova será retomada, a partir do ponto em
que foi interrompida, ou será realizada uma nova largada, cumprindo-se a distância
total.
Artigo 129 - Não haverá acompanhamento, ou apoio com veículos, em
nenhuma das provas.
Parágrafo Primeiro - Na prova de Estrada em Circuito o apoio mecânico e
abastecimento se dará em locais pré-determinados pelo Árbitro Chefe.
Parágrafo Segundo - O aluno que receber apoio mecânico ou abastecimento das equipes em locais não autorizados, será desclassificado da prova.
Artigo 130 – Na Etapa IV os alunos classificados entre os 05 (cinco) primeiros colocados nas categorias Mirim e Infantil por prova e sexo, de cada Seletiva
Regional da Etapa III, competirão entre si, ficando o vencedor da prova de resistência e
o vencedor da prova de 500 metros o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de
São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. No caso de um mesmo aluno vencer as
02 (duas) provas, o segundo colocado da prova de 500 metros ocupará a vaga restante
na Delegação. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como ocupante da vaga
na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da
Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da prova, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude
para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 131 - A Delegação do Estado será composta por 02 (dois) alunos
por sexo e mais 01 (um) técnico em cada categoria.
Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição do técnico que comporá a Delegação na modalidade, para
representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 132 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação Paulista de Ciclismo.
XX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTEBOL DE CINCO PARALÍMPICO
Artigo 133 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da International Blind Sport Federation - IBSA, observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Artigo 134 - A modalidade é especifica para alunos com Deficiência Visual (cegos – B1).

Etapa IV:

Artigo 135 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
Artigo 136 – A Seletiva será em formato de treino, realizado apenas na

Treinos - De 17/08 a 23/08 – Lindóia.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, 08 (oito) alunos, sendo 06 (seis) alunos de
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linha (classificados como B1) e 02 (dois) alunos goleiros, com visão sem comprometimento.
Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, ficará a cargo do
técnico da Delegação Paulista.
Artigo 137 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTEBOL DE SETE PARALÍMPICO
Artigo 138 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais de acordo o Manual da CPISRA (2009 – 2012), observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Artigo 139 - A modalidade é especifica para alunos com Paralisia Cerebral
Leve (PCs).
Artigo 140 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
Artigo 141 – A Seletiva será em formato de treino, realizado apenas na
Etapa IV:
Treinos - De 17/08 a 23/08 – Lindóia.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, 12 (doze) alunos.
Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, ficará a cargo do
técnico da Delegação Paulista.
Artigo 142 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL
Artigo 143 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Futsal - CBFS, observadas as exceções previstas
neste regulamento.
Artigo 144 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil em ambos
os sexos.
Artigo 145 - Nas categorias Pré Mirim e Mirim, cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 08 (oito) alunos no início de cada partida.
Parágrafo Primeiro - Cada equipe deverá utilizar no mínimo 08 (oito) alunos ao longo dos 04 (quatro) quartos da partida, sendo que cada aluno poderá jogar
somente em 03 (três) quartos.
Parágrafo Segundo - O aluno, que não puder continuar jogando, devido à lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo
anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição excepcional significa que qualquer aluno que não está na quadra na hora da lesão pode
substituir o aluno lesionado na partida. O aluno lesionado substituído não está autorizado a retornar à partida.
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Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular e deverá sempre ser autorizada
pela mesa de controle.
Parágrafo Quarto - O aluno deverá, obrigatoriamente, comunicar à mesa
de controle da partida quando for participar do quarto pela primeira vez.
Parágrafo Quinto - Na categoria Pré-Mirim será obrigatório, em todas as
fases e durante toda a partida, que as equipes utilizem apenas o sistema de defesa
individual;
Parágrafo Sexto - Todas as substituições deverão ser autorizadas pela
mesa de controle.
Artigo 146 - Para as categorias Pré-Mirim e Mirim as partidas terão a
duração regulamentar de 32 (trinta e dois) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos
de 08 (oito) minutos cronometrados.
O intervalo entre os quartos será de 01 (um) minuto e entre o 1º e 2º
períodos será de 05 (cinco) minutos:
Parágrafo Primeiro - Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo
em cada quarto;
Parágrafo Segundo - O reinício da partida entre os quartos será no meio
da quadra com posse de bola alternada em cada período. {(A-B / B-A) ou (B-A / A-B)}.
Artigo 147 - Na categoria Pré-Mirim, a execução do arremesso de meta
deverá ser feita exclusivamente pelo goleiro e com o uso das mãos, não podendo ultrapassar a linha divisória do meio da quadra sem que toque no solo ou em qualquer
atleta em sua meia quadra, ou ainda que atleta adversário entre de posse da mesma;
Parágrafo Primeiro - Em caso de irregularidade na execução do arremesso de meta, a equipe será punida com a cobrança de um tiro livre indireto, a favor da
equipe adversária, com a bola sendo posicionada na divisória do meio de quadra onde
a mesma ultrapassou;
Parágrafo Segundo - Se o goleiro, ao receber a bola dentro de sua área
de meta, de atleta de sua equipe ou de adversário, retiver a mesma com as mãos ou
espalmá-la, ou ainda amortecê-la com qualquer parte do corpo, ao repô-la em jogo,
arremessando-a com as mãos ou movimentando-a com os pés, não poderá ultrapassar
a linha divisória do meio da quadra sem antes tocar no solo (excetuando-se sua área
de meta) ou em qualquer atleta colocado na sua própria meia quadra, salvo se, ao ultrapassar a linha divisória do meio da quadra, a bola ficar de posse de atleta da equipe
adversária. Se a bola for arremessada com as mãos ou movimentada com os pés de
forma irregular, a equipe será punida com a cobrança de um tiro livre indireto, a favor
da equipe adversária, com a bola sendo colocada na divisória do meio da quadra onde
a mesma ultrapassou.
Artigo 148 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras da modalidade:
Parágrafo Primeiro - As partidas terão a duração regulamentar de 40
(quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 20 (vinte) minutos;
Parágrafo Segundo - O intervalo entre o 1º e 2º períodos será de 05 (cinco) minutos.
Artigo 149 - O uso da caneleira será obrigatório em todas as fases.
Artigo 150 - Os uniformes deverão ser numerados, obrigatoriamente nas
camisas, frente e costas. Caso haja numeração nos calções, a mesma deverá, obrigatoriamente, ser igual à numeração da camisa.
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Parágrafo Primeiro - Na fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 151 - A bola a ser usada será:
Nas categorias Pré-Mirim Masc./Fem. e Mirim Masc./ Fem. = Bola Infantil;
Nas categorias Infantil e Juvenil Fem. = Bola Infantil;
Nas categorias Infantil e Juvenil Masc. = Bola Oficial.
Artigo 152 - Para efeito de classificação, em qualquer das fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1– PONTUAÇÃO
Vitória = 03 (três) pontos;
Empate =02 (dois) pontos;
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 0 (zero) ponto;
2– DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1- Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
a) Persistindo o empate entre duas dessas Unidades Escolares, será classificada a equipe que obtiver o maior número de vitórias nas partidas realizadas pelas
empatadas na Fase em que houve o empate;
b) Persistindo ainda o empate entre duas dessas Unidades Escolares,
será classificada a equipe que obtiver o maior saldo de gols nas partidas realizadas
pelas empatadas na Fase em que houve o empate;
c) Persistindo ainda o empate entre duas Unidades Escolares verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols na Fase em que
houve o empate;
d) Persistindo ainda o empate entre essas duas Unidades Escolares, a
decisão será por sorteio.
2.2- Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão primeira será
pelo número de vitórias nas partidas realizadas entre elas na Fase em que houve o
empate:
a) Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, classificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior saldo de gols nas partidas
realizadas entre elas, na Fase em que houve o empate;
b) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares
verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols entre
elas, em toda a Fase que houve o empate;
c) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
a decisão será por sorteio.
Artigo 153 - Caso haja a necessidade de apurar um vencedor, os critérios
adotados serão os seguintes:
a) Prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de
05 (cinco) minutos, sem intervalo;
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b) Persistindo o empate na prorrogação, será cobrada uma série de 05
(cinco) penalidades máximas, alternadamente, sendo obrigatória a troca de alunos,
vencendo a equipe que marcar o maior número de gols;
c) Persistindo, ainda, o empate será cobrado tantas penalidades máximas
quantas forem necessárias, alternadamente, sendo obrigatória a troca de alunos, vencendo a equipe que conseguir a primeira vantagem.
Artigo 154 – Na Etapa IV, fase Inter Etapas, as equipes campeãs nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, da Etapa I e da Etapa II, competirão entre
si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São
Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar seja oficialmente
ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos
responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral
dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 155 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por 10
(dez) alunos por sexo e mais 01 (um) técnico para cada sexo, em cada categoria.
Artigo 156 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação e de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE GINÁSTICA RÍTMICA
Artigo 157 - As competições de Ginástica Rítmica serão regidas pelas
regras oficiais da Federação Internacional de Ginástica - FIG, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Ginástica - CBG, observadas as exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 158 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Mirim e Infantil apenas para o sexo feminino.
Artigo 159 - A competição é aberta à participação de alunas sem graduação mínima estabelecida.
Artigo 160 – O período de realização da modalidade obedecerá ao seguinte formato:
1ª Seletiva Regional – 28/04 – Bauru;
2ª Seletiva Regional – 08/05 – Pindamonhangaba;
3ª Seletiva Regional – 20/05 – São Caetano;
Seletiva Estadual Mirim e Infantil– 13 e 14/08 – Lindóia;
Parágrafo Único – Classificam-se para a Etapa IV, as 05 (cinco) alunas primeiras colocadas por aparelho, em cada uma das Seletivas Regionais da Etapa III em
ambas as categorias.
Artigo 161 - O Congresso Técnico com os representantes das Unidades
Escolares participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição.
Parágrafo Primeiro - O Congresso Técnico será realizado às 09hs00, no local da competição, com presença obrigatória de um representante da Unidade Escolar,
onde serão entregues as fichas de Dificuldade 04 (quatro) vias;
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nico;

Parágrafo Segundo - O inicio da competição será a após o Congresso Téc-

Parágrafo Terceiro - Será permitida a permanência das professoras e das
alunas, devidamente inscritas, na área de competição.
Artigo 162 - Provas Individuais da categoria Mirim:
Parágrafo Primeiro - Primeiro exercício: Aparelho Bola o material pode
ser sintético ou borracha com 400 gramas, de 18 (dezoito) a 20 (vinte) centímetros de
diâmetro.
Parágrafo Segundo - Segundo exercício: Aparelho Fita – Fita confeccionada em material de cetim ou semelhante, com comprimento mínimo de 05 (cinco)
metros, de 04 (quatro) a 06 (seis) centímetros de largura, peso de 35 (trinta e cinco)
gramas. Estilete com 01 (um) centímetro de diâmetro e 50 (cinquenta) a 60 (sessenta)
centímetros de comprimento, confeccionado de material madeira, plástico, bambu ou
fibra de vidro.
Artigo 163 - O tempo regulamentar para cada exercício será de 01 (um)
minuto e 15 (quinze) segundos a 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos.
Parágrafo Único - A música com palavras é permitida em um exercício.
Artigo 164 - Exigências para os exercícios – Aparelhos
BOLA E FITA.
DIFICULDADE - Valor máximo 06 (seis) pontos.
a) Numero de dificuldades corporais: mínimo de 04 (quatro) e máximo
de 07 (sete) pontos.
b) Valor máximo da dificuldade = 0,50 pontos.
c) Mínimo de 01 (um) passo de dança, valor 0,30 pontos.
d) Máximo de 02 (dois) riscos.
e) Maestria valor 0,20 pontos.
f) Na distribuição dos 03 (três) Grupos Corporais a dificuldade deve ser
representada 01 (uma) vez cada (salto, equilíbrio e rotação).
g) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô na ½ ponta, como Elemento de
rotação.
Penalidade:
- 0,50 por cada dificuldade a mais ou a menos de cada grupo corporal.
- 0,30 por ausência do pivô obrigatório ou de uma dificuldade do grupo
corporal.
EXIGÊNCIAS GERAIS:
Para os níveis iniciais é necessário que nossas ginastas obtenham elementos ordinários e básicos nas técnicas do manejo dos aparelhos. Assim, o conceito
de Maestria poderá também ser substituído, por Manejo dos Aparelhos que consiste
em combinações dos elementos dos aparelhos.
Incluem combinações dos elementos do aparelho:
a) Elementos tomados da Tabela dos Grupos Fundamentais específicos
de cada aparelho e Outros Grupos Técnicos do aparelho e dos critérios de Maestria
(sem a necessidade de serem elementos não ordinários, podendo utilizar também elementos ordinários).
b) Somente são validas se forem executadas sem nenhuma falta de execução.
c) Devem ser diferentes: Os Grupos Fundamentais podem ser repetidos,
os outros Grupos Técnicos podem ser utilizados somente uma vez.
d) Na ficha oficial de Dificuldade os manejos se identificam como:
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M + Base (critérios)= 0,20 pontos Consistem de 03 (três) componentes:
Mínimo 01 (uma) BASE: Grupos Fundamentais e/ou Outros Grupos Técnicos do aparelho + no mínimo de 02 (dois) critérios.
Exemplo: M ()
Ou 02 (duas) BASES + no mínimo 01 (um) critério. Exemplo: M ()
Os elementos de Manejo dos aparelhos podem ser realizados durante:
Uma dificuldade Corporal (D).
Uma Combinação de Passos de Dança
EXECUÇÃO (E):
Faltas Artísticas e Faltas Técnicas.
Pontuação = 10 (dez) pontos no máximo, conforme o Código Internacional de Pontuação.
CÁLCULO DA NOTA FINAL:
Somatório da nota de D + E = 16 (dezesseis) pontos no máximo.
Artigo 165 - No caso de empate será classificada a ginasta que obtiver a
maior nota no somatório das notas obtidas pela Banca de Execução.
Artigo 165 - No caso de empate será classificada a ginasta que obtiver a
maior nota no somatório das notas obtidas pela Banca de Execução.
Artigo 166 - Provas Individuais da Categoria Infantil:
Parágrafo Primeiro - Primeiro exercício - Aparelho ARCO peso mínimo
300 (trezentos) gramas (material sintético ou madeira) 80 (oitenta) a 90 (noventa) centímetros de diâmetro.
Parágrafo Segundo - Segundo exercício – Aparelho BOLA peso mínimo
400 (quatrocentos) gramas (material sintético ou borracha), 18 (dezoito) a 20 (vinte)
centímetros de diâmetro.
Parágrafo Terceiro - Terceiro exercício - Aparelho MAÇAS peso 150 (cento
e cinquenta) gramas cada, de 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) centímetros de comprimento, madeira ou material sintético (PVC).
Artigo 167 - O tempo regulamentar para cada exercício será de 01 (um)
minuto e 15 (quinze) segundos a 01 (um) minuto e 30 (trinta) segundos.
Parágrafo Único - A música com palavras é permitida em um exercício.
Artigo 168 - Exigências para os exercícios – Aparelhos ARCO, BOLA e MAÇAS.
DIFICULDADE - Valor máximo 07 (sete) pontos.
a) Dificuldades corporais: mínimo de 06 (seis) e máximo de 09 (nove)
pontos.
b) Valor máximo da dificuldade = 1,00 (um) ponto.
c) Mínimo de 01 (um) passo de dança, valor 0,30 pontos.
d) Máximo de 03 (três) elementos dinâmicos de rotação.
e) Maestria e/ou manejo dos aparelhos, valor 0,20 pontos.
f) Na distribuição dos 03 (três) Grupos Corporais a dificuldade deve ser
representada 01 (uma) vez cada (salto, equilíbrio e rotação).
g) Obrigatório no mínimo 01 (um) pivô na ½ ponta, como elemento de
rotação.
h) Só pode haver uma dificuldade em tour lent.
Penalidade:
- 0,50 por cada dificuldade a mais ou a menos de cada grupo corporal.
- 0,30 por ausência do pivô obrigatório ou de uma dificuldade do grupo
corporal.
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EXIGÊNCIAS GERAIS:
Para os níveis iniciais é necessário que nossas ginastas obtenham elementos ordinários e básicos nas técnicas do manejo dos aparelhos. Assim, o conceito
de Maestria poderá também ser substituído, por Manejo dos Aparelhos que consiste
em combinações dos elementos dos aparelhos.
Incluem combinações dos elementos do aparelho:
Elementos tomados da Tabela dos Grupos Fundamentais específicos de
cada aparelho e Outros Grupos Técnicos do aparelho e dos critérios de Maestria (sem a
necessidade de serem elementos não ordinários, podendo utilizar também elementos
ordinários).
Somente são validas se forem executadas sem nenhuma falta de execução.
Devem ser diferentes: Os Grupos Fundamentais podem ser repetidos, os
Outros Grupos Técnicos podem ser utilizados somente uma vez.
Na ficha oficial de Dificuldade os manejos se identificam como:
M + Base (critérios) = 0,20
Consistem de 03 (três) componentes:
Mínimo 01 (uma) BASE: Grupos Fundamentais e/ou Outros Grupos Técnicos do aparelho + no mínimo de 02 (dois) critérios. Exemplo: M ()
Ou 02 (duas) BASES + no mínimo 01 (um) critério. Exemplo: M ()
Os elementos de Manejo dos aparelhos podem ser realizados durante:
Uma dificuldade Corporal (D).
Uma Combinação de Passos de Dança
Execução:
Faltas Artísticas e Faltas Técnicas.
Pontuação = 10,00 (dez) pontos no máximo, conforme o Código Internacional de Pontuação.
Calculo da Nota Final:
Somatório da nota de D + E = 17,00 (dezessete) pontos no máximo.
Artigo 169 - No caso de empate, será classificada a ginasta que obtiver
a maior nota no somatório das notas obtidas pela Banca de Execução, em ambas as
categorias.
Artigo 170 - A aluna, em ambas as categorias, deverá comparecer ao local de competição com antecedência e devidamente uniformizada. Para ter condição
de participação, antes do início de cada apresentação, a aluna deverá apresentar um
dos documentos exigidos no art. 10.
Parágrafo Único - O aparelho e a malha de competição deverão ser aferidos pela Coordenação de Arbitragem.
Artigo 171 – Na Etapa IV as alunas classificadas por categoria, de cada
Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e as 04 (quatro) melhores na categoria Mirim e as 02 (duas) melhores da categoria Infantil, terão o direito de ocupar vaga
na Delegação do Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude
- Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a
aluna seja oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente
após a homologação do resultado final da competição, toda a documentação exigida
pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
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Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a aluna será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente
até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 172 - A Delegação do Estado será composta por 04 (quatro) alunas
e 01 (uma) professora na categoria Mirim, e 02 (duas) alunas e 01 (uma) técnica na
categoria Infantil.
Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição da técnica que comporá a Delegação na modalidade, para
representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 173 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer
e Juventude, e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em
parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXIV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE GOALBALL PARALÍMPICO
Artigo 174 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da International Blind Sport Federation - IBSA, observadas as exceções previstas
nesse regulamento.
Artigo 175 – A modalidade é especifica para alunos com deficiência visual e deverá atender as descrições funcionais da IBSA.
Artigo 176 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
Artigo 177 – A Seletiva será em formato de treino, realizado apenas na
Etapa IV:
Treinos – 17/08 a 23/08 – Lindóia.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, 10 (dez) alunos, sendo 05 (cinco) de cada
sexo.
Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, ficará a cargo do
técnico da Delegação Paulista.
Artigo 178 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer
e Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE HANDEBOL
Artigo 179 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Handebol - CBH, observadas as exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 180 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil em ambos
os sexos.
Artigo 181 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim, cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 10 (dez) alunos no início de cada partida.
Parágrafo Primeiro - Cada equipe deverá utilizar no mínimo 10 (dez) alunos ao longo dos 04 (quatro) quartos da partida sendo que cada aluno poderá jogar
somente em 03 (três) quartos.
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Parágrafo Segundo - O aluno que não puder continuar jogando, devido à
lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição EXCEPCIONAL, além dos limites da regra. Uma substituição excepcional significa que qualquer
aluno que não está na quadra na hora da lesão pode substituir o aluno lesionado na
partida. O aluno lesionado substituído não está autorizado a retornar à partida.
Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular e deverá sempre ser autorizada
pela mesa de controle.
Parágrafo Quarto - O aluno deverá, obrigatoriamente, comunicar à mesa
de controle da partida quando for participar do quarto pela primeira vez.
Parágrafo Quinto - Na categoria Pré-mirim será obrigatório, em todas as
fases e durante toda a partida, que as equipes utilizem no 1º período apenas o sistema
de defesa individual e no 2º período o sistema de defesa 6x0.
Artigo 182 - Para as categorias Pré-Mirim e Mirim as partidas terão a
duração regulamentar de 32 (trinta e dois) minutos, divididos em 04 (quatro) quartos
de 08 (oito) minutos. O intervalo entre os quartos será de 01 (um) minuto e entre o 1º
e 2º períodos será de 05 (cinco) minutos:
Parágrafo Primeiro - Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo
em cada quarto;
Parágrafo Segundo - O reinicio da partida entre os quartos, será no meio
da quadra com posse de bola alternada em cada período {(A - B / B - A) ou (B - A / A B)}.
Artigo 183 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras da modalidade:
Parágrafo Primeiro - As partidas terão a duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de 05 (cinco)
minutos entre o 1º e 2º períodos;
Parágrafo Segundo - Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo
em cada período, não sendo acumulativo.
Artigo 184 - Os uniformes deverão ser numerados, nas camisas, de 01
(um) a 20 (vinte) - frente e costas:
Parágrafo Primeiro - Na fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 185 - A bola a ser usada será:
Nas categorias Pré-Mirim Masc./Fem. e Mirim Fem.: Bola Mirim;
Nas categorias Mirim Masc., Infantil e Juvenil Fem.: Bola Feminina;
Nas categorias Infantil e Juvenil Masc. = Bola Oficial.
Artigo 186 - Para efeito de classificação, em qualquer das fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1– PONTUAÇÃO
Vitória = 03 (três) pontos
Empate = 02 (dois) pontos
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 0 (zero) ponto.
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2– DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
a) Persistindo o empate entre duas dessas Unidades Escolares, será classificada a equipe que obtiver o maior número de vitórias nas partidas realizadas pelas
empatadas na Fase em que houve o empate;
b) Persistindo ainda o empate entre duas dessas Unidades Escolares,
será classificada a equipe que obtiver o maior saldo de gols nas partidas realizadas
pelas empatadas na Fase em que houve o empate;
c) Persistindo ainda o empate entre duas dessas Unidades Escolares,
verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols na Fase
em que houve o empate;
d) Persistindo ainda o empate entre essas duas Unidades Escolares, a
decisão será por sorteio.
2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão primeira será
pelo número de vitórias nas partidas realizadas entre elas na fase em que houve o
empate:
a) Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, classificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior saldo de gols nas partidas
realizadas entre elas, na Fase em que houve o empate;
b) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares
verificar-se-á aquela, entre as empatadas, que obtiver o maior número de gols entre
elas, em toda a Fase que houve o empate;
c) Persistindo ainda o empate entre algumas dessas Unidades Escolares,
a decisão será por sorteio.
Artigo 187 - Caso haja necessidade de apurar um vencedor, os critérios
adotados serão os seguintes:
a) Prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de
05 (cinco) minutos, sem intervalo;
b) Persistindo o empate serão cobrados tantos tiros de 07 (sete) metros
quantos forem necessários, alternadamente, sendo obrigatória a troca de alunos para
cobrança, vencendo a equipe que conseguir a primeira vantagem.
Artigo 188 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, as equipes campeãs nas
categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, da Etapa da I e da Etapa II, competirão
entre si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado
de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar seja
oficialmente ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente
entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 189 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por
12 (doze) alunos por sexo e mais 01 (um) técnico para cada sexo, em cada categoria.
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Artigo 190 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação e de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXVI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE JUDÔ
Artigo 191 - As competições da modalidade serão regidas de acordo com
as regras oficiais da Federação Internacional de Judô - IJF, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Judô - CBJ, observadas as exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 192 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Pré-Mirim, Mirim e Infantil em ambos os sexos.
Parágrafo Primeiro – No caso do Judô Paralímpico será realizada uma
única Seletiva na Etapa IV, nas categorias “A” e “B” em ambos os sexos:
Parágrafo Segundo – O Judô Paralímpico é específico para alunos com
deficiência visual (B1, B2 e B3).
Artigo 193 - A competição será disputada por categorias de peso, em
ambos os sexos, conforme os critérios abaixo determinados.
Categorias de peso da categoria PRÉ-MIRIM:
Super ligeiro (SL) -28 kg Fem. / -28 kg Masc.
Ligeiro (LI) de 28 a 31kg Fem. / de 28 a 31kg Masc.
Meio leve (ML) de 31 a 34kg Fem. / de 31 a 34kg Masc.
Leve (LE) de 34 a 38kg Fem. de 34 a 38kg Masc.
Meio médio (MM) de 38 a 42kg Fem. / de 38 a 42kg Masc.
Médio (ME) de 42 a 47kg Fem. / de 42 a 47kg Masc.
Meio pesado (MP) de 47 a 52kg Fem. / de 47 a 52kg Masc.
Pesado (PE) +52 kg Fem. / +52 kg Masc.
Categorias de peso da categoria MIRIM:
Super ligeiro (SL) -36 kg Fem. / -36 kg Masc.
Ligeiro (LI) de 36 a 40kg Fem. / de 36 a 40kg Masc.
Meio leve (ML) de 40 a 44kg Fem. / de 40 a 44kg Masc.
Leve (LE) de 44 a 48kg Fem. / de 44 a 48kg Masc.
Meio médio (MM) de 48 a 53kg Fem. / de 48 a 53kg Masc.
Médio (ME) de 53 a 58kg Fem. / de 53 a 58kg Masc.
Meio pesado (MP) de 58 a 64kg Fem. / de 58 a 64kg Masc.
Pesado (PE) +64 kg Fem. / +64 kg Masc
Categorias de peso da categoria INFANTIL:
Super ligeiro (SL) -40 kg Fem. / -50 kg Masc.
Ligeiro (LI) de 40 a 44kg Fem. / de 50 a 55kg Masc.
Meio leve (ML) de 44 a 48kg Fem. / de 55 a 60kg Masc.
Leve (LE) de 48 a 52kg Fem. / de 60 a 66kg Masc.
Meio médio (MM) de 52 a 57kg Fem. / de 66 a 73kg Masc.
Médio (ME) de 57 a 63kg Fem. / de 73 a 81kg Masc.
Meio pesado (MP) de 63 a 70kg Fem. / de 81 a 90kg Masc.
Pesado (PE) +70 kg Fem. / +90 kg Masc.
Categorias de peso da categoria “A” PARALÍMPICA:
Ligeiro (LI) até 44Kg Fem. / até 55kg Masc.
Leve (LE) de 44 a 52kg Fem. / de 55 a 66kg Masc.
Médio (ME) de 52 a 63kg Fem. / de 66 a 81kg Masc.
Pesado (PE) +63kg Fem. / +81kg Masc.
Categorias de peso da categoria “B” PARALÍMPICA:
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Ligeiro (LI) até 48Kg Fem. / até 60kg Masc.
Meio Leve (ML) de 48 a 52kg Fem. / de 60 a 66kg Masc.
Leve (LE) de 52 a 57kg Fem. / de 66 a 73kg Masc.
Meio Médio (MM) de 57 a 63kg Fem. / de 73 a 81kg Masc.
Médio (ME) de 63 a 70kg Fem. / de 81 a 90kg Masc.
Meio Pesado (MP) de 70 a 78kg Fem. / de 90 a 100kg Masc.
Pesado (PE) +78kg Fem. / +100kg masc.
Parágrafo Primeiro – Nas categorias Mirim e Infantil o 1º e o 2º colocado
de cada uma das Seletivas Regionais da Etapa III, mais os 04 (quatro) primeiros colocados da Seletiva de Repescagem, por categoria de peso e sexo, estarão classificados
para a Etapa IV;
Parágrafo Segundo - Cada aluno só poderá participar de 01 (uma) categoria de peso.
Parágrafo Terceiro - Para que seja realizada a competição, a categoria de
peso deverá ter no mínimo 02 (dois) alunos inscritos.
Caso haja apenas 01 (um) aluno inscrito, o mesmo estará automaticamente classificado para a Etapa IV.
Parágrafo Quarto - Na categoria Mirim, não serão permitidas as técnicas
de estrangulamento e chave de braço.
Artigo 194 - A competição é aberta à participação de alunos com graduação mínima estabelecida, sendo:
CATEGORIA PRÉ-MIRIM
Feminino - Faixa Azul
Masculino - Faixa Azul
CATEGORIA MIRIM
Feminino - Faixa Azul
Masculino - Faixa Azul
CATEGORIA INFANTIL
Feminino - Faixa Azul
Masculino - Faixa Amarela
Artigo 195 – A modalidade será realizada em ambas os sexos, no seguinte
formato:
1ª Seletiva Regional – 30/03 – Botucatu;
2ª Seletiva Regional – 06/04 – Araçatuba;
3ª Seletiva Regional – 12/04 – Registro;
5ª Seletiva Regional – 10/05 – Mauá;
6ª Seletiva Regional – 18/05 – Brotas;
7ª Seletiva Regional – 25/05 – Tupã;
Seletiva de Repescagem – 02/08 – São Paulo
Seletiva Estadual Mirim e Paralímpica – 16/08 e 17/08 – São Paulo;
Seletiva Estadual Infantil – 20/09 e 21/09 – São Paulo.
Artigo 196 - O aluno deverá apresentar antes de cada confronto um dos
documentos exigidos no art. 10. Sem a apresentação do mesmo, o aluno estará impossibilitado de participar da competição.
Artigo 197 - O Congresso Técnico da modalidade com os representantes
das Unidades Escolares tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição.
Artigo 198 - A pesagem será realizada sob a responsabilidade de Federação Paulista de Judô - FPJ.
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Artigo 199 - A pesagem será válida para as competições e obedecerá aos
seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - O aluno deverá apresentar um dos documentos exigidos no art. 10 para subir na balança, seja na pesagem extra-oficial ou oficial;
Parágrafo Segundo - O aluno terá direito de quantas pesagens quiser durante o período estabelecido para pesagem;
Parágrafo Terceiro – Em cada Seletiva Regional da Etapa III, o aluno será
colocado na chave na categoria de seu peso na balança. Na Etapa IV o aluno da categoria Mirim, poderá subir 01 (uma) categoria de peso, sendo proibido descer de categoria. Na categoria Infantil o aluno só poderá competir na categoria de peso a qual
disputou na Etapa III.
Parágrafo Quarto - Será eliminado da com petição o aluno que não comparecer a pesagem e/ou não atender os limites, mínimo e máximo, da sua categoria de
peso, na classe Infantil.
Parágrafo Quinto - Os alunos poderão pesar de sunga, enquanto as alunas poderão pesar de collant.
Artigo 200 - A responsabilidade das dimensões permitidas no Judogui
(vestimenta de competição) do aluno será, única e exclusivamente, de seu professor.
Artigo 201 – Na Etapa IV os alunos classificados por peso, categoria e
sexo, de cada Seletiva Regional e da Seletiva de Repescagem da Etapa III, competirão
entre si, e o melhor terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo
que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade
do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como
ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis
pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da
competição, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos
Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subseqüente, e assim sucessivamente até que seja atendida todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 202 - A Delegação do Estado será composta por 08 (oito) alunos
por sexo, sendo 01 (um) aluno em cada peso e mais 02 (dois) técnicos em cada categoria.
Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição dos técnicos que comporão a Delegação na modalidade,
para representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 203 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação Paulista de Judô.
XXVII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE LUTA OLÍMPICA
Artigo 204 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Federação Internacional de Lutas Associadas - FILA, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Lutas Associadas - CBLA, observadas as exceções previstas nesse regulamento.
Artigo 205 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Mirim e Infantil em ambos os sexos, obedecendo ao seguinte formato:
1ª Seletiva Regional – 02/04 – São Vicente;
2ª Seletiva Regional – 06/05 – Osasco;
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dual.

3ª Seletiva Regional – 26/05 – São José dos Campos;
Seletiva Estadual Mirim e Infantil – 13/08 e 14/08 – Aguas de Lindóia;
Artigo 206 - A competição será disputada somente no Estilo Livre indivi-

Parágrafo Primeiro - A Unidade Escolar poderá inscrever apenas 01 (um)
professor para ambos os sexos, ficando sem limite para a inscrição de alunos por categoria e sexo.
Parágrafo Segundo - A competição é aberta à participação de aluno sem
graduação mínima estabelecida.
Parágrafo Terceiro - O aluno deverá apresentar antes de cada combate
seu documento de identificação, conforme estabelecido no art. 10. Sem a apresentação do mesmo, estará impossibilitado de participar do combate.
Artigo 207 - O Congresso Técnico da modalidade com os representantes das Unidades Escolares participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à
competição, como normas gerais, pesagem, ratificação de inscrições, além de outros
assuntos correlatos.
Artigo 208 - Será aplicada a seguinte Pontuação de Classificação para a
competição, quando for utilizado o sistema de disputa por grupo:
Vitória por encostamento (imobilização) / 05 PONTOS
Vitória por 06 pontos de diferença em todo combate.
Vitória por WO.
Vitória por lesão ou intervenção Médica / 04 PONTOS
Vitória por pontos ao final do tempo de combate / 03
PONTOS
Derrota por pontos ao final do tempo de combate, desde que tenha feitos pontos técnicos no combate / 01 PONTO
Parágrafo Primeiro - Cada aluno só poderá participar de 01 (uma) categoria de peso.
Parágrafo Segundo - Para que seja realizada a competição, a categoria de
peso deverá ter no mínimo 02 (dois) alunos inscritos.
Parágrafo Terceiro - Caso haja apenas 01 (um) aluno inscrito, o mesmo
estará automaticamente classificado para a Etapa IV.
Artigo 209 - Serão disputadas as seguintes categorias de peso:
CATEGORIA MIRIM
CATEGORIAS DE PESO FEMININO / MASCULINO
PESO LEVE (LE) Até 40 Kg Fem. / até 47 kg Masc.
PESO MÉDIO (ME) Acima de 40 Kg até 52 Kg Fem. / Acima de 47 Kg até
59 kg Masc.
PESO PESADO (PE) Acima de 52 Kg até 62 Kg Fem. / Acima de 59 Kg até
73 Kg Masc.
CATEGORIA INFANTIL
CATEGORIAS DE PESO FEMININO / MASCULINO
PESO LEVE (LE) Até 49 Kg Fem. / Até 54 Kg Masc.
PESO MÉDIO (ME) Acima de 49 Kg até 60 Kg Fem. / Acima de 54 Kg até
69 Kg Masc.
PESO PESADO (PE) Acima de 60 Kg até 70 Kg Fem. / Acima de 69 Kg até
85 Kg Masc.
Parágrafo Primeiro – Os 03 (três) primeiros colocados de cada Seletiva
Regional da Etapa III por categoria, peso e sexo, estarão classificados para a Etapa IV,
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única e exclusivamente, para a disputa de vaga na Delegação que representará o Estado
na Etapa Nacional.
Parágrafo Segundo - A pesagem será realizada sob a responsabilidade da
organização, sendo uma específica para o sexo feminino e outra para o masculino, com
a presença de 03 (três) professores a serem sorteados no Congresso Técnico;
Parágrafo Terceiro - Os responsáveis pela pesagem terão a responsabilidade de conferir documentação para a pesagem e realizar o sorteio, através do número
retirado pelo próprio aluno.
Parágrafo Quarto - A pesagem será válida para as competições e obedecerá aos seguintes critérios:
a) O aluno deverá apresentar documento, conforme estipulado no art.
10, para subir na balança, seja na pesagem extra-oficial ou oficial.
b) O aluno que na pesagem oficial, se apresentar com peso superior a da
sua categoria, estará apto apenas a competir na categoria de peso acima. No caso do
aluno da categoria PESADO, o mesmo estará impedido de participar da competição.
c) O aluno que na pesagem oficial, se apresentar com peso inferior a da
sua categoria, estará apto apenas a competir na categoria de peso abaixo. No caso do
aluno da categoria LEVE, o mesmo estará impedido de participar da competição.
d) Caso na pesagem extra-oficial o aluno esteja dentro dos limites mínimos e máximos de sua categoria de peso, sua pesagem será validada.
e) O aluno terá direito apenas a uma única pesagem oficial.
f) Os alunos poderão se pesar de sunga, enquanto as alunas poderão se
pesar de colant/maiô.
Artigo 210 - Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes, será
utilizado o sistema de eliminatória dupla, onde os vencedores seguem para uma chave
dos vencedores e os perdedores para uma chave de perdedores. O aluno só sairá definitivamente da competição se perder por 02 (duas) vezes.
Artigo 211 - O tempo de luta será de 02 (dois) períodos (rounds) independentes, de 02 (dois) minutos de duração cada período, e com um intervalo de 30
(trinta) segundos entre eles.
Os pontos de um período não são computados para o próximo.
Caso necessário, será realizado um terceiro período de desempate com
ponto de ouro (Golden score) e duração máxima de 02 (dois) minutos.
Artigo 212 – O aluno deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e devidamente uniformizado.
Parágrafo Primeiro - Serão considerados uniformes de luta (vestimenta):
a) Feminino – malha de luta ou camiseta, top e short de amarrar por cima
de suplex ou lycra. Nas camisetas ou malha de luta deverão constar obrigatoriamente o
nome da Unidade Escolar e do município onde a mesma está localizada.
b) Masculino – malha de luta ou camiseta e short de amarrar. Nas camisetas ou malha de luta deverão constar obrigatoriamente o nome da Unidade escolar e
do município onde a mesma está localizada.
Parágrafo Segundo - Nas lutas o primeiro aluno a ser chamado deverá
colocar uma tornozeleira (elástico) vermelha e o segundo aluno a ser chamado deverá
colocar uma tornozeleira (elástico) azul.
Parágrafo Terceiro - Não será permitido uso de qualquer acessório com
parte metálica (ex: anéis, colares, joelheira articulada, grampos de cabelo...).
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Parágrafo Quarto – Na Etapa III será obrigatório, em todos os uniformes,
conter o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela pertence, com a sigla do
estado (SP);
Parágrafo Quinto - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso de
pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Parágrafo Sexto - O aluno que se apresentar com uniforme fora dos padrões estabelecidos por esse regulamento será impedido de participar da competição.
Artigo 213 - Procedimentos da competição:
Parágrafo Primeiro - A equipe de arbitragem para cada área de luta será
composta por:
a) 01 (um) Árbitro Presidente
b) 01 (um) Árbitro Central
c) 01 (um) Segundo Árbitro
d) 01 (um) Mesário
Parágrafo Segundo - Serão consideradas atribuições de cada integrante
da equipe de arbitragem:
a) Arbitro Presidente:
Decide entre a pontuação aplicada pelo arbitro central e pelo segundo
árbitro decidindo qual pontuação será anotada oficialmente (voto de minerva).
b) Árbitro Central:
Autoridade máxima dentro da área de combate, cuja ordem os lutadores
deve obedecer imediatamente.
Marca os pontos que serão anotados pelo mesário caso confirmados
pelo segundo árbitro.
Marca as irregularidades, caso ocorram.
c) Segundo Árbitro:
Confirma ou não os pontos computados pelo árbitro central.
d) Mesário:
Controla o tempo do combate e anota os pontos.
Parágrafo Terceiro - Todas as ações positivas computarão 01 (um) ponto
para o aluno responsável pela ação.
Quedas com domínio (acompanhar o oponente até o solo)
Conduzir o oponente para fora de área de combate
Quando no solo o aluno expuser as escapulas do oponente a menos de
45º contra o solo (exposição das costas).
Falta de combatividade. Caso o aluno seja advertido pelo árbitro central
03 (três) vezes consecutivas, o oponente será beneficiado.
Parágrafo Quarto - Serão consideradas ilegalidades:
Segurar na roupa. Será advertido e 01 (um) ponto somado para o oponente. Havendo reincidência será punido com a desclassificação do combate.
Chutes, socos, cabeçadas e qualquer outra forma de golpe contundente
no oponente. Será punido com a desclassificação do combate.
Mordidas e puxões de cabelo. Será punido com a desclassificação do
combate.
Utilização de qualquer técnica de chave ou estrangulamento.
Será punido com a desclassificação do combate.
Xingamento, desrespeito ou qualquer outra atitude considerada anti-desportiva contra o oponente, equipe de arbitragem e demais presentes. Será punido
com a desclassificação do combate.
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Parágrafo Quinto - O período será considerado terminado quando:
Um aluno alcançar 03 (três) pontos de diferença sobre seu oponente
Terminar o tempo regulamentar.
Se o período acabar empatado em numero de pontos será declarado
vencedor do período o aluno que tiver pontuado por ultimo.
Caso o período termine o tempo regulamentar em zero a zero este será
declarado empatado.
Parágrafo Sexto - O combate será considerado terminado quando:
Um aluno vencer por pontos os 02 (dois) períodos.
Ocorrer uma imobilização/encostamento - dominar o oponente com as
02 (duas) escápulas no tapete.
O aluno sofrer uma lesão que o impeça de continuar no combate ou por
intervenção médica.
Se cada aluno vencer um período aquele que no somatório dos 02 (dois)
períodos tiver mais pontos será declarado vencedor do combate.
Caso persista o empate, será realizado um terceiro período e quem fizer
o primeiro ponto será declarado vencedor (ponto de ouro / Golden score).
No caso do terceiro período terminar empatado em zero a zero, os juízes
decidirão pelo aluno mais ofensivo.
Artigo 214 - A competição será realizada em uma área de formato quadrado com mínimo de 10 (dez) X 10 (dez) metros e máximo de 12 (doze) X 12 (doze)
metros, com demarcação circular de 07 (sete) metros de diâmetro ao centro.
Parágrafo Primeiro – Os combates serão realizados dentro do circulo com
07 (sete) metros de diâmetro, e qualquer ação fora deste circulo será creditada como
inválida.
Parágrafo Segundo - Na impossibilidade da marcação circular, os combates podem ser realizados em uma área quadrada com 07 (sete) x 07 (sete) metros.
Artigo 215 - A premiação com medalhas obedecerá aos seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - Nos confrontos com até 05 (cinco) participantes serão premiados os classificados em 1º, 2º e um 3º lugar.
Parágrafo Segundo - Nos confrontos com 06 (seis) ou mais participantes
serão premiados os classificados em 1º, 2º e dois 3º lugares.
Artigo 216 – Na Etapa IV os alunos classificados nas categorias Mirim e
Infantil por peso e sexo, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e
o vencedor terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que
disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do
Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como
ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis
pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da
competição, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos
Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 217 - A Delegação do Estado será composta por 03 (três) alunos
por sexo sendo 01 (um) aluno para cada peso e mais 01 (um) técnico, em cada categoria.
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Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição do técnico que comporá a Delegação na modalidade, para
representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 218 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXVIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE NATAÇÃO
Artigo 219 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Federação Internacional de Esportes Aquáticos - FINA, reconhecidas pela
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA, observadas às exceções previstas neste Regulamento.
Artigo 220 – Serão realizadas competições na Etapa III, nas categorias
Mirim e Infantil em ambos os sexos.
Parágrafo Único – Para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou
visual serão realizadas competições na Etapa III e na Etapa IV, nas categorias “A” e “B”
em ambos os sexos.
Artigo 221 - A Unidade Escolar poderá inscrever 04 (quatro) alunos por
prova.
Parágrafo Primeiro – Para alunos com deficiência física, intelectual e/ou
visual não haverá limite de inscrições.
Parágrafo Segundo – Haverá classificação funcional no dia e local das
competições.
Artigo 222 - Cada aluno poderá participar no máximo de 03 (três) provas.
Parágrafo Único – Os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual
deverão participar obrigatoriamente de 02 (duas) provas e terão a possibilidade de
realizar a 3º prova facultativa.
Artigo 223 – Serão realizadas tantas séries quantas forem necessárias,
classificando-se os alunos por tempo, nas seguintes provas previstas:
Categoria Pré-Mirim
50 metros livre (Feminino e Masculino)
50 metros costas (Feminino e Masculino)
50 metros peito (Feminino e Masculino)
50 metros borboleta (Feminino e Masculino)
Categoria Mirim
50 metros livre (Feminino e Masculino)
50 metros costas (Feminino e Masculino)
50 metros peito (Feminino e Masculino)
50 metros borboleta (Feminino e Masculino)
100 metros livre (Feminino e Masculino)
100 metros costas (Feminino e Masculino)
100 metros peito (Feminino e Masculino)
100 metros borboleta (Feminino e Masculino)
200 metros livre (Feminino e Masculino)
200 metros medley (Feminino e Masculino)
400 metros livre (Feminino e Masculino)
Categoria Infantil
50 metros livre (Feminino e Masculino)
50 metros costas (Feminino e Masculino)
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S13 e S14
S13 e S14
S13 e S14

50 metros peito (Feminino e Masculino)
50 metros borboleta (Feminino e Masculino)
100 metros livre (Feminino e Masculino)
100 metros costas (Feminino e Masculino)
100 metros peito (Feminino e Masculino)
100 metros borboleta (Feminino e Masculino)
200 metros livre (Feminino e Masculino)
200 metros medley (Feminino e Masculino)
800 metros livre (Feminino)
1500 metros livre (Masculino)
Categoria Paralímpica “A”:
Etapa das Seletivas Regionais e Seletiva Estadual;
Prova - Sexo - Classes
50m Livre - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
100m Livre - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
50m Costas - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

50m Peito - Masc./Fem. - SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9,
SB11, SB12, SB13 e SB14
50m Borboleta - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11,
S12, S13 e S14.
Categoria Paralímpica “B”:
Etapa das Seletivas Regionais e Seletiva Estadual;
Prova – Sexo - Classes
50m Livre - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S13 e S14
100m Livre - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S13 e S14
200m Livre - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5 e S14
400m Livre - Masc./Fem. - S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 e S13
50m Costas - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5
100m Costas - Masc./Fem. - S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14
50m Peito - Masc./Fem. - SB1, SB2, SB3
100m Peito - Masc./Fem. - SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB11, SB12,
SB13 e SB14
50m Borboleta - Masc./Fem. - S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7
100m Borboleta - Masc./Fem. - S8, S9, S10, S11, S12, S13 e S14
Artigo 224 – As Seletivas Regionais na Etapa III, em ambos os sexos, serão
realizadas no seguinte formato:
1ª Seletiva Regional – 01/04 – Bauru;
2ª Seletiva Regional – 04/04 – São José do Rio Preto;
3ª Seletiva Regional – 15/04 – Franca;
4ª Seletiva Regional – 22/04 – São Paulo;
5ª Seletiva Regional – 10/05 – Santos;
6ª Seletiva Regional – 22/05 – Rio Claro;
7ª Seletiva Regional – 27/05 – Presidente Prudente;
Seletiva Estadual Mirim e Infantil – 28/07 – São Paulo.
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Artigo 225 – Para os alunos com deficiência física, intelectual e/ou visual
a modalidade será realizada na Etapa III, levando em consideração a maior proximidade
dos inscritos e usando sempre piscina de 25 (vinte e cinco) metros, coberta e aquecida,
no seguinte formato:
2ª Seletiva Regional – 16/04 – Franca;
Artigo 226 - O prazo final para alteração do “start list” dos alunos por
prova, se dará no Congresso Técnico Específico.
Parágrafo único - Após o Congresso Técnico Geral a única alteração permitida será o cancelamento de participação do aluno em qualquer prova.
Artigo 227 – O aluno deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do
início de cada prova, deverá apresentar um dos documentos estabelecidos no art. 10.
Artigo 228 - A competição será realizada em piscina oficial semi-olímpica
(25 metros) ou olímpica (50 metros), de 08 (oito) raias, e a temperatura da água deverá
estar entre 25 (vinte e cinco) e 28 (vinte e oito) graus.
Parágrafo único - Os balizamentos das séries eliminatórias de cada prova
serão feitos de acordo com os tempos estabelecidos na fase de classificação.
Artigo 229 – Na Etapa IV os alunos primeiros colocados por prova, categoria e sexo, de cada Seletiva Regional da Etapa III, mais o melhor resultado por prova,
categoria e sexo entre todas as Seletivas Regionais da Etapa III competirão entre si,
e o melhor terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que
disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do
Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno seja oficialmente ratificado como
ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis
pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da
competição, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos Jogos
Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subseqüente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 230 - A Delegação do Estado será composta por 08 (oito) alunos
por sexo e mais 02 (dois) professores em cada categoria, e a ocupação das vagas obedecerão ao seguinte ordem:
Categoria Mirim
50 metros peito Masculino e Feminino
100 metros livre Masculino e Feminino
100 metros costas Masculino e Feminino
100 metros peito Masculino e Feminino
100 metros borboleta Masculino e Feminino
200 metros livre Masculino e Feminino
200 metros medley Masculino e Feminino
400 metros livre Masculino e Feminin
Categoria Infantil
50 metros peito Masculino e Feminino
100 metros livre Masculino e Feminino
100 metros costas Masculino e Feminino
100 metros peito Masculino e Feminino
100 metros borboleta Masculino e Feminino
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200 metros livre Masculino e Feminino
200 metros medley Masculino e Feminino
800 metros livre Feminino
1500 metros livre Masculino
Parágrafo Primeiro - No caso de o mesmo aluno vencer mais de 01 (uma)
prova a sequência para completar as 08 (oito) vagas por categoria obedecerá a seguinte
ordem:
Categoria Mirim
1º – o primeiro colocado da prova de 50 metros borboleta ambos os
sexos;
2º – o primeiro colocado da prova de 50 metros livre ambos os sexos;
3º - o primeiro colocado da prova de 50 metros costas ambos os sexos;
4º – o segundo colocado da prova de 400 metros livre ambos os sexos;
5º – o segundo colocado da prova de 200 metros medley ambos os sexos.
Categoria Infantil
1º – o primeiro colocado da prova de 50 metros borboleta ambos os
sexos;
2º – o primeiro colocado da prova de 50 metros livre ambos os sexos;
3º - o primeiro colocado da prova de 50 metros costas ambos os sexos;
4º – a segunda colocada da prova de 800 metros livre no Feminino e o
segundo colocado da prova de 1500 metros livre no Masculino;
5º – o segundo colocado da prova de 200 metros medley ambos os sexos.
Parágrafo Segundo – Se mesmo assim não forem completadas todas as
vagas da delegação, ficará a critério dos Técnicos a escolhas dos alunos para completá-las;
Parágrafo Terceiro – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude a definição dos técnicos que comporão a Delegação na modalidade,
para representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 231 – A Etapa IV para os alunos com deficiência física, intelectual
e/ou visual será realizada no dia 25 de agosto na cidade de São Paulo.
Parágrafo Primeiro – Para a definição da equipe de representará o Estado
nas Paralimpíadas Escolares 2014, será utilizado os seguintes critérios:
Deficiência Física:
a) Serão selecionados 04 (quatro) alunos por sexo e categoria, totalizando 16 (dezesseis) alunos, sendo 08 (oito) do sexo feminino, 04 (quatro) na categoria A e
04 (quatro) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
b) Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente, 01
(um) aluno de cada classe funcional;
c) A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados do ranking do Comitê Paralímpico
Internacional - IPC.
Deficiência Intelectual:
a) Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
b) A seleção dos alunos será baseada nas melhores marcas alcançadas
na Etapa IV, tendo como referência os resultados do ranking do Comitê Paralímpico
Internacional - IPC.
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Deficiência Visual:
a) Serão selecionados 02 (dois) alunos por sexo e categoria totalizando
08 (oito) alunos, sendo 04 (quatro) do sexo feminino, 02 (dois) na categoria A e 02
(dois) na categoria B. O mesmo acontecerá com o sexo masculino;
b) Em cada sexo e categoria será selecionado, preferencialmente, 01
(um) aluno de cada classe funcional;
Parágrafo Segundo - A seleção dos alunos será baseada nas melhores
marcas alcançadas na Etapa IV, tendo como referência os resultados do ranking do
Comitê Paralímpico Internacional - IPC.
Artigo 232 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXIX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE TÊNIS PARALÍMPICO
Artigo 233 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da International Tennis Federation - ITF, observadas as exceções previstas neste
Regulamento.
Artigo 234 - A modalidade é especifica para alunos com Deficiência Física, sendo obrigatoriamente realizada em cadeira de rodas.
Artigo 235 – A competição será disputada nas categorias A e B em ambos
os sexos:
Artigo 236 – O formato das disputas será definido conforme o número
de inscritos.
Artigo 237 – A competição acontecerá em Seletiva Única e será realizada
apenas na Etapa IV, e obedecerá ao seguinte formato:
Categoria A – 17/08 a 23/08 – Lindóia;
Categoria B – 17/08 a 23/08 – Lindóia;
Parágrafo Único – Serão classificados para representar o Estado de São
Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, 04 (quatro) alunos de cada
categoria.
Artigo 238 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXX – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE TÊNIS DE MESA
Artigo 239 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa - CBTM, observadas as exceções
previstas neste Regulamento.
Artigo 240 – Serão realizadas competições por equipe em ambos os sexos, e em todas as categorias na Etapa I, e nas categorias Mirim e Infantil na Etapa II.
Parágrafo único - Antes do início das fases DE, Inter DE e Regional da Etapa I, e Sub Regional e Regional da Etapa II, o professor deverá definir entre os 08 (oito)
alunos inscritos 03 (três) alunos titulares e 01 (um) aluno reserva que participarão da
rodada, identificando o capitão e não podendo haver mais alterações, caso contrário
será obedecida à ordem de inscrição.
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Artigo 241 – As competições para os alunos com deficiência física e/ou
intelectual serão realizadas em Seletiva Única na Etapa IV, nas categorias “A” e “B” em
ambos os sexos, dividida por deficiência, no seguinte formato:
Seletiva Estadual – 17/08 a 23/08 – Lindóia;
Parágrafo Primeiro – Para os alunos com deficiência física e/ou intelectual não haverá limite de inscrições.
Parágrafo Segundo – Haverá classificação funcional no dia e local das
competições.
Parágrafo Terceiro – Serão classificados para representar o Estado de São
Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, 16 (dezesseis) alunos, sendo:
Categoria A – 03 (três) alunos com deficiência Física e 01 (um) aluno com
deficiência Intelectual por sexo;
Categoria B – 03 (três) alunos com deficiência Física e 01 (um) aluno com
deficiência Intelectual por sexo.
Artigo 242 – Em todas as fases, com exceção da fase Final da Etapa I e
da fase Inter Regional da Etapa II, os jogos serão disputados em até 03 (três) partidas.
Cada partida será disputada em melhor de 05 (cinco) sets de 11 (onze) pontos cada set,
sendo considerado vencedor da partida o aluno que primeiramente vencer 03 (três)
sets. Será vencedor do jogo a equipe que primeiramente vencer 02 (duas) partidas,
obedecendo ao seguinte critério para os alunos:
1ª partida A x A – (confronto de simples);
2ª partida B/C x B/C - (confronto de duplas);
3ª partida B ou C x B ou C – (confronto de simples);
Parágrafo Primeiro – Na 2ª partida (duplas), nenhum dos integrantes da
dupla poderá ter participado da 1ª partida;
Parágrafo Segundo - Nenhum aluno poderá participar de 02 (duas) partidas de simples em um mesmo jogo;
Parágrafo Terceiro - Cada equipe terá direito a um pedido de tempo por
partida, solicitado pelo professor ou pelo aluno.
Artigo 243 – Nas categorias Mirim e Infantil, na fase Final da Etapa I serão
realizadas competições por equipes e individual em ambos os sexos, podendo cada
Unidade Escolar indicar até 02 (dois) alunos para competição individual.
Parágrafo Primeiro - O sistema de jogos utilizados na competição por
equipes das fases Inter Regional da Etapa II, Final da Etapa I e Inter Etapas da Etapa
IV, será o criado por “Marcel Corbillon”, disputado em melhor de 05 (cinco) partidas,
sendo vencedora do jogo a equipe que alcançar primeiramente 03 (três) vitórias, cuja
estrutura é a seguinte:
1ª partida A x X;
2ª partida B x Y;
3ª partida Duplas;
4ª partida A x Y;
5ª partida B x X;
Parágrafo Segundo – Na 3ª partida (Duplas), de cada jogo, um dos integrantes da dupla não pode ter participado da 1ª partida ou da 2ª partida do confronto;
Parágrafo Terceiro - Na competição individual, nas fases classificatórias,
oitavas e quartas de final, todos os jogos serão disputados em melhor de 03 (três) sets
de 11 (onze) pontos cada;
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Parágrafo Quarto – Na competição individual, nas fases Semifinais e Finais, todos os jogos serão disputados em melhor de 05 (cinco) sets de 11 (onze) pontos
cada;
Parágrafo Quinto - A competição individual deverá ser realizada após a
competição por Equipes.
Artigo 244 - As equipes só poderão iniciar uma partida com o número
mínimo de 03 (três) alunos.
Artigo 245 - Até 05 (cinco) minutos antes do início de cada rodada, o professor responsável deverá entregar a escalação de sua equipe, permanecendo no local
de competição até o final da participação de sua equipe.
Parágrafo Único - Recebidas as escalações, os alunos das equipes assinarão as súmulas no espaço reservado.
Artigo 246 - Todos os alunos deverão levar, em todas as fases, raquetes
para as competições, sendo obrigatórias as revestidas de borracha, nas cores vermelha
e preta.
Parágrafo Único - Em todas as fases deverá ser utilizada a bola branca ou
laranja.
Artigo 247 - Todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados
(calção e camisa), sendo obrigatório o uso de tênis com meias:
Parágrafo Primeiro - A partir da fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório, conter em todos os uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao
qual ela pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 248 - Para efeito de contagem de pontos será considerado:
Vitória por mesa = 01 (um) ponto Derrota por mesa = 00 (zero) ponto
Artigo 249 - Para efeito de classificação, em qualquer das fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1 – PONTUAÇÃO
Vitória = 02 (dois) pontos
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 00 (zero) ponto.
2 – DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão será pelo sistema de saldo de jogos entre as empatadas;
a) Persistindo o empate, a decisão será obtida pelo saldo de sets entre
as empatadas;
b) Persistindo o empate, a decisão será pelo saldo de pontos entre as
empatadas;
c) Persistindo o empate, a decisão será pelo maior número de sets vencidos entre as empatadas;
d) Persistindo o empate, a decisão será pelo maior número de pontos
entre as empatadas;
e) Persistindo o empate, a decisão será feita por sorteio.
Artigo 250 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, as equipes campeãs da Etapa I e da Etapa II, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, competirão entre
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si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São
Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar seja oficialmente
ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos
responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral
dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 251 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por 02
(dois) alunos por sexo e mais 01 (um) técnico em cada categoria.
Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição do técnico que comporá Delegação na modalidade, para
representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 252 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes e a Federação de Desporto Escolar do Estado de São
Paulo.
XXXI – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL
Artigo 253 – As competições na modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol - CBV, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 254 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias em ambos os sexos, e na Etapa II apenas nas categorias Mirim e Infantil em
ambos os sexos.
Artigo 255 - As partidas serão disputadas em melhor de 03 (três) sets.
Parágrafo único – Nas fases Regional, Final da Etapa I e Inter Regional da
Etapa II a disputa de 1º a 4º lugares será em melhor de 05 (cinco) sets.
Artigo 256 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim cada equipe deverá ter,
obrigatoriamente, a presença de 09 (nove) alunos no início da partida.
Parágrafo Primeiro - Durante todo o 2º set deverão jogar, obrigatoriamente, 03 (três) alunos que não jogaram o 1º set.
Parágrafo Segundo - O aluno que não puder continuar jogando, devido à
lesão, deverá ser legalmente substituído de acordo com o previsto no parágrafo anterior. Se isto não for possível, a equipe terá o direito de fazer uma substituição EXCEPCIONAL, além dos limites da Regra.
Parágrafo Terceiro - Uma substituição excepcional significa que qualquer
aluno que não está na quadra na hora da lesão, exceto o Líbero ou aquele com quem
trocou, pode substituir o aluno lesionado na partida. O aluno lesionado substituído não
está autorizado a retornar à partida.
Parágrafo Quarto - Uma substituição excepcional não pode ser contada,
em nenhuma hipótese, como uma substituição regular. Caso aconteça uma substituição excepcional no 1º set esse aluno não será considerado participante da partida.
Parágrafo Quinto - As substituições no 3º, 4º e 5º sets serão livres;
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Parágrafo Sexto - Na categoria Pré-mirim, em todas as fases e durante
toda a partida, o aluno que estiver na posição de meio de rede (posição 03) não poderá,
em qualquer hipótese, efetuar um ataque, estando a bola acima do bordo superior da
rede;
Parágrafo Sétimo - O intervalo entre os sets será de 01 (um) minuto
quando a disputa for em melhor de 03 (três) sets e de 03 (três) minutos quando a disputa for em melhor de 05 (cinco) sets.
Artigo 257 - Caso algum dos alunos que entraram no 2º set e que não
jogaram o 1º set, não puderem continuar jogando, somente devido à lesão, a substituição deverá ser feita com os reservas que não participaram do 1º set. Caso não haja tal
possibilidade regulamentar será respeitada a substituição excepcional, como previsto
no parágrafo 2º do art. 256.
Artigo 258 - A altura da rede será de:
PRÉ-MIRIM
Masculino 2,10m
Feminino 2,00m
MIRIM
Masculino 2,30m
Feminino 2,15m
INFANTIL
Masculino 2,40m
Feminino 2,20m
JUVENIL
Masculino 2,43m
Feminino 2,24m
Artigo 259 - As camisas do uniforme deverão ser numeradas na frente e
nas costas, sendo obrigatório que esta exigência obedeça a numeração de 01 (um) a
20 (vinte):
Parágrafo Primeiro - A partir da fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório, conter em todos os uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao
qual ela pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Segundo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 260 - A bola a ser usada em todas as categorias será a oficial.
Artigo 261 - Nas categorias Pré-Mirim e Mirim não haverá a utilização do
jogador “libero”.
Artigo 262 - Para as categorias Infantil e Juvenil não haverá exceções às
regras de jogo.
Artigo 263 - Para efeito de classificação, em qualquer das Fases, serão
adotados os seguintes critérios:
1 – PONTUAÇÃO
Vitória = 02 (dois) pontos
Derrota = 01 (um) ponto
Ausência = 0 (zero) ponto.
2 – DESEMPATE
Entre as equipes empatadas, os critérios adotados serão:
2.1 - Entre 02 (duas) Unidades Escolares, será decidido pelo confronto
direto já realizado entre elas;
370

14367 miolo.indd 370

26/06/15 12:53

2.2 - Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares, a decisão será pelo sistema de saldo de “sets” nas partidas realizadas entre elas;
a) Persistindo o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, a decisão será obtida pelo saldo de pontos nas partidas realizadas entre elas;
b) Persistindo, ainda, o empate entre algumas dessas Unidades Escolares, a decisão será por sorteio.
Artigo 264 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, as equipes campeãs da Etapa I e da Etapa II, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, competirão entre
si, e a equipe vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São
Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude – Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a Unidade Escolar seja oficialmente
ratificada como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos
responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral
dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, a Unidade Escolar será substituída pela subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 265 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por 10
(dez) alunos por sexo e mais 01 (um) técnico para cada sexo, em cada categoria.
Artigo 266 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
XXXII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEIBOL PARALÍMPICO
Artigo 267 – As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais do Voleibol Sentado pela World Organisation Volleyball for Disabled – WOVD.
Parágrafo Único – A modalidade é especifica para alunos com deficiência
física.
Artigo 268 – A modalidade obedecerá a seguinte faixa etária e categoria:
a) Categoria Única: de 13 a 17 anos (nascidos a partir de 1997 a 2001);
Parágrafo único – A modalidade é disputada nos sexos masculino e feminino.
Artigo 269 – A Seletiva será em formato de treinos que serão realizados
apenas na Etapa IV, e obedecerão ao seguinte formato:
Treinos – De 17/08 a 23/08 – Lindóia.
Parágrafo Primeiro – Serão selecionados, conforme as regras das Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, 20 (vinte) alunos, sendo 10 (dez) de cada
sexo.
Parágrafo Segundo – A definição dos alunos que irão representar o Estado de São Paulo nas Paralimpíadas Escolares 2014 – Etapa Nacional, ficará a cargo dos
técnicos da Delegação Paulista.
Artigo 270 – A coordenação e execução dos treinamentos da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
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XXXIII – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE VOLEI DE PRAIA
Artigo 271 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Federação Internacional de Volleyball – FIVB, adotadas pela Confederação
Brasileira de Voleibol - CBV, observadas as exceções previstas nesse regulamento
Artigo 272 – Serão realizadas competições na Etapa III, única e exclusivamente na categoria Infantil em ambos os sexos.
Artigo 273 – As competições serão realizadas no seguinte formato:
1ª Seletiva Regional – 04/04 – São José do Rio Preto;
2ª Seletiva Regional – 09/05 – Santos;
3ª Seletiva Regional – 27/05 – Presidente Prudente;
Seletiva Estadual Infantil – 13/08 e 14/08 – Águas de Lindóia;
Artigo 274 - A Unidade Escolar poderá inscrever 02 (duas) duplas masculinas e 02 (duas) duplas femininas, e apenas 01 (um) professor.
Artigo 275 - O sistema de disputa da modalidade obedecerá ao seguinte
formato:
Parágrafo Primeiro - Os jogos serão disputados em melhor de 02 (dois)
sets vencedores, sendo os 02 (dois) primeiros sets de 21 (vinte e um) pontos. Em caso
de empate em 20 (vinte) pontos o set só terminará quando uma das duplas alcançar
a diferença de 02 (dois) pontos, e neste caso, não haverá ponto limite para o término
do set.
Parágrafo Segundo - Em caso de empate em número de sets vencidos
(01x01), será jogado um terceiro set de 15 (quinze) pontos. Havendo empate em 14
(quatorze) pontos neste set, o mesmo só terminará quando uma das duplas alcançar
a diferença de 02 (dois) pontos e, neste caso, não haverá ponto limite para o término
do set.
Parágrafo Terceiro - No caso de uma dupla não comparecer em quadra no
horário programado ou estar em quadra no horário do jogo, mas ficar impossibilitada
de iniciar a partida por contusão de aluno, esta será considerada perdedora por W.O.
Parágrafo Quarto - No caso de interrupção da partida por desistência ou
desqualificação da dupla, esta será considerada perdedora por W.O.
Artigo 276 - As alturas das redes serão as seguintes:
FEMININA 2,24m
MASCULINA 2,43m
Artigo 277 - O sistema de pontuação para determinar a classificação nos
grupos será:
Vitória - 02 (dois) pontos.
Derrota - 0 (zero) ponto.
Artigo 278 - Os uniformes deverão obedecer à regra da modalidade, ao
regulamento geral e aos seguintes critérios:
Parágrafo Primeiro - O uniforme da dupla masculina consiste em camiseta e short, e da dupla feminina em top e sunquíni.
Parágrafo Segundo - Camisetas regatas e tops numerados em 01 (um) e
02 (dois). O número deve ser colocado na frente e nas costas, obrigatoriamente no centro da camiseta e top. A cor e modelo do uniforme da dupla devem ser padronizados e
contrastar com a cor dos números.
Parágrafo Terceiro - Será proibido o uso de uniformes de cor predominante diferente.
Parágrafo Quarto - O aluno poderá jogar com uma bermuda modelo “ciclista” sob o short, desde que sejam da mesma cor.
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Parágrafo Quinto - Os alunos poderão jogar com camisas de mangas
compridas ou agasalhos sob o uniforme desde que sejam iguais e autorizados pelo 1ª
árbitro da partida.
Parágrafo Sexto - No short ou no sunquíni a numeração é facultativa, mas
quando houver deverá ser igual ao do uniforme.
Parágrafo Sétimo - O professor deverá utilizar camisa de manga, bermuda ou calça, tênis e meia.
Parágrafo Oitavo - Os alunos que apresentarem-se fora dos padrões de
uniformes estabelecidos nesse artigo serão impedidos de participar.
Parágrafo Nono – Na Etapa IV será obrigatório conter em todos os uniformes, o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela pertence, com a sigla
do estado (SP);
Parágrafo Décimo - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses, o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 279 - No caso de grupos, quando no mesmo grupo 02 (duas) duplas terminarem empatadas, o desempate far-se-á pelo resultado do confronto direto
entre elas na fase.
Artigo 280 - No caso de grupos, quando no mesmo grupo 03 (três) ou
mais duplas terminarem empatadas, o desempate farse-á da seguinte maneira e em
ordem sucessiva de eliminação:
Maior saldo de sets
Maior saldo de pontos
Maior coeficiente de sets average em todos os jogos disputados pelas
duplas na fase.
Maior coeficiente de pontos average em todos os jogos disputados pelas
duplas na fase.
Sorteio.
Parágrafo Primeiro - Na hipótese da aplicação do critério de pontos ou
sets average, dividir-se-á o número de pontos ou sets pró pelos pontos ou sets contra,
considerando-se classificada a dupla que obtiver maior coeficiente.
Parágrafo Segundo - Quando, para cálculo de pontos ou sets average,
uma dupla não perder nenhum ponto ou set, é ela a classificada, pois é impossível a
divisão por zero, assegurando à dupla sem sets ou pontos sofridos a classificação pelo
critério de pontos ou sets average.
Parágrafo Terceiro - Quando, para cálculo de pontos ou sets average,
mais de uma dupla não perder nenhum set ou ponto, será classificada a dupla que tiver
o número de pontos ou sets mais positivo em todos os jogos disputados na fase, pois
tecnicamente seu resultado será maior.
Artigo 281 - A bola a ser utilizada na competição será de tamanho e peso
oficial.
Artigo 282 - Não será permitido jogar com qualquer objeto que ponha
em risco a integridade física do aluno.
Artigo 283 - A Comissão Técnica da dupla será composta por 01 (um)
professor.
Artigo 284 - Estará automaticamente suspenso da partida subsequente,
o aluno ou professor que for desqualificado.
Artigo 285 - A entrada dos alunos na quadra para o aquecimento será
feita tão logo ela esteja livre e liberada pela equipe de arbitragem e/ou coordenação
da modalidade.
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Parágrafo Primeiro - O aquecimento inicial, a critério de cada dupla, poderá ser feito fora da quadra em local determinado pela Coordenação da competição.
Parágrafo Segundo - O tempo de aquecimento na quadra será determinado previamente no Congresso Técnico da modalidade, pela organização, podendo
ser alterado em função das necessidades que se apresentarem no decorrer do evento.
Artigo 286 – Na Etapa IV as duplas classificadas em 1º e 2º lugares, em
ambos os sexos, de cada Seletiva Regional da Etapa III, competirão entre si, e a vencedora terá o direito de ocupar vaga na Delegação do Estado de São Paulo que disputará
os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que a dupla seja oficialmente ratificada como ocupante da
vaga na delegação, deverão obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa da Seletiva Estadual, imediatamente após a homologação do resultado
final da competição, toda a documentação exigida pelo COB no Regulamento Geral dos
Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não tender às exigências necessárias, a dupla será substituída pelo subseqüente, e assim sucessivamente
até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da vaga.
Artigo 287 - A Delegação do Estado será composta de 01 (uma) dupla por
sexo e mais 01 (um) técnico.
Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição do técnico que comporá Delegação na modalidade, para
representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 288 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Física e Esportes.
XXXIV – REGULAMENTO ESPECÍFICO DE XADREZ
Artigo 289 - As competições da modalidade serão regidas pelas regras
oficiais da Federação Internacional de Xadrez – FIDE, observadas as exceções previstas
neste Regulamento.
Artigo 290 – Serão realizadas competições na Etapa I em todas as categorias, e na Etapa II nas categorias Mirim e Infantil.
Artigo 291 – Poderão ser inscritos até 08 (oito) alunos, com participação
de 04 (quatros) por rodada.
Parágrafo Único – As equipes somente poderão iniciar qualquer MATCH
quando possuírem o número de tabuleiros não inferior a 51% (cinquenta e um por
cento) dos pontos em disputa.
Artigo 292 - Em todas as fases da Etapa I serão realizadas disputas por
equipe e individual, de ambos os sexos. Na Etapa II será realizada apenas disputa individual, em ambos os sexos.
Parágrafo Primeiro – Na competição por equipe da Etapa I, antes do início das fases DE, Inter DE e Regional, o professor deverá definir entre os 08 (oito) alunos
inscritos, os 04 (quatro) alunos titulares que participarão da rodada, identificando o
capitão.
Parágrafo Segundo – Para ter direito a participação na competição individual da Etapa I, o aluno terá que obrigatoriamente constar da relação nominal da
Unidade Escolar por equipe.
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Parágrafo Terceiro – A não participação da Unidade Escolar na competição por equipe desde a fase DE da Etapa I, inviabilizará a participação dos alunos na
competição individual.
Parágrafo Quarto – Na competição individual da Etapa II, a Unidade Escolar não terá limite de inscrições de alunos.
Artigo 293 - Na fase Final Etapa I das categorias Mirim e Infantil a competição será realizada em 02 (dois) torneios em ambos os sexos, sendo um por equipes
e outro individual. Cada Unidade Escolar classificada por equipe indicará 05 (cinco)
alunos para a disputa do torneio por equipes, sendo 04 (quatro) titulares e 01 (um
reserva).
Parágrafo Primeiro - O sistema de disputa na competição individual e por
equipe serão de acordo com o art. 18 do Regulamento Geral, sistema schuring (todos
contra todos) ou sistema suíço. Nas fases DE, Inter DE e Regional da Etapa I, e nas fases
Sub Regional e Regional da Etapa II, cada aluno terá 30 (trinta) minutos por partida.
Na fase Final da Etapa I e na fase Inter Regional da Etapa II, cada aluno do torneio por
equipe e do torneio individual terá 60 (sessenta) minutos por partida no Sistema Suíço.
Parágrafo Segundo – Na fase Final da Etapa I, o aluno que estiver classificado tanto por equipe como individual, deverá optar por participar somente em um
dos torneios. Caso ele opte pela disputa individual, a Unidade Escolar poderá substituí-lo por outro aluno, desde que seu nome conste na relação nominal da equipe.
Parágrafo Terceiro – Na fase Final Etapa l das categorias mirim e infantil
será realizada a competição de blitz (relâmpago) com o tempo de 05 (cinco) minutos
para cada jogador seguindo as regras da FIDE sendo obrigatória a participação de todos
os inscritos no torneio individual e por equipes.
Artigo 294 - Até 05 (cinco) minutos antes do início de cada rodada, na
competição por equipes, nas fases DE, Sub-Regional, Regional e Inter DE da Etapa I,
o professor responsável deverá entregar a escalação de sua equipe por ordem de tabuleiros, não podendo haver mais alterações, caso contrário será obedecida à ordem
de inscrição na relação nominal. Na fase Final o prazo de entrega da escalação será de
até 15 (quinze) minutos antes do início de cada rodada, o professor deverá confirmar a
participação dos alunos no congresso específico (presença obrigatória), antes do início
da competição.
Artigo 295 - Os alunos deverão levar, em todas as fases, as peças, tabuleiros e no mínimo 02 (dois) relógios necessários às partidas em disputa em cada MATCH
e apresentar-se devidamente uniformizados (camisa ou agasalho).
Parágrafo Primeiro – Fica a critério da direção técnica da competição
estabelecer se as peças, relógios e tabuleiros apresentados possuem ou não caráter
oficial.
Parágrafo Segundo - Na fase Inter-Regional da Etapa II será obrigatório,
conter em todos os uniformes o nome da Unidade Escolar e do Município ao qual ela
pertence, com a sigla do estado (SP);
Parágrafo Terceiro - Não será permitido, sob quaisquer hipóteses,o uso
de pincéis, canetas, fitas adesivas e outros.
Artigo 296 - As formas de disputa serão de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 293:
Parágrafo Primeiro - Nas fases D.E., Inter DE e Regional para se configurar
o W.O. por equipe, o início da rodada terá a tolerância de 30 (trinta) minutos em rela375
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ção ao horário programado e para o W.O. individual será de 30 (trinta) minutos após o
início efetivo da rodada, com o relógio acionado.
Parágrafo Segundo – Nas fases Final Etapa I e Inter Regional da Etapa II,
para se configurar o W.O. na competição individual e por equipe, o inicio da rodada terá
a tolerância de 60 (sessenta) minutos após o início efetivo da rodada, com o relógio
acionado.
Artigo 297 - Na disputa por equipe da fase Final, cada aluno terá o tempo
de 60 (sessenta) minutos para completar sua partida em Sistema Nocaute, sendo utilizadas para os 05 (cinco) minutos finais as Regras do Xadrez Nocaute da FIDE.
Artigo 298 - Somente na fase Final Etapa I, na competição por equipes e
individual, será obrigatória a anotação das partidas nas planilhas, por todos os concorrentes.
Artigo 299 - Para efeito de classificação individual será considerado vencedor aquele que obtiver a maior pontuação:
1 – PONTUAÇÃO:
Vitória por tabuleiro = 01 (um) ponto
Empate = 0,5 (meio) ponto
Derrota = 0 (zero) ponto.
2 – DESEMPATE: O critério de desempate será o seguinte:
2.1 – Entre 02 (dois) alunos, tanto no sistema schurig como no sistema
suíço, a decisão será:
a) confronto direto;
b) uma partida relâmpago, onde as brancas jogam com tempo de 06
(seis) minutos e as negras com o tempo de 05 (cinco) minutos, sendo que as negras
jogam pelo empate.
2.2 – Entre 03 (três) ou mais alunos, no sistema suíço, a decisão será:
a) Milésimos Medianos;
b) Milésimos Totais;
c) Escore Acumulado;
d) Sonneborn Berger;
c) sorteio.
2.3 – Entre 03 (três) ou mais alunos, no sistema schuring, a decisão será:
a) Confronto Direto;
b) Sonneborn Bergers;
c) Maior número de vitórias;
d) Sorteio.
Artigo 300 - Para efeito de classificação por equipes será considerado a
soma dos pontos individuais por tabuleiro, tanto para o sistema schurig, como para o
sistema suíço, sendo:
1 - PONTUAÇÃO
Vitória por tabuleiro = 01 (um) ponto
Empate = 0,5 (meio) ponto
Derrota = 0 (zero) ponto.
2 - DESEMPATE - O critério de desempate para o sistema shuring será o
seguinte:
2.1 – Entre 02 (duas) Unidades Escolares a decisão será:
a) confronto direto;
b) pontos por equipe por match - vitória = 03 (três) – empate=
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01 (um) – derrota 0 (zero);
c) melhor pontuação no 1º tabuleiro;
d) melhor pontuação no 2º tabuleiro;
e) melhor pontuação no 3º tabuleiro;
f) sorteio.
2.2 – Entre 03 (três) ou mais Unidades Escolares a decisão será:
a) sonnenborn berg;
b) Pontos por equipe por match - vitória = 03 (três) – empate= 01 (um)
– derrota 0 (zero);
c) Melhor pontuação no 1º tabuleiro;
d) Melhor pontuação no 2º tabuleiro;
e) Melhor pontuação no 3º tabuleiro;
f) Sorteio.
2.3 - Sistema Suíço:
a) Confronto direto;
b) Milésimos medianos;
c) Milésimos totais;
d) Score progressivo;
e) sonnemborg Berg.
Artigo 301 – Na fase Inter Etapas da Etapa IV, os alunos campeões na
competição individual da Etapa I e da Etapa II, nas categorias Mirim e Infantil, em ambos os sexos, competirão entre si, e o aluno vencedor terá o direito de ocupar vaga na
Delegação do Estado de São Paulo que disputará os Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional, de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro - COB. Para que o aluno
seja oficialmente ratificado como ocupante da vaga na delegação, deverá obrigatoriamente entregar aos responsáveis pela competição da Etapa IV, imediatamente após a
homologação do resultado final da partida, toda a documentação exigida pelo COB no
Regulamento Geral dos Jogos Escolares da Juventude para sua inscrição.
Parágrafo único – Se a documentação apresentada não atender às exigências necessárias, o aluno será substituído pelo subsequente, e assim sucessivamente até que sejam atendidas todas as solicitações exigidas para o preenchimento da
vaga.
Artigo 302 - A Delegação do Estado na modalidade será composta por 01
(um) aluno por sexo e mais 01 (um) professor em cada categoria.
Parágrafo único – Será de responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude a definição do técnico que comporá Delegação na modalidade, para
representar o estado na Etapa Nacional.
Artigo 303 – A coordenação e execução das competições da modalidade
serão de responsabilidade das Secretarias de Estado da Educação, de Esporte, Lazer e
Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo.
1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 304 - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos, em
cada Etapa, pelos responsáveis da organização dos Jogos Escolares do Estado de São
Paulo.
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ANEXO 1
MODELO DE OFÍCIO PARA INSCRIÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO
PAULO – em papel timbrado da Unidade Escolar.
OFÍCIO Nº
Assunto: JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
À COMISSÃO ORGANIZADORA
A Direção da Unidade Escolar vem requerer a inscrição e autorizar a participação dos seu(s) professor( es) e alunos nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo
– JEESP – nos jogos e competições pertinentes à Etapa, categoria, modalidade (s) e
sexo(s) abaixo relacionadas:
ETAPA:
CATEGORIA:
MODALIDADES/SEXO: (mencionar as modalidades e sexo)
Nome do (s) professor(es) responsável (eis) / Modalidade e Sexo
(Elencar o nome do professor responsável por cada modalidade e sexo.)
Local e data - Carimbo e assinatura do (a) Direção Escolar

PORTARIA CONJUNTA SEE/SME Nº 1, DE 28 DE MAIO DE 2014
Define parâmetros comuns à execução do Programa de Matrícula Antecipada/
Chamada Escolar/Ano 2015, para o Ensino Fundamental, nas Escolas Públicas da
Cidade de São Paulo, e dá outras providências
O Secretário de Estado da Educação e o Secretário Municipal de Educação da cidade de São Paulo, considerando:
- a Constituição Federal, que estabelece que os Estados e Municípios devam definir as formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino
obrigatório;
- o disposto no artigo 249, da Constituição do Estado de São Paulo;
- o Decreto nº 40.290/1995, que institui o Cadastramento Geral de Alunos do Estado de São Paulo, e a Deliberação CEE nº 02/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral dos alunos;
- a Deliberação CEE nº 73/2008 e a Indicação CEE nº 76/2008, que regulamentam a implantação do ensino fundamental de nove anos no Sistema de Ensino
do Estado de São Paulo;
- a Deliberação CME nº 03/2006 e a Indicação CME nº 07/2006, que dispõem
sobre o ensino fundamental de nove anos no Sistema Municipal de Ensino de São Paulo;
- a Resolução SE nº 74/2012, que dispõe sobre a realização do Censo
Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; e
- a necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e antecipado,
para atendimento efetivo de toda a demanda escolar do ensino fundamental e dar
continuidade ao Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar de candidatos ao
ensino fundamental, para o ano letivo de 2015, expedem a presente Portaria.
Artigo 1º - No município de São Paulo, a Coordenadoria de Gestão da
Educação Básica – CGEB e a Coordenadoria de Informações,Monitoramento e Avaliação – CIMA, da Secretaria de Estado da Educação – SEE, bem como a Assessoria Técnica
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e de Planejamento, a SME/ATP – Demanda Escolar e o Centro de Informática – CI, da
Secretaria Municipal de Educação – SME, serão responsáveis pela elaboração do planejamento, bem como pelo acompanhamento e execução do Programa de Matrícula
Antecipada, para o ano letivo de 2015, utilizando como ferramenta o Sistema Integrado
de Cadastro 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 Educação, que são, respectivamente, o Sistema de Cadastro de Alunos da SEE e o Sistema
Escola On-Line da SME.
§ 2º - As Diretorias de Ensino da Capital - DE/SEE e as Diretorias Regionais
de Educação - DRE/SME constituirão equipes de planejamento e execução do Programa de Matrícula Antecipada, em âmbito regional.
Artigo 2º - No Programa de Matrícula Antecipada para o ensino fundamental, as escolas das redes de ensino estadual e municipal atuarão como postos de
inscrição, utilizando o Sistema Integrado para registro dos cadastros e posterior efetivação das matrículas, após a compatibilização automática da demanda, em todas as
fases do processo.
Parágrafo único - Todas as escolas estaduais e municipais constituem-se
postos de cadastramento e informação ao cidadão que procurar uma escola pública
para participar do processo de matrícula.
Artigo 3º - As ações que visem à efetivação do processo de atendimento
à demanda escolar do ensino fundamental, para o ano de 2015, deverão respeitar os
procedimentos na seguinte sequência:
I – garantia de atendimento aos alunos já matriculados, em continuidade
de estudos;
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 Sistema Integrado.
Artigo 4º - O Programa de Matrícula Antecipada para 2015 observará o
cronograma constante do Anexo que integra a presente Portaria e compreenderá as
seguintes fases:
I - FASE I – de definição, no Sistema Integrado, de crianças candidatas ao
ingresso no ensino fundamental público, em 2015, que se encontrem, em 2014, matriculadas na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino ou de sua Rede Indireta e
Particular Conveniada;
II - FASE II – de cadastramento, no Sistema Integrado, de crianças candidatas ao ingresso no ensino fundamental público em 2015, que não estejam frequentando, em 2014, escola pública de Educação Infantil;
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 2014, fora da escola pública, abrangendo:
a) crianças com idade a partir de 6 (seis) anos completos até 31-3-2015,
para matrícula no ensino fundamental público em 2015, que não estejam frequentando, em 2014, escola pública de Educação Infantil;
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b) crianças com idade a partir de 7 (sete) anos completos em 2015, para
matrícula em qualquer ano do ensino fundamental, observado o disposto na legislação
pertinente;
c) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos, nos segmentos correspondentes aos anos iniciais e aos anos finais do ensino
fundamental, observado o disposto na Resolução SE nº 38/2013 e nas normatizações
expressas em portaria anual, que regem o processo de matrícula 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, nas escolas da 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 31/3/2015.
Artigo 5º - Para efeito do que dispõe esta portaria, entende-se por:
I - Inscrição por Deslocamento – o procedimento utilizado para registro
da solicitação de mudança de escola, de aluno com matrícula ativa em escola pública,
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, antes do início do ano letivo,
podendo ocorrer:
a) por alteração de endereço residencial, quando essa mudança inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade escolar;
b) por interesse do aluno ou de seus responsáveis, não sendo necessário
haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, devendo
o aluno, ainda que efetivada sua inscrição, permanecer na escola de origem aguardando a comunicação, pela escola de destino, da disponibilidade da vaga solicitada;
II - Inscrição por Transferência – o procedimento semelhante ao previsto
na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola,
revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao período de solicitação,
que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo;
III - Inscrição por Intenção de Transferência – o procedimento semelhante ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, para registro da solicitação de
mudança de escola, revestida das mesmas características, exceto no que se refere ao
período de solicitação, que, neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo.
Artigo 6º - A coleta de classes/vagas do ensino fundamental para o ano
letivo de 2015 será realizada pelas escolas, sob a supervisão dos respectivos órgãos
regionais, assegurada a continuidade de estudos dos alunos matriculados em 2014, e
com observância aos seguintes procedimentos:
I - as classes previstas para atendimento à demanda de 2015 deverão
ser digitadas no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos, conforme o estabelecido no
Anexo que integra esta portaria;
II - o Sistema Integrado fará a indicação da vaga compatibilizada automaticamente e disponibilizará a opção para validação da DE-SEE/DRE-SME, respeitados
os critérios definidos pelo Estado e pelo Município, de modo a garantir a efetivação de
todas as matrículas;
III - para a indicação da vaga, serão considerados pelo Sistema Integrado,
a seguinte ordem:
a) o CEP válido do endereço indicativo do aluno;
b) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
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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 ambas as Secretarias, para fins de acompanhamento do processo de matrícula.
§ 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 2014, sendo que,
após esse período, as inscrições, na Fase IV, serão reabertas a partir de 2 de dezembro
de 2014 e em 2015, em caráter definitivo, conforme estabelecido no cronograma.
§ 3º - Os candidatos cadastrados no decorrer do ano letivo de 2015 serão compatibilizados pelo Sistema Integrado que, semanalmente, indicará a unidade
escolar de encaminhamento, considerando os critérios definidos conjuntamente pelo
Estado e pelo Município, de modo a garantir a efetivação das matrículas.
Artigo 7º - As Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs – e os
Centros de Educação Infantil – CEIs – da Rede Direta, Indireta e Creches Particulares
Conveniadas, no período estabelecido no Anexo desta Portaria, deverão, obrigatoriamente, 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 proceder também ao preenchimento de endereço indicativo com CEP válido;
II - o endereço indicativo com CEP válido, além do endereço residencial,
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:

Artigo 8º - No ato do cadastramento, a escola deverá obrigatoriamente

I - ao preenchimento da ficha cadastral completa para alunos sem RA e
à atualização do endereço dos alunos que já possuem RA, com endereço residencial
completo, inclusive telefone para contato, sendo que, quando solicitado pelos pais/responsáveis ou quando for necessário para facilitar a correta identificação do endereço
do candidato, deverá ser preenchido, também, o endereço indicativo com CEP válido;
II – à entrega do comprovante de cadastramento, emitido pelo Sistema
Integrado, ao aluno e/ou a seus pais ou responsáveis, em todas as etapas do processo
de matrícula a que o aluno se submeta.
Artigo 9º - O processo de compatibilização demanda/vaga envolverá a
totalidade dos candidatos cadastrados nas diversas Fases, com base no CEP fornecido
no ato do cadastramento, referente ao endereço residencial ou ao indicativo, e nas
demais informações do Sistema Integrado.
Parágrafo único - O processo de compatibilização deverá assegurar o
atendimento à totalidade da demanda, observados os seguintes critérios comuns:
1 – de análise criteriosa de situações específicas das crianças, jovens e
adultos, buscando a melhor solução, inclusive para aqueles com necessidades educacionais especiais;
2 – de proximidade, em relação à escola, do endereço de residência do
aluno ou do endereço indicativo.

381

14367 miolo.indd 381

26/06/15 12:53

Artigo 10 - A escola deverá efetivar a matrícula do aluno no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da SEE/SME, na conformidade do cronograma constante
do Anexo desta portaria.
Artigo 11 - A matrícula, de que trata esta portaria, dar-se-á:
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 obrigatoriamente, estar matriculada até 19/11/2014, no Sistema Integrado.
§ 2º - É vedada a exclusão de matrícula de alunos que não comparecerem
às aulas ou abandonarem a escola, após sua efetivação no Sistema Integrado.
§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser utilizadas, obrigatoriamente, as opções do Sistema Integrado, próprias para esses registros.
§ 4º - Na hipótese de haver candidato cuja matrícula foi efetivada e que
não compareceu às aulas no prazo de 15(quinze) dias consecutivos, contados a partir
do primeiro dia letivo subsequente ao registro da matrícula do aluno, sem apresentar
justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema Integrado, de forma a liberar a vaga reservada.
§ 5º - Para as matrículas efetivadas após o dia 20.2.2015, o registro de
“Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, obrigatoriamente, depois de 10
(dez) dias consecutivos de ausências, não justificadas, considerando como primeiro dia
letivo para o aluno aquele subsequente ao da efetivação de sua matrícula.
§ 6º - Quando a contagem dos 10 (dez) dias consecutivos de ausências
não justificadas coincidirem com o período destinado a férias ou recesso escolar, a
escola deverá dar continuidade à contagem dos dias apenas a partir do próximo dia
letivo.
§ 7º - À vista do disposto no parágrafo 4º deste artigo, em caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola
deverá:
1 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova compatibilização e definição da escola para atendimento do aluno;
2 - na existência de vaga disponível, efetivar imediatamente, nova inscrição e matrícula no Sistema Integrado.
§ 8º - Após a data-base do Censo Escolar 2015, em razão da consolidação
dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC,por meio de migração, não será possível
utilizar a opção de “Não Comparecimento” (N.COM) para as matrículas efetuadas antes
da referida data-base, no Sistema Integrado.
Artigo 12 - Para viabilizar o Programa de Matrícula Antecipada do ensino
fundamental, os trabalhos das equipes responsáveis pela demanda escolar das redes
estadual e municipal devem ser direcionados para as seguintes atividades:
I - caracterização das respectivas redes físicas, identificando o número de
salas de aula por escola, área de abrangência/ setor e distrito;
II - caracterização das escolas localizadas em áreas de congestionamento,
número de turnos e horários de funcionamento e número de turmas e de alunos por
classe, visando à adoção de providências conjuntas, para o efetivo atendimento à demanda no ensino fundamental;
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III - levantamento de obras em execução e planejamento conjunto das
necessidades de expansão da rede física, nas duas instâncias, para atendimento à demanda;
IV - identificação das escolas com acessibilidade;
V - divulgação ampla e diversificada de todo o processo de atendimento
conjunto à demanda, pelas duas Secretarias, envolvendo seus órgãos centrais, regionais e todas as escolas públicas;
VI - divulgação do resultado da matrícula – 2015, 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.
§ 1º - Após a conclusão da Fase III e durante o ano letivo de 2015, a
Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal de Educação deverão dar
continuidade ao processo de matrícula conjunta, cadastrando os candidatos no Sistema Integrado e procedendo à compatibilização automática, com divulgação semanal,
cabendo à escola de destino a imediata comunicação aos pais ou responsáveis sobre a
vaga disponibilizada para a matrícula de 2015.
§ 2º - No cadastramento de candidatos à vaga na rede pública não deverão ser incluídos aqueles caracterizados como em situação de solicitação de transferência de escola, sendo proibida a exclusão de aluno já matriculado.
§ 3º - Para a situação a que se refere o parágrafo anterior, deve ser utilizada, exclusivamente, a opção específica disponível no Sistema Integrado.
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2015, que mudarem de
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,
tiverem a intenção de mudar de escola, antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida para registrar esse interesse.
§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, obrigatoriamente:
1 - registrar no Sistema Integrado a solicitação de deslocamento da matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno;
2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
contato e, se necessário, também, ao preenchimento do endereço indicativo com CEP
válido.
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de endereço que não forem atendidas antes do início do ano letivo serão automaticamente
canceladas.
Artigo 14 - Quando a mudança de residência para bairro/distrito/município diverso ocorrer após o início do ano letivo, o aluno deverá comparecer à qualquer
escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
§ 1º – Nas situações referidas no artigo anterior, a escola deverá, obrigatoriamente:
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trícula;

1 – registrar no Sistema Integrado a solicitação de transferência da ma-

2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
contato e, se necessário, preencher o endereço indicativo com CEP válido;
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema Integrado, a baixa
por transferência para alunos que efetivamente confirmarem mudança para outro estado/país ou para escola particular.
Artigo 15 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2015, que tiverem intenção de se transferir de escola por interesse próprio ou de seus responsáveis,
deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema Integrado, 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 por transferência.
Artigo 16 – Em todas as etapas da matrícula e especialmente nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e por transferência, para possibilitar 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.
Artigo 17 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar para
o ano de 2015, 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 Diretores 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 o município em todas as etapas do processo;
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos
alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da SEE;
d) proceder, em conjunto, à análise da compatibilização e à indicação de
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 circunscrição, 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
Integrado, de acordo com o planejamento prévio, articulado entre as redes, e proceder
à coleta das classes de acordo com os prazos estipulados no cronograma anexo.
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;
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c) proceder, em conjunto com as Diretorias de Ensino e Diretorias Regionais de Educação, ao processo de compatibilização e matrícula dos alunos;
d) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados,
mediante afixação de listas com a relação nominal dos alunos, em local de grande visibilidade, nas escolas estaduais e municipais;
e) efetuar, no Sistema Integrado, a inscrição por deslocamento, por
transferência ou por intenção de transferência de todos os alunos que solicitarem essa
providência.
Artigo 18 - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA,
da Secretaria Estadual de Educação, à Assessoria Técnica de Planejamento – Setor Demanda Escolar – e ao Centro de Informática, da Secretaria Municipal de Educação, planejar, orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o trabalho
das Diretorias de Ensino e das Diretorias Regionais de Educação, respectivamente, na
condução do processo de matrícula de 2015, visando a garantir o pleno atendimento
dos inscritos e assegurando a continuidade de estudos da totalidade da demanda.
Artigo 19 - Os procedimentos não previstos nesta portaria deverão ser
definidos e divulgados, por meio de comunicado conjunto, pelas duas redes de ensino.
Artigo 20 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO:
Cronograma de atendimento à demanda do Ensino Fundamental
Até 1º/8 – Envio, pela SME, de arquivo de matrícula da pré escola, via
barramento, para inclusão no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos – SEE/SME.
Até 3/6 – Treinamento, nos respectivos sistemas informatizados, e orientação às Diretorias de Ensino/SEE, às Diretorias Regionais de Educação/SME sobre os
procedimentos para a matrícula antecipada, objetivando o planejamento integrado de
vagas para o atendimento da demanda escolar no ano letivo de 2015.
Até 6/6 – Orientação pelas DEs e DREs, às escolas estaduais e municipais
sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada, objetivando o planejamento conjunto de vagas para o atendimento escolar do ano letivo de 2015.
Até 31/7 – Tratamento das inconsistências no arquivo da Educação Infantil no Sistema Integrado.
30/6 a 18/7 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes previstas
para o ano letivo de 2015 das escolas estaduais e municipais no Sistema Integrado, de
acordo com o planejamento prévio, homologado por ambas as redes de ensino.
15/7 a 15/8 – Fase I – Definição, no Sistema EOL, dos alunos matriculados em 2014, nas escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino Direta,
Indireta e Conveniada, que completarão 6 (seis) anos até 31/3/2015, 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.
15/7 a 16/8 – Definições migradas e inscrição, e definição direta das inscrições para alunos matriculados após 31/7 ou “inconsistidos”.
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15/7 a 15/8 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos, nas escolas públicas, de crianças que não frequentam,
em 2014, escola pública de Educação Infantil nascidas em 2009 e que tenham idade mínima de 6 (seis) anos completos ou a completar até 31/3/2015, candidatas ao ingresso
no ensino fundamental público.
18/8 a 24/8 – Compatibilização prévia automática entre a demanda das
Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
25/08 a 29/08 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os
níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, do Sistema Integrado, com vistas
ao atendimento da totalidade dos inscritos nas Fases I e II.
25/8 a 08/9 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Regionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema
Integrado.
09/9 a 11/9 – Compatibilização definitiva automática entre demanda das
Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
12/9 a 23/9 – Tratamento e solução das pendências da compatibilização
definitiva automática entre demanda das Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema
Integrado.
11/9 a 30/9 – Formação de classes e efetivação da matrícula, no Sistema
Integrado, dos candidatos compatibilizados para o ingresso no ensino fundamental das
Fases I e II.
09/9 a 26/9 – Digitação das matrículas, para o ano letivo de 2015, dos
alunos do ensino fundamental em continuidade de estudos, inclusive na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos, no Sistema Integrado.
A partir de 1º/10 – Divulgação do resultado das compatibilizações da
Fase I, a ser realizada pelas EMEIs.
A partir de 1º/10 – Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados na Fase II, pela escola de cadastro, aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi disponibilizada a vaga para 2015.
7/10 a 7/11 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento no Sistema Integrado, de crianças com idade a partir de 6 (seis) anos completos até 31/3/2015 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 correspondente
aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, de escola estadual ou municipal.
10/11 a 14/11 – Compatibilização automática entre demanda da Fase III
e as vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
17/11 a 19/11 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Regionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema
Integrado.
17/11 a 26/11 – Formação de classes e efetivação da matrícula no Sistema Integrado, dos candidatos da Fase III compatibilizados para as escolas estaduais e
municipais.
21/11 a 26/11 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os
níveis de ensino, previstas para o ano letivo de 2015, do Sistema Integrado, com vistas
ao atendimento da totalidade dos inscritos na Fase III.
A partir de 27/11 – Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados na Fase III, pela escola de cadastro, aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi disponibilizada a vaga para 2015.
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A partir de 2/12 – Cadastramento, na Fase IV, dos candidatos à vaga no
ensino 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.
2/12 a 15/1/2015 - Inscrição por deslocamento – os alunos com matrícula ativa em 2015, que mudaram de 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 ou, ainda, os alunos com matrícula ativa em 2015, que por
interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, tiverem a intenção de mudar de
escola, antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida para
registrar esse interesse.
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – quando a mudança
de residência para bairro/distrito/município diverso ocorrer após o início do ano letivo,
o aluno deverá comparecera 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 alunos com matrícula ativa em 2015, que tiverem intenção de se transferir de escola por
interesse próprio ou de seus responsáveis, deverão procurar 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.
A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados para os cursos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º
semestre de 2015.
A partir de 22/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização da demanda cadastrada na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a partir de junho, para o
2º semestre de 2015, sob responsabilidade compartilhada entre o Estado e o Município.
A partir de 1º de julho e no decorrer do 2º semestre - Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade na Educação de
Jovens e Adultos e divulgação do resultado.
Durante o ano letivo de 2015 – a compatibilização dos candidatos inscritos 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
pela escola de destino, sendo possível consultar informações em qualquer escola da
rede pública estadual ou municipal.
________
NOTAS:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 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:
Constituição Estadual encontra-se à página 29 do vol. XXVIII;
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 72/08 à pág. 200 do LXV;
Indicação CEE nº 76/08 à pág. 331 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
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COMUNICADO CONJUNTO CIMA-CGEB, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014
Avaliação da Aprendizagem em Processo – Sexta Edição –Primeiro Semestre de 2014
A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional em conjunto com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, considerando a
importância de:
- apoiar as ações de acompanhamento do desenvolvimento das propostas pedagógicas das unidades escolares;
- diagnosticar, por meio de instrumento padronizado, os aspectos da
aprendizagem dos alunos que necessitam de atenção imediata, atendendo o disposto
na Resolução 74/2013, artigo 4º , inciso VI, e ampliando o universo de alunos atendidos;
- subsidiar as escolas e docentes, com orientações para elaboração de
pautas conjuntas e individuais que resultem em planos de ação para os processos de
recuperação da aprendizagem;
- atender à demanda das escolas, coletada por meio do Questionário da
AAP aplicado on line, na segunda quinzena de março de 2012;
- garantir o material das provas dos alunos e de apoio aos docentes, elaborados pela CGEB, para todas as unidades escolares; ação amplamente aprovada pela
rede segundo Questionário AAP-CIMA de setembro de 2013; comunicam que:
1 – As ações da Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP- terão
continuidade com a aplicação de avaliações de Língua Portuguesa e de Matemática a
alunos da rede estadual regular, dos 6°, 7°, 8° e 9° anos do Ensino Fundamental e das
1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
2- As avaliações da AAP, de caráter exclusivamente diagnóstico, se constituem em instrumentos investigativos da aprendizagem para posterior mobilização de
procedimentos, atitudes e conceitos, realizados tanto pela escola quanto na sala de
aula, cujo objetivo maior é a elaboração e execução de planos destinados ao apoio
imediato para sanar as dificuldades dos alunos.
3- As avaliações da AAP a serem aplicadas terão a seguinte constituição:
a) Língua Portuguesa – 10 questões objetivas;
b) Matemática – 10 questões objetivas e questões abertas;
c) Produção Textual:
-para o Ensino Fundamental – conto (6°ano), relato de experiência vivido
(7°ano), notícia (8°ano) e texto de opinião (9°ano);
- para o Ensino Médio – artigo de opinião (todas as séries).
4 – As Produções Textuais, descritas no item 3 c, constituirão um texto, a
partir de uma sequência de atividades a ser avaliada pelo professor, que poderá utilizar
mais de uma aula para o desenvolvimento da ação, pois o objetivo é ter um diagnóstico.
5- Considerado o objetivo da avaliação da aprendizagem em processo, a
aplicação e a correção das provas devem ser realizadas, a exemplo das demais atividades didático-pedagógicas desenvolvidas com os respectivos alunos, pelos professores
das classes/disciplinas envolvidas e, preferencialmente, em aulas duplas e em dias diferentes para Língua Portuguesa, Matemática e Produção Textual. Embora seus resultados possam ser quantificados, ressaltamos que enquanto instrumento diagnóstico e
pelas características dos materiais de apoio que a acompanham, as análises qualitativas
devem ser preponderantes neste processo para garantir maior efetividade do mesmo.
6- As unidades escolares programarão, conforme suas peculiaridades, o
calendário de aplicação/correção das provas, especialmente as objetivas, a partir da
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data do recebimento das mesmas, conforme cronograma da presente instrução constante do item 11.
6.1 – Além do cronograma citado no item 11 do presente comunicado,
a CIMA/DAVED encaminhará à DE, tão logo receba informações da FDE, cronograma
detalhado das entregas dos materiais para as Diretorias/escolas.
6.2- As Escolas de Ensino Integral participarão da AAP em 2014, aplicando as mesmas provas, nas mesmas datas que as demais escolas e utilizando os mesmos
materiais de apoio. Dadas as peculiaridades do programa, receberão orientações complementares específicas por meio da equipe responsável.
7 – O material de aplicação da AAP (provas) será entregue impresso para
as Unidades Escolares( ou Diretorias de Ensino), organizado por classe, contendo:
Avaliação da Aprendizagem em Processo
damental;
damental;
damental;
damental;

mental;
mental;

damental;
damental;
damental;
damental;

7.1- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 6° ano do Ensino Fun7.2- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 7° ano do Ensino Fun7.3- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 8° ano do Ensino Fun7.4- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 9° ano do Ensino Fun7.5- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
7.6- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
7.7- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 3ª série do Ensino Médio;
7.8- Provas de Matemática para turmas do 6° ano do Ensino Fundamental;
7.9- Provas de Matemática para turmas do 7° ano do Ensino Fundamental;
7.10- Provas de Matemática para turmas do 8° ano do Ensino Funda7.11- Provas de Matemática para turmas do 9° ano do Ensino Funda7.12- Provas de Matemática para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
7.13- Provas de Matemática para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
7.14- Provas de Matemática para turma da 3ª série do Ensino Médio;
7.15- Provas de Produção Textual para turmas do 6° ano do Ensino Fun7.16- Provas de Produção Textual para turmas do 7° ano do Ensino Fun7.17- Provas de Produção Textual para turmas do 8° ano do Ensino Fun7.18- Provas de Produção Textual para turmas do 9° ano do Ensino Fun-

7.19- Provas de Produção Textual para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
7.20- Provas de Produção Textual para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
7.21- Provas de Produção Textual para turmas da 3ª série do Ensino Médio;
8 – As provas mencionadas no item 7 do presente comunicado foram impressas a partir de quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria, com data-base de 30/07/2013, acréscimo de 3% e arredondamento quantitativo
para maior, para atendimento das escolas.
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8.1 – Serão entregues, nas Diretorias de Ensino, exemplares de todas as
provas mencionadas no item 7, correspondente a 10% de seu respectivo número de
alunos, a título de reserva técnica e para suporte das atividades de apoio e acompanhamento pedagógico das avaliações.
8.2 – As provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado –CAPE, serão entregues nas Diretorias de
Ensino.
9 – Para complementação das provas da AAP, foi produzido, para cada
um dos subitens, descritos no item 7 do presente comunicado, o respectivo material
“Comentários e Recomendações Pedagógicas”, referente à Avaliação da Aprendizagem
em Processo – Sexta Edição 2014 – destinado aos professores, contendo:
a) quadro de habilidades de referência utilizadas na elaboração dos itens
das provas;
b) orientações necessárias à aplicação das propostas de produção textual
e alguns itens específicos das provas de matemática;
c) orientações para a correção e interpretação de resultados;
d) sugestões de trabalho pedagógico articuladas com a interpretação dos
resultados e com os materiais de apoio ao Currículo.
10 – O material constante dos itens 7 e 9 do presente comunicado também foi impresso na quantidade de um por turma/ano/série/disciplina, a partir de
quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria, com data-base
de 30/07/2013, para atendimento às equipes docentes e técnicas das escolas.
10.1 – Serão entregues em cada Diretoria de Ensino 50 (cinquenta) unidades de cada exemplar do material constante do item 9 para suporte das atividades
de apoio e acompanhamento pedagógico das avaliações.
11 – A entrega dos materiais mencionados nos itens 7, 8 e 9, programada
para o período de 06 a 19 de fevereiro, na 6ª edição, excepcionalmente, será do modo
a seguir especificado:
11.1 – nas DEs da Capital e da Grande São Paulo, diretamente nas unidades escolares;
11.2 – nas DEs do Interior, na sede das Diretorias de Ensino.
12 – Na ocorrência de problemas com a entrega (divergências/atrasos),
enviar e-mail para ddm@fde.sp.gov.br, com cópia para a respectiva Diretoria e para
avaliacaocima@edunet.sp.gov.br.
13 – As diferentes atividades a serem desenvolvidas no contexto dessas
avaliações, devem ser planejadas, executadas e acompanhadas pelas equipes das Diretorias de Ensino e Escolas, destacando as ações dos Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos , Diretores, Professores Coordenadores e
Docentes das unidades escolares, de acordo com as respectivas atribuições.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 74/13 encontra-se à pág. 318 do vol. LXXVI.
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COMUNICADO CONJUNTO CGEB/CGRH DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014
Orientação às unidades escolares no planejamento e desenvolvimento das ATPC’s
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, com o objetivo de proceder aos ajustes necessários
relativos às instruções que orientam as unidades escolares no planejamento e desenvolvimento das ATPC’s e, na observância dos princípios norteadores que fundamentam
as diretrizes do processo anual de atribuição de classes e aulas, Comunicam que, em
caráter de absoluta excepcionalidade, e no intuito exclusivo de compatibilizar as exigências decorrentes de horários entre início e término de aulas de professores que
exercem situações de acumulação conforme disposto no artigo 26 da Resolução SE
75/2013, as duas ou três ATPC’s poderão ser distribuídas na seguinte conformidade:
1 - Independentemente do número de ATPC’s a ser cumprido pelo docente, 1 (uma) aula, no mínimo, deverá ser cumprida de forma coletiva, podendo as
demais reuniões serem distribuídas em até dois dias semanais e ser organizadas, ouvida a coordenação pedagógica, por segmento/área de conhecimentos ou disciplina.
2 - Quando, excepcionalmente, as ATPC’s tiverem que ser cumpridas pelo
docente individualmente, elas assumirão o caráter de formação em serviço e se desenvolverão como sessão de estudos e como espaço de atendimento a pais e alunos.
3 - A distribuição das reuniões em até dois dias semanais, por área de
conhecimento/segmento/disciplina ou de forma individual deverá ocorrer, ouvida a coordenação pedagógica, a critério do Diretor de Escola, devidamente homologado pelo
Supervisor de Ensino.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 75/13 encontra-se à pág. 321 do vol. LXXVI.
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- IX DIPLOMAS LEGAIS E NORMATIVOS
REVOGADOS E RESPECTIVOS
REVOGADORES
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADOS
DO VOLUME LXXVII
REVOGADOS(AS)
ATO

REVOGADORES(AS)

Nº

DATA

ATO

Nº

DATA

Lei

12.521

02.01.07

Lei

15.276

02.01.14

Lei

21.872

06.01.84

Lei

60.449

15.05.14

Decreto

44.074

01.07.99

Decreto

60.399

29.04.04

Decreto

45.114

28.08.00

Decreto

60.397

25.04.14

Decreto

48.782

07.07.04

Decreto

60.397

25.04.14

Decreto

51.314

29.11.06

Decreto

60.435

13.05.14

Decreto

57.782

10.02.12

Decreto

60.545

18.06.14

Decreto

58.149

21.06.12

Decreto

60.433

09.05.14

Decreto

60.474

19.05.14

24

06.05.14

60.427

08.05.14

Decreto

Resolução SE

55

24.07.08

Resolução SE

Resolução SE

14

02.02.10

Resolução SE

2

14.01.14

Resolução SE

23

20.04.13

Resolução SE

12

18.03.14

Resolução SE

24

02.02.13

Resolução SE

Deliberação CEE

78

20

09.04.14

2008 Deliberação CEE

111

2012

Deliberação CEE

82

2009 Deliberação CEE

124

2014

Deliberação CEE

114

2012 Deliberação CEE

124

2014

1

12.02.14

Resolução Conj. SEE/SEDS

2

06.10.11

Resolução Conj. SEE/SEDS
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO DO VOLUME LXXVII
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Acuidade Visual e Auditiva
Acumulação
Adicional de Local de Exercício – ALE
Atividades Curriculares Desportivas
Avaliação da Aprendizagem em Processo – Sexta Edição
Avaliação de Desempenho Individual
Bonificação por Resultados – BR
Cadastramento
Cadastramento de Alunos
Campanha de Redução do Consumo de Água
Centro de Estudo de Línguas – CEL
Centros Estaduais de Educação de Jovens E Adultos
Código de Ética da Administração Pública Estadual
Comissão de Gestão do Termo de Ajustamento de Conduta
Concurso Público
Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo – CEAE/SP
Constituição Estadual
Convênio
Demanda Escolar
Dia Estadual da Miscigenação do Povo Brasileiro
Documentos de Guarda Permanente
Educação de Jovens E Adultos – EJA
Escritório de Gestão e Programas e da Rede de Assistências Técnicas
Evolução Funcional, pela Via Acadêmica
Exploração do Trabalho Infantil
Exames e Cursos
Folha de Pagamento
Formação dos Profissionais Docentes
Gerente de Organização Escolar
Gratificação de Representação
Grupo de Referência – GR
Grupo de Trabalho
Horário
VII Jornada de Matemática – 2014
Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a
Administração Pública do Estado de São Paulo
Meia Entrada
Módulo de Pessoal
Módulo de Supervisor de Ensino

401
401
401
401
401
401
401
401
401
401
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
404
404
404
404
404
404
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Nome Social
Núcleos de Apoio Administrativo – NAA
44ª Olimpíada Colegial Guarulhense
Organização Curricular
Ouvidorias
Passagens Aéreas
Perícias Médicas
II Prêmio Intercâmbio Internacional
Processo Administrativo
Programa Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo
Programa de Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa
Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar/Ano 2015
Programa de Melhoria do Gasto Público - Desperdício Zero
Programa Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência
Intelectual
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID
Programa Novas Tecnologias – Novas Possibilidades
Progressão
Projeto Early Bird - Língua Inglesa
Promoção
Readaptados
Regimento Interno da Câmara Técnica de Acompanhamento do
Programa Educação – Compromisso de São Paulo
Regulamento Geral dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo 2014
Remoção
Semana de Incentivo à Leitura
Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e de Folha de
Pagamento – G
Tratamento Nominal
Unidades Escolares
Veículos

404
404
404
404
404
404
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
406
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO DO VOLUME LXXVII
01. ACUIDADE VISUAL E AUDITIVA
– veto total ao Projeto de Lei nº 1.426 de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
realização de exame de acuidade visual e auditiva em alunos das escolas públicas estaduais, na forma que especifica – Mensagem do Governador A nº 9/14
02. ACUMULAÇÃO
– compatibilização de horário em situação de acumulação – Comunicado Conj. CGEB/
CGRH de 27.2.2014
03. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE
– concessão de ALE a unidades escolares da rede estadual de ensino – Res. SE nº 8/14
04. ATIVIDADES CURRICULARES DESPORTIVAS
– nas unidades escolares da rede pública estadual – Res. SE nº 2/14, Comunicado CGEB
de 7.2.14
05. AVALIAÇÃO DA APRENDIzAGEM EM PROCESSO – SEXTA EDIÇÃO
– ações de – Comunicado Conjunto CIMA-CGEB, de 11.2.14
06. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
– modelos de instrumentos para a avaliação de desempenho individual aos servidores
abrangidos pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, para o ano
de 2014 – Instrução UCRH nº 1/14
07. BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS – BR
– fixação de percentual para fins de pagamento da – Decreto nº 60.299/14
– definição dos indicadores globais da Secretaria da Educação, para fins de pagamento
da Bonificação por Resultados – BR, instituída pela LC 1.078-2008, seus critérios de
apuração e avaliação – Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR nº 3/14
08. CADASTRAMENTO
– Vide PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
09. CADASTRAMENTO DE ALUNOS
– procedimentos e critérios de implementação do Programa de Matrícula Antecipada/
Chamada Escolar/Ano 2015, para fins de cadastramento de alunos e atendimento à
demanda do Ensino Fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo –
Res. SE nº 27/14
10. CAMPANHA DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
– instituição, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, por intermédio do Programa de Melhoria do Gasto Público – Desperdício zero, a implantação de
orientações de caráter imediato para atendimento à Campanha de Redução do Consumo de Água nos equipamentos públicos estaduais – Decreto nº 60.154/14
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11. CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS – CEL
– autorização, instalação e funcionamento de – Res. SE nºs 4/14, 5/14 e 33/14
12. CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
– criação de – Decreto nº 60.259/14
13. CÓDIGO DE ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA ESTADUAL
– aprovação do – Decreto nº 60.428/14
14. COMISSÃO DE GESTÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
– instituição da COMISSÃO DE GESTÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA celebrado entre a Secretaria da Educação e o Ministério Público do Estado de São Paulo,
visando à acessibilidade nos prédios escolares da rede estadual de ensino – Res. SE nº
18/14
15. CONCURSO PúBLICO
– editais de – Lei nº 15.295/14
– regulamentação os procedimentos relativos à realização de concursos públicos, no
âmbito da Administração Direta e Autárquica do Estado – Decreto nº 60.449/14
– veto Parcial ao Projeto de lei nº 519, de 2013, que estabelece requisitos para elaboração de editais dos concursos públicos de provas ou de provas e títulos, no âmbito
das Administrações Direta e Indireta do Estado – Mensagem do Governador A nº 3/14
16. CONSELHO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO – CEAE/SP
– disposições sobre o – Decreto nº 60.397/14
17. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
– acrescenta dispositivo no artigo 239 da – Emenda Const. nº 39/14
18. CONVÊNIO
– com o Município de São Paulo – Decreto nº 60.148/14
– celebração de – Decreto nº 60.281/14, alterado pelo Decreto nº 60.474/14
19. DEMANDA ESCOLAR
– atendimento à demanda escolar do ensino médio, para o ano letivo de 2015, nas
escolas da rede pública estadual – Res. SE nº 28/14
20. DIA ESTADUAL DA MISCIGENAÇÃO DO POVO BRASILEIRO
– instituição do – Lei nº 15.420/14
21. DOCUMENTOS DE GUARDA PERMANENTE
– recolhimento de DOCUMENTOS DE GUARDA PERMANENTE, produzidos e acumulados pelos órgãos e entidades da Administração Pública estadual direta, indireta e
fundacional, para a Unidade de Arquivo Público do Estado, da Casa Civil – Decreto nº
60.145/14
22. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
– Vide EXAMES E CURSOS
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23. ESCRITÓRIO DE GESTÃO E PROGRAMAS E DA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
– instituição, no âmbito da Secretaria da Educação, do – Res. SE nº 15/14
24. EVOLUÇÃO FUNCIONAL, PELA VIA ACADÊMICA
– alteração de dispositivos do Decreto nº 45.348, de 27 de outubro de 2000, que regulamenta a EFVNA dos integrantes do Quadro do Magistério, prevista no artigo 20 da Lei
Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 12997, alterada pelas Leis Complementares nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, e nº 1.143, de 11 de julho de 2011 – Decreto
nº 60.285/14
25. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
– penalidades impostas à pratica de exploração do trabalho infantil no âmbito do Estado – Lei nº 15.352/14
26. EXAMES E CURSOS
– de educação de jovens e adultos, oferecidos por instituições públicas e privadas no
sistema de ensino do Estado de São Paulo – Del. CEE nº 124/14 e Ind. CEE nº 125/14
27. FOLHA DE PAGAMENTO
– consignações em folha de pagamento de servidores públicos civis e militares, ativos,
inativos e reformados e de pensionistas da administração direta e autárquica e dá providências correlatas – Decreto nº 60.435/14
– normas complementares para as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de pensionistas da administração direta e autárquica – Res. SF nº 41/14
28. FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOCENTES
– alteração de dispositivos da Del. CEE nº 111/12 – Del. CEE nº 126/14 e Ind. CEE nº
127/14
29. GERENTE DE ORGANIzAÇÃO ESCOLAR
– identificação das unidades escolares da Secretaria da Educação que contarão com a
função de – Decreto nº 60.185/14
30. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
– alteração de dispositivos do artigo 8º do Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de 2009,
que disciplina a concessão de gratificação de representação, de que trata o inciso III do
artigo 135 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 – Decreto nº 60.433/14
31. GRUPO DE REFERÊNCIA GR
– ações de formação continuada de gestores, para o ano letivo 2014, pelo – Comunicado CGEB de 7.2.14
32. GRUPO DE TRABALHO
– instituição de Grupo de Trabalho para apresentar proposta de regulamentação da lei
nº 15.276, 2 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a destinação de veículos em fim de
vida útil – Decreto nº 60.025/14
– para desenvolver estratégias preventivas de intervenção para manejo de ações de
controle de absenteísmo funcional – Decreto nº 60.171/14
403
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33. HORÁRIO
– compatibilização de horário em situação de acumulação – Comunicado Conjunto
CGEB/CGRH de 27.2.14
34. VII JORNADA DE MATEMÁTICA – 2014
– participação de professores de Educação Física, da rede estadual de ensino, na– Res.
SE nº 31/14, Comunicado SE publicado em 23.5.14
35. MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO PARA A ADMINISTRAÇÃO PúBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
– aprovação do – Decreto nº 60.334/14
36. MEIA ENTRADA
– assegura o pagamento de meia-entrada para diretores, coordenadores pedagógicos,
supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e
municipais – Lei nº 15.298/14
37. MÓDULO DE PESSOAL
– estabelecimento, nos Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino, do – Res. SE nº 23/14
38. MÓDULO DE SUPERVISOR DE ENSINO
– fixação, nas Diretorias de Ensino, do – Res. SE nº 24/14
39. NOME SOCIAL
– inclusão de nome social nos registros escolares das instituições públicas e privadas
no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo – Del. CEE nº 125/14 e Indicação CEE nº
126/14
40. NúCLEOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – NAA
– regulamentação e detalhamento de atribuição dos – Res. SE nº 14/14
41. 44ª OLIMPÍADA COLEGIAL GUARULHENSE
– participação de professores de Educação Física, da rede estadual e ensino, na – Res.
SE nº 31/14
42. ORGANIzAÇÃO CURRICULAR
– alteração de dispositivos da Resolução SE 81, de 16-12– 2011, que estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas
estaduais – Res. SE nº 3/14
43. OUVIDORIAS
– atividades das – Decreto nº 60.399/14
44. PASSAGENS AÉREAS
– dispensa da observância do disposto no caput do artigo 2º do Decreto nº 32.117,
de 10 de agosto de 1990, alterado pelo Decreto nº 43.914, de 26 de março de 1999,
os casos de aquisição, emissão, reemissão, remarcação e cancelamento de passagens
aéreas, conforme a política de gestão estabelecida pelo Decreto nº 53.546, de 13 de
outubro de 2008 – Decreto nº 60.394/14
404
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45. PERÍCIAS MÉDICAS
– regionalização e a humanização das Perícias Médicas aos Servidores Públicos Estaduais – Lei nº 15.299/14, Resolução SGP nº 20/14
– veto Parcial ao Projeto de Lei nº 577/11, que estabelece São Paulo, 10 de janeiro de
2014 o direito de todos os funcionários, servidores e candidatos a cargos ou funções
públicas da administração direta, das autarquias e fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Púbico do Estado de São Paulo, ao serem submetidos à perícias médicas, a
um atendimento regionalizado e humanizado – Mensagem do Governador A nº 4/14
46. II PRÊMIO INTERCÂMBIO INTERNACIONAL
– orientações sobre – Instrução Especial, de 26.3.14
47. PROCESSO ADMINISTRATIVO
– aplicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, de dispositivos da Lei federal
nº 12.846/13 – Decreto nº 60.106/14
48. PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL
– regulamentação do Decreto nº 57.367/11, que instituiu o – Resolução Conjunta SEE/
SEDS nº 1/14
49. PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
– alteração da Resolução Conjunta SF/SE nº 1, de 11 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o cadastramento de entidades paulistas de educação, sem fins lucrativos, certificadas como beneficentes no âmbito do – Resolução Conjunta SF/SE nº 1/14
50. PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA
– abertura de novas turmas do – Comunicado EFAP de 21.5.14
51. PROGRAMA DE MATRÍCULA ANTECIPADA/CHAMADA ESCOLAR/ANO 2015
– procedimentos e critérios de implementação do – Res. SE nº 27/14
– parâmetros comuns à execução do – Portaria Conjunta SEE/SME nº 1/14
52. PROGRAMA DE MELHORIA DO GASTO PúBLICO – DESPERDÍCIO zERO
– instituição, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional, a implantação de orientações de caráter imediato para atendimento à Campanha de Redução do
Consumo de Água nos equipamentos públicos estaduais, por intermédio do – Decreto
nº 60.154/14
53. PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIêNCIA INTELECTUAL
– altera para PROGRAMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL: SÃO PAULO PELA IGUALDADE DE DIREITOS a denominação do – Decreto
nº 60.075/14, alterado pelo Decreto nº 60.328/14
54. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCêNCIA – PIBID
– procedimentos operacionais das ações implementadas – Instrução CGEB de 7.2.14
55. PROGRAMA NOVAS TECNOLOGIAS – NOVAS POSSIBILIDADES
– instituição do – Res. SE nº 21/14
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56. PROGRESSÃO
– procedimentos e critérios relativos à progressão aos servidores integrantes das classes abrangidas pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 – Decreto
nº 60.545/14
57. PROJETO EARLY BIRD – LÍNGUA INGLESA
– destinado a alunos dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais –
Res. SE nº 29/14
58. PROMOÇÃO
– referenciais bibliográficos e de legislação que fundamentam o processo de avaliação
no sistema de promoção dos integrantes do quadro do magistério – Res. SE nº 30/14,
Comunicado CGRH publicado em 31.5.14
59. READAPTADOS
– situação funcional dos servidores da Secretaria da Educação que se encontram na
condição de – Res. SE nº 12/14
60. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO – COMPROMISSO DE SÃO PAULO
– aprovação do – Res. SE nº 17/14
61. REGULAMENTO GERAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO 2014
– disposições do – Portaria Conjunta G-CEL/CGEB/G-SDPcD/G-SDECTI de 11.2.14
62. REMOÇÃO
– do Quadro de Apoio Escolar/2014 (procedimentos de inscrição/indicações e relação
de vagas) – Comunicado CGRH nº 5/14
63. SEMANA DE INCENTIVO À LEITURA
– instituição da – Lei nº 15.360/14
64. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS E DE FOLHA DE PAGAMENTO – G
– implementação, no âmbito da administração direta e das autarquias, do – Decreto nº
60.089/14, alterado pelo Decreto nº 60.258/14
65. TRATAMENTO NOMINAL
– aplicação do disposto na legislação que regula e regulamenta o tratamento nominal
de pessoas cuja identidade de gênero seja distinta de seu sexo biológico – Indicação
CEE nº 126/14 e Deliberação CEE nº 125/14
66. UNIDADES ESCOLARES
– criação de – Decretos nºs 60.076/14, 60. 219/14, 60.223/14, 60.240/14, 60.317/14,
60.317/14, 60.458/14
67. VEÍCULOS
– Vide GRUPO DE TRABALHO
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- XI Textos Legais e Normativos Citados neste
Volume, não constantes das Coletâneas
de Legislação Federal e Estadual de Ensino Fundamental e Médio – CENP/SE
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NESTE VOLUME LXXVII,
NÃO CONSTANTES DAS COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – CENP/SE
• FEDERAL
• LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04.05.2000
Lei de responsabilidade fiscal
• LEIS
LEI Nº 4.737, DE 1º.07.65
Institui o Código Eleitoral
LEI Nº 8.429, DE 02.06.92
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
LEI Nº 9.503, DE 23.09.1997
Institui o código de transito brasileiro
LEI Nº 10.406, DE 10.01.02
Institui o Código Civil
• ESTADUAL
LEIS COMPLEMENTARES
LEI COMPLEMENTAR Nº 204, DE 20.12.1978
Institui o Fundo Estadual de Saúde - FUNDES.
LEI COMPLEMENTAR Nº 734, DE 26.11.1993
Institui a Lei Orgânica do Ministério Público.
Lei Complementar n° 1.104, de 17/03/2010 Institui a Gratificação pelo Desempenho
e Apoio à Atividade Médico- Pericial - GDAMP e a Bonificação por Resultados - BR, no
âmbito da Secretaria de Gestão Pública, cria e extingue os cargos que especifica, e dá
providências correlatas
LEI COMPLEMENTAR N° 1.104, DE 17.03.2010
Institui a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Atividade Médico- Pericial - GDAMP
e a Bonificação por Resultados - BR, no âmbito da Secretaria de Gestão Pública, cria e
extingue os cargos que especifica, e dá providências correlatas.
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.157, DE 02.12.2011
Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que
especifica, e dá providências correlatas
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.193, DE 02.01.2013
Institui a carreira de Médico, e dá providências correlatas
• LEIS
LEI Nº 10.320, DE 16.12.1968
Dispõe sobre os sistemas de controle interno da gestão financeira e orçamentária do
Estado
LEI Nº 8.975, DE 25.11.1994
Dispõe sobre concessão de Prêmio de Incentivo aos Servidores em exercício na
Secretaria da Saúde, nas condições que especifica
LEI Nº 9.463, DE 19.12.1996
Altera a Lei n. 8.975, de 25/11/1994, que dispõe sobre a concessão de Prêmio de
Incentivo aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde
LEI Nº 12.521, DE 02.01.2007
Disciplina o funcionamento de estabelecimentos comerciais de desmonte de veículos
automotores de via terrestre
LEI Nº 14.169, DE 30.06.2010
Institui a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual - GDAMSPE, para os servidores que especifica, e dá providências correlatas.
• DECRETOS
DECRETO N° 52.770, DE 03.03.2008
Fica convocada a I Conferência Estadual GLBTT, que será realizada no período de 11 a 13
de abril de 2008, sob os auspícios das Secretarias da Justiça e da Defesa da Cidadania,
de Relações Institucionais, da Saúde, da Educação e da Segurança Pública
DECRETO Nº 54.032, DE 18.02.2009
Cria e organiza, na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Coordenação de
Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo
DECRETO Nº 54.179, DE 30.03.2009
Regulamenta o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo.
DECRETO Nº 54.276, DE 27.04.2009
Reorganiza a Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil.
DECRETO Nº 55.479, DE 25.02.2010
Institui, na Casa Civil, Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão
Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc e dá providências correlatas.
DECRETO Nº 55.588, DE 17.03.2010
Dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos
públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
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DECRETO Nº 56.260, DE 06.10.2010
Altera o Decreto nº 55.479, de 2010, que institui, na Casa Civil, Comitê Gestor do
Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações
- SPdoc e dá providências correlatas.
DECRETO Nº 56.819, DE 10.03.2011
Institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco
no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
DECRETO Nº 57.791, DE 14.02.2012
Altera a composição do Conselho consultivo do Programa Educação - Compromisso de
S.Paulo.
DECRETO Nº 58.117, DE 11.06.2012
Dá nova redação a dispositivos e substitui o Anexo II do Decreto nº 57.367, de 2011,
que instituiu o Programa “Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil”,
visando a fortalecer e ampliar o atendimento de crianças na educação infantil
DECRETO Nº 58.149, DE 21.06.2012
Dá nova redação a dispositivos do artigo 8º do Decreto nº 53.966, de 22 de janeiro de
2009, que disciplina a concessão de gratificação de representação, de que trata o inciso
III do artigo 135 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968
DECRETO Nº 58.379, DE 06.09.2012
Altera dispositivos e o anexo do Decreto nº 58.240, de 2012, que dispõe sobre a
identificação das unidades escolares da Secretaria da Educação que contarão com a
função de Gerente de organização escolar e dá providências
DECRETO Nº 60.175, DE 25.02.2014
Dispõe sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de S.Paulo e dá providências
correlatas.
• DIVERSOS
RESOLUÇÃO SE Nº 12, DE 27.02.13
Altera a composição da Comissão de Avaliaçãode Documentos e Acesso – CADA, de
que trata a Resolução SE 76, de 30.7.2012
RESOLUÇÃO SE Nº 24, DE 22.04.13
Altera a composição da Comissão Central do Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado
RESOLUÇÃO SE Nº 56, DE 27.08.13
Cria Comissão Especial, com a finalidade de implementar ações relacionadas ao
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo
RESOLUÇÃO CC Nº 6, DE 14-1-2013
Dispõe sobre a complementação dos dispositivos do Dec. 57.501-2011, que institui o
Cadastro Estadual de Entidades - CEE, no âmbito do Sistema Integrado de Convênios
do Estado de São Paulo, e cria o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE, sob a responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração
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Governo Do eSTADo De SÃo PAULo
Governador: Geraldo Alckmin

secretaria de estado da educaçÃo
Secretário: Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Chefe de Gabinete: Fernando Padula Novaes

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