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1. Perfil do Diretor 

Como dirigente e coordenador do processo educativo no âmbito da escola, compete ao diretor pro-
mover ações direcionadas à coerência e à consistência de uma proposta pedagógica centrada na formação 
integral do aluno. Tendo como objetivo a melhoria do desempenho da escola, cabe ao diretor, mediante pro-
cessos de pesquisa e formação continuada em serviço, assegurar o desenvolvimento de competências e habi-
lidades dos profissionais que trabalham sob sua coordenação, nas diversas dimensões da gestão escolar parti-
cipativa: pedagógica, de pessoas, de recursos físicos e financeiros e de resultados educacionais do ensino e 
aprendizagem. Como dirigente da unidade escolar, cabe-lhe uma atuação orientada pela concepção de gestão 
democrática e participativa, o que requer compreensão do contexto em que a educação é construída e a 
promoção de ações no sentido de assegurar o direito à educação para todos os alunos e expressar uma visão 
articuladora e integradora dos vários setores: pedagógico, curricular, administrativo, de serviços e das rela-
ções com a comunidade. Compete, portanto, ao Diretor de Escola uma atuação com vistas à educação de qua-
lidade, ou seja, centrada na organização e desenvolvimento de ensino que promovam a aprendizagem signifi-
cativa e a formação integral do aluno para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. 

2. Princípios que orientam a ação do diretor na SEE-SP 

2.1. Compromisso com uma educação de qualidade e aprendizagem com igualdade e equidade para 
todos 

O exercício profissional do Diretor requer a capacidade de realizar ações que promovam a melhoria da quali-
dade da escola e o comprometimento com a promoção das aprendizagens dos alunos na perspectiva da edu-
cação inclusiva, garantindo a todos oportunidades de desenvolvimento de suas potencialidades, em especial 
as que propiciem a formação integral do aluno, preparando-o para uma atuação ética, sustentável e trans-
formadora na vida pessoal, social, política e no mundo do trabalho. 

Competências Gerais 

Capacidade de: 

* Promover valores e princípios democráticos e participativos, éticos, de inclusão, de justiça e equidade. 

* Implementar a política educacional da SEE-SP, considerando o contexto local e indicadores sociais e educa-
cionais. 

* Liderar a ação coletiva de elaboração, implementação, avaliação e redirecionamento da proposta pedagógi-
ca da escola assegurando o direito à educação para todos os estudantes e o desenvolvimento de competên-
cias e habilidades dos profissionais que trabalham sob sua coordenação. 

* Implementar processos que evidenciem a transparência na gestão escolar e que estejam em consonância 
com os princípios que regem a administração pública. 

Conhecimento de: 

* Papel social da educação e a função social da escola na sociedade contemporânea e no contexto local. 

* Princípios e diretrizes de políticas educacionais nacionais e da SEE-SP no contexto social e de desenvolvi-
mento do País e do Estado de São Paulo, bem como a sua implementação. 

* Princípios e mecanismos institucionais, legais e normativos de organização, desenvolvimento e avaliação do 
sistema de ensino e da escola. 
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1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

(Arts. 5º, 6º, 205 a 214)  
 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprieda-
de, nos termos seguintes:  
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição;  
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algu-
ma coisa senão em virtude de lei;  
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante;  
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato;  
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem;  
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias;  
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de as-
sistência religiosa nas entidades civis e militares de inter-
nação coletiva;  
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de cren-
ça religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se 
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos im-
posta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada 
em lei;  
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença;  
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;  
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;  
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comuni-
cações telegráficas, de dados e das comunicações telefô-
nicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipó-
teses e na forma que a lei estabelecer para fins de investi-
gação criminal ou instrução processual penal; (Vide Lei nº 
9.296, de 1996)  
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer;  
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e res-
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;  
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;  
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, independentemente de auto-
rização, desde que não frustrem outra reunião anterior-
mente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente;  
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar;  
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento;  
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julga-
do;  

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado;  
XXI - as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filia-
dos judicial ou extrajudicialmente;  
XXII - é garantido o direito de propriedade;  
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;  
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropri-
ação por necessidade ou utilidade pública, ou por interes-
se social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;  
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, asse-
gurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano;  
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de fi-
nanciar o seu desenvolvimento;  
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza-
ção, publicação ou reprodução de suas obras, transmissí-
vel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;  
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:  
a) a proteção às participações individuais em obras coleti-
vas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 
nas atividades desportivas;  
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos criado-
res, aos intérpretes e às respectivas representações sindi-
cais e associativas;  
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como prote-
ção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo 
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológi-
co e econômico do País;  
XXX - é garantido o direito de herança;  
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no 
País será regulada pela lei brasileira em benefício do côn-
juge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja 
mais favorável a lei pessoal do “de cujus”;  
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor;  
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Esta-
do; (Regulamento)  
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas:  
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;  
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de inte-
resse pessoal;  
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciá-
rio lesão ou ameaça a direito;  
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurí-
dico perfeito e a coisa julgada;  
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;  
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organi-
zação que lhe der a lei, assegurados:  
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações;  
c) a soberania dos veredictos;  
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d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida;  
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal;  
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;  
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais;  
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 
lei;  
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insusce-
tíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo 
os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, 
se omitirem;  
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação 
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático;  
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor 
do patrimônio transferido;  
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, 
entre outras, as seguintes:  
a) privação ou restrição da liberdade;  
b) perda de bens;  
c) multa;  
d) prestação social alternativa;  
e) suspensão ou interdição de direitos;  
XLVII - não haverá penas:  
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos ter-
mos do art. 84, XIX;  
b) de caráter perpétuo;  
c) de trabalhos forçados;  
d) de banimento;  
e) cruéis;  
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distin-
tos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo 
do apenado;  
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade 
física e moral;  
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação;  
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturaliza-
do, em caso de crime comum, praticado antes da naturali-
zação, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;  
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião;  
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente;  
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal;  
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;  
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos;  
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória;  
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a iden-
tificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;  
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação públi-
ca, se esta não for intentada no prazo legal;  

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos pro-
cessuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem;  
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em lei;  
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se en-
contre serão comunicados imediatamente ao juiz compe-
tente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;  
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
assistência da família e de advogado;  
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial;  
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária;  
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem 
fiança;  
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do res-
ponsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 
obrigação alimentícia e a do depositário infiel;  
LXVIII - conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que al-
guém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder;  
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para prote-
ger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-
corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público;  
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetra-
do por:  
a) partido político com representação no Congresso Naci-
onal;  
b) organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;  
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício 
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogati-
vas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;  
LXXII - conceder-se-á “habeas-data”:  
a) para assegurar o conhecimento de informações relati-
vas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público;  
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-
lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;  
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à mora-
lidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-
fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;  
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;  
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciá-
rio, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 
sentença;  
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei:  
a) o registro civil de nascimento;  
b) a certidão de óbito;  
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LXXVII - são gratuitas as ações de “habeas-corpus” e 
“habeas-data”, e, na forma da lei, os atos necessários ao 
exercício da cidadania.  
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fun-
damentais têm aplicação imediata.  
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direi-
tos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 45, de 2004)  
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  

CAPÍTULO II  
DOS DIREITOS SOCIAIS  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimen-

tação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segu-
rança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 90, de 2015)  

CAPÍTULO III  
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO  

Seção I  
DA EDUCAÇÃO  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a colabora-
ção da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguin-

tes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais;  
V - valorização dos profissionais da educação escolar, ga-
rantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII - garantia de padrão de qualidade.  
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissio-
nais da educação escolar pública, nos termos de lei fede-
ral. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de tra-
balhadores considerados profissionais da educação básica 
e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequa-
ção de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimo-
nial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão.  

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, téc-
nicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)  
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica.(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 11, de 1996)  
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetiva-

do 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; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009)  
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 
1996)  
III - atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensi-
no;  
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)  
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesqui-
sa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um;  
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condi-
ções do educando;  

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares 

de material didaticoescolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Consti-

tucional nº 59, de 2009)  
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo.  
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade 
da autoridade competente.  
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos 
no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto 
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.  
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as 

seguintes condições:  
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;  
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Públi-
co.  
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacio-
nais e regionais.  
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui-
rá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental.  
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em 
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas 
também a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem.  
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-

nicípios organizarão em regime de colaboração seus sis-
temas de ensino.  
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o 
dos Territórios, financiará as instituições de ensino públi-
cas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de quali-
dade do ensino mediante assistência técnica e financeira 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)  
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§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996)  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritaria-
mente no ensino fundamental e médio. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996)  

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de modo a assegurar a universali-

zação do ensino obrigatório. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009)  
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente 
ao ensino regular. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
53, de 2006)  
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino.  
§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é 
considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 
receita do governo que a transferir.  
§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no “caput” 
deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino 
federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na 
forma do art. 213.  

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prio-

ridade ao atendimento das necessidades do ensino obriga-

tório, no que se refere a universalização, garantia de pa-

drão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacio-

nal de educação. (Redação dada pela Emenda Constituci-

onal nº 59, de 2009)  
§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e 
assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão finan-
ciados com recursos provenientes de contribuições sociais 
e outros recursos orçamentários.  
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional 
de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
(Vide Decreto nº 6.003, de 2006)  

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação serão distribuídas 
proporcionalmente ao número de alunos matriculados na 
educação básica nas respectivas redes públicas de ensi-
no. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  
Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às esco-

las públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:  
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação;  
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 
Poder Público, no caso de encerramento de suas ativida-
des.  
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser 
destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental 
e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insu-
ficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 
cursos regulares da rede pública na localidade da residên-
cia do educando, ficando o Poder Público obrigado a in-
vestir prioritariamente na expansão de sua rede na locali-
dade.  
§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo 
e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou 
por instituições de educação profissional e tecnológica 
poderão receber apoio financeiro do Poder Público. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)  

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, 

de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema 

nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação 

para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensi-

no em seus diversos níveis, etapas e modalidades por 

meio de ações integradas dos poderes públicos das dife-

rentes esferas federativas que conduzam a: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)  
I - erradicação do analfabetismo;  
II - universalização do atendimento escolar;  
III - melhoria da qualidade do ensino;  
IV - formação para o trabalho;  
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.  
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto interno 
bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 
2009) 
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1. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 

(Vide Decreto nº 3.860, de 2001) 
(Vide Lei nº 10.870, de 2004) 
(Vide Adin 3324-7, de 2005) 
(Vide Lei nº 12.061, de 2009) 

 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Da Educação 

Art. 1º A educação abrange os processos for-
mativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organi-
zações da sociedade civil e nas manifestações cultu-
rais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, 
que se desenvolve, predominantemente, por meio do 
ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social. 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 2º A educação, dever da família e do Esta-
do, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pe-
dagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e pri-
vadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação 
escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-
racial.             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 4º O dever do Estado com educação esco-
lar pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organi-
zada da seguinte forma:  (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

a) pré-escola;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

b) ensino fundamental;    (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

c) ensino médio;  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 
5 (cinco) anos de idade;           (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 

III - atendimento educacional especializado 
gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas 
e modalidades, preferencialmente na rede regular de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art3§5
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3324&processo=3324
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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ensino;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamen-
tal e médio para todos os que não os concluíram na 
idade própria;             (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensi-
no, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequa-
do às condições do educando; 

VII - oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as con-
dições de acesso e permanência na escola; 

VIII - atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transpor-
te, alimentação e assistência à saú-
de;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade mínimas, 
por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvol-
vimento do processo de ensino-aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infan-
til ou de ensino fundamental mais próxima de sua 
residência a toda criança a partir do dia em que 
completar 4 (quatro) anos de idade.             (Incluído 
pela Lei nº 11.700, de 2008). 

Art. 5
o
  O acesso à educação básica obrigató-

ria é direito público subjetivo, podendo qualquer ci-
dadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, 
acionar o poder público para exigi-
lo.              (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

§ 1
o
  O poder público, na esfera de sua compe-

tência federativa, deverá:             (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - recensear anualmente as crianças e adoles-
centes em idade escolar, bem como os jovens e 
adultos que não concluíram a educação bási-
ca;             (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
frequência à escola. 

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o 
Poder Público assegurará em primeiro lugar o aces-
so ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, 
contemplando em seguida os demais níveis e moda-
lidades de ensino, conforme as prioridades constitu-
cionais e legais. 

§ 3º Qualquer das partes mencionadas 
no caput deste artigo tem legitimidade para peticio-
nar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 
208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito 
sumário a ação judicial correspondente. 

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade 
competente para garantir o oferecimento do ensino 
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 
responsabilidade. 

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigato-
riedade de ensino, o Poder Público criará formas 
alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensi-
no, independentemente da escolarização anterior. 

Art. 6
o
  É dever dos pais ou responsáveis efe-

tuar a matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos 4 (quatro) anos de idade.             (Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, 
atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educa-
ção nacional e do respectivo sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação 
de qualidade pelo Poder Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressal-
vado o previsto no art. 213 da Constituição Federal. 

TÍTULO IV 

Da Organização da Educação Nacional 

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios organizarão, em regime de colabo-
ração, os respectivos sistemas de ensino. 

§ 1º Caberá à União a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os diferentes ní-
veis e sistemas e exercendo função normativa, redis-
tributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais. 

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de 
organização nos termos desta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11700.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11700.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art208§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art213
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Art. 9º A União incumbir-se-á 
de:       (Regulamento) 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos 
e instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
o dos Territórios; 

III - prestar assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o 
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, 
exercendo sua função redistributiva e supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, competên-
cias e diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum; 

IV-A - estabelecer, em colaboração com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, diretrizes e 
procedimentos para identificação, cadastramento e 
atendimento, na educação básica e na educação 
superior, de alunos com altas habilidades ou super-
dotação;         (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015) 

V - coletar, analisar e disseminar informações 
sobre a educação; 

 VI - assegurar processo nacional de avaliação 
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio 
e superior, em colaboração com os sistemas de en-
sino, objetivando a definição de prioridades e a me-
lhoria da qualidade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de 
graduação e pós-graduação; 

 VIII - assegurar processo nacional de avalia-
ção das instituições de educação superior, com a 
cooperação dos sistemas que tiverem responsabili-
dade sobre este nível de ensino; 

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabeleci-
mentos do seu sistema de ensino.       (Vide Lei nº 
10.870, de 2004) 

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Con-
selho Nacional de Educação, com funções normati-
vas e de supervisão e atividade permanente, criado 
por lei. 

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos inci-
sos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e 
informações necessários de todos os estabelecimen-
tos e órgãos educacionais. 

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX po-
derão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Fede-
ral, desde que mantenham instituições de educação 
superior. 

 Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; 

II - definir, com os Municípios, formas de cola-
boração na oferta do ensino fundamental, as quais 
devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser 
atendida e os recursos financeiros disponíveis em 
cada uma dessas esferas do Poder Público; 

III - elaborar e executar políticas e planos edu-
cacionais, em consonância com as diretrizes e pla-
nos nacionais de educação, integrando e coorde-
nando as suas ações e as dos seus Municípios; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabeleci-
mentos do seu sistema de ensino; 

V - baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino; 

VI - assegurar o ensino fundamental e ofere-
cer, com prioridade, o ensino médio a todos que o 
demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta 
Lei;            (Redação dada pela Lei nº 12.061, de 
2009) 

VII - assumir o transporte escolar dos alunos 
da rede estadual.               (Incluído pela Lei nº 
10.709, de 31.7.2003) 

Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-
ão as competências referentes aos Estados e aos 
Municípios. 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados; 

II - exercer ação redistributiva em relação às 
suas escolas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3860.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art9iva
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13234.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.870.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12061.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art1
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III - baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os es-
tabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - oferecer a educação infantil em creches e 
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamen-
tal, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com 
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e desenvol-
vimento do ensino. 

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da 
rede municipal.          (Incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003) 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, 
ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino 
ou compor com ele um sistema único de educação 
básica. 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, res-
peitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógi-
ca; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos 
materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e 
horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de traba-
lho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alu-
nos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunida-
de, criando processos de integração da sociedade 
com a escola; 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não 
com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 
legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógi-
ca da escola;           (Redação dada pela Lei nº 
12.013, de 2009) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Municí-
pio, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo 
representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima 

de cinqüenta por cento do percentual permitido em 
lei.             (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001) 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta peda-
gógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, se-
gundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula esta-
belecidos, além de participar integralmente dos perí-
odos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as 
normas da gestão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas peculiari-
dades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e lo-
cal em conselhos escolares ou equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às 
unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 
observadas as normas gerais de direito financeiro 
público. 

Art. 16. O sistema federal de ensino compre-
ende:        (Regulamento) 

I - as instituições de ensino mantidas pela Uni-
ão; 

II - as instituições de educação superior cria-
das e mantidas pela iniciativa privada; 

III - os órgãos federais de educação. 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e 
do Distrito Federal compreendem: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.709.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
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I - as instituições de ensino mantidas, respecti-
vamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito 
Federal; 

II - as instituições de educação superior manti-
das pelo Poder Público municipal; 

III - as instituições de ensino fundamental e 
médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

IV - os órgãos de educação estaduais e do 
Distrito Federal, respectivamente. 

Parágrafo único. No Distrito Federal, as insti-
tuições de educação infantil, criadas e mantidas pela 
iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino 
compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamental, mé-
dio e de educação infantil mantidas pelo Poder Pú-
blico municipal; 

II - as instituições de educação infantil criadas 
e mantidas pela iniciativa privada; 

III – os órgãos municipais de educação. 

Art. 19. As instituições de ensino dos diferen-
tes níveis classificam-se nas seguintes categorias 
administrati-
vas:       (Regulamento)        (Regulamento) 

I - públicas, assim entendidas as criadas ou in-
corporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público; 

II - privadas, assim entendidas as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado. 

Art. 20. As instituições privadas de ensino se 
enquadrarão nas seguintes categori-
as:       (Regulamento)        (Regulamento) 

I - particulares em sentido estrito, assim en-
tendidas as que são instituídas e mantidas por uma 
ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito priva-
do que não apresentem as características dos inci-
sos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas 
educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na 
sua entidade mantenedora representantes da comu-
nidade;              (Redação dada pela Lei nº 12.020, 
de 2009) 

III - confessionais, assim entendidas as que 
são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orien-
tação confessional e ideologia específicas e ao dis-
posto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. 

TÍTULO V 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e 
Ensino 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-
se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de períodos de estudos, grupos 
não-seriados, com base na idade, na competência e 
em outros critérios, ou por forma diversa de organi-
zação, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, 
inclusive quando se tratar de transferências entre 
estabelecimentos situados no País e no exterior, 
tendo como base as normas curriculares gerais. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se 
às peculiaridades locais, inclusive climáticas e eco-
nômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 
sem com isso reduzir o número de horas letivas pre-
visto nesta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2207.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2306.htm
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Art. 24. A educação básica, nos níveis funda-
mental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oi-
tocentas horas para o ensino fundamental e para 
o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluí-
do o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver;            (Redação dada pela Lei nº 13.415, 
de 2017) 

II - a classificação em qualquer série ou etapa, 
exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser 
feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, 
com aproveitamento, a série ou fase anterior, na 
própria escola; 

b) por transferência, para candidatos proce-
dentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização ante-
rior, mediante avaliação feita pela escola, que defina 
o grau de desenvolvimento e experiência do candi-
dato e permita sua inscrição na série ou etapa ade-
quada, conforme regulamentação do respectivo sis-
tema de ensino; 

III - nos estabelecimentos que adotam a pro-
gressão regular por série, o regimento escolar pode 
admitir formas de progressão parcial, desde que 
preservada a sequência do currículo, observadas as 
normas do respectivo sistema de ensino; 

IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, 
com alunos de séries distintas, com níveis equivalen-
tes de adiantamento na matéria, para o ensino de 
línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes 
curriculares; 

V - a verificação do rendimento escolar obser-
vará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desem-
penho do aluno, com prevalência dos aspectos quali-
tativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 
longo do período sobre os de eventuais provas fi-
nais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas 
séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelos ao período letivo, para os 
casos de baixo rendimento escolar, a serem discipli-
nados pelas instituições de ensino em seus regimen-
tos; 

VI - o controle de frequência fica a cargo da 
escola, conforme o disposto no seu regimento e nas 
normas do respectivo sistema de ensino, exigida a 
frequência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação; 

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir 
históricos escolares, declarações de conclusão de 
série e diplomas ou certificados de conclusão de 
cursos, com as especificações cabíveis. 

§ 1º  A carga horária mínima anual de que 
trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de 
forma progressiva, no ensino médio, para mil e 
quatrocentas horas, devendo os sistemas de 
ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, 
pelo menos mil horas anuais de carga horária, a 
partir de 2 de março de 2017.          (Incluído pela 
Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 2
o
  Os sistemas de ensino disporão sobre 

a oferta de educação de jovens e adultos e de 
ensino noturno regular, adequado às condições 
do educando, conforme o inciso VI do art. 
4

o
.           (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 25. Será objetivo permanente das autori-
dades responsáveis alcançar relação adequada en-
tre o número de alunos e o professor, a carga horá-
ria e as condições materiais do estabelecimento. 

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema 
de ensino, à vista das condições disponíveis e das 
características regionais e locais, estabelecer parâ-
metro para atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do 
ensino fundamental e do ensino médio devem ter 
base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educan-
dos.           (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

§ 1º Os currículos a que se refere 
o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 
da língua portuguesa e da matemática, o conheci-
mento do mundo físico e natural e da realidade soci-
al e política, especialmente do Brasil. 

§ 2
o
  O ensino da arte, especialmente em 

suas expressões regionais, constituirá compo-
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nente curricular obrigatório da educação bási-
ca.            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 
2017) 

§ 3
o
 A educação física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular obri-
gatório da educação básica, sendo sua prática facul-
tativa ao aluno:             (Redação dada pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou 
superior a seis horas;          (Incluído pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

II – maior de trinta anos de ida-
de;         (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

III – que estiver prestando serviço militar inicial 
ou que, em situação similar, estiver obrigado à práti-
ca da educação física;         (Incluído pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

IV – amparado pelo Decreto-Lei n
o
 1.044, de 

21 de outubro de 1969;          (Incluído pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

V – (VETADO)          (Incluído pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

VI – que tenha prole.        (Incluído pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etni-
as para a formação do povo brasileiro, especialmen-
te das matrizes indígena, africana e europeia. 

§ 5
o
  No currículo do ensino fundamental, a 

partir do sexto ano, será ofertada a língua ingle-
sa.     (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 6
o
  As artes visuais, a dança, a música e o 

teatro são as linguagens que constituirão o compo-
nente curricular de que trata o § 2

o
 deste arti-

go.             (Redação dada pela Lei nº 13.278, de 
2016) 

§ 7
o
  A integralização curricular poderá in-

cluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos 
e pesquisas envolvendo os temas transversais 
de que trata o caput.            (Redação dada pela 
Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 8º A exibição de filmes de produção nacional 
constituirá componente curricular complementar 
integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a 
sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) 
horas mensais.        (Incluído pela Lei nº 13.006, de 
2014) 

§ 9
o
 Conteúdos relativos aos direitos humanos 

e à prevenção de todas as formas de violência con-
tra a criança e o adolescente serão incluídos, como 
temas transversais, nos currículos escolares de que 
trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 
n

o
 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente), observada a produção e dis-
tribuição de material didático adequa-
do.          (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

§ 10.  A inclusão de novos componentes 
curriculares de caráter obrigatório na Base Naci-
onal Comum Curricular dependerá de aprovação 
do Conselho Nacional de Educação e de homo-
logação pelo Ministro de Estado da Educa-
ção.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena.        (Redação dada pela 
Lei nº 11.645, de 2008). 

§ 1
o
  O conteúdo programático a que se refere 

este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 
cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 
como o estudo da história da África e dos africanos, 
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 
índio na formação da sociedade nacional, resgatan-
do as suas contribuições nas áreas social, econômi-
ca e política, pertinentes à história do Bra-
sil.          (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 
2008). 

§ 2
o
  Os conteúdos referentes à história e cul-

tura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo es-
colar, em especial nas áreas de educação artística e 
de literatura e história brasileiras.         (Redação 
dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educa-
ção básica observarão, ainda, as seguintes diretri-
zes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao inte-
resse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II - consideração das condições de escolarida-
de dos alunos em cada estabelecimento; 

III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio 
às práticas desportivas não-formais. 
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Art. 28. Na oferta de educação básica para a 
população rural, os sistemas de ensino promoverão 
as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, espe-
cialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos 
alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo ade-
quação do calendário escolar às fases do ciclo agrí-
cola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona 
rural. 

Parágrafo único.  O fechamento de escolas do 
campo, indígenas e quilombolas será precedido de 
manifestação do órgão normativo do respectivo sis-
tema de ensino, que considerará a justificativa apre-
sentada pela Secretaria de Educação, a análise do 
diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da 
comunidade escolar.         (Incluído pela Lei nº 
12.960, de 2014) 

Seção II 

Da Educação Infantil 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o desenvol-
vimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunida-
de.          (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para 
crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade.         (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 31.  A educação infantil será organizada 
de acordo com as seguintes regras 
muns:          (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

I - avaliação mediante acompanhamento e re-
gistro do desenvolvimento das crianças, sem o obje-
tivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental;   (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - carga horária mínima anual de 800 (oito-
centas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho 
nal;           (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 
(quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 
(sete) horas para a jornada integral;           (Incluído 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IV - controle de frequência pela instituição de 
educação pré-escolar, exigida a frequência mínima 
de 60% (sessenta por cento) do total de ho-
ras;         (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

V - expedição de documentação que permita 
atestar os processos de desenvolvimento e aprendi-
zagem da criança.            (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013) 

Seção III 

Do Ensino Fundamental 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, median-
te:             (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 
2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno domí-
nio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e soci-
al, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhe-
cimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, 
dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino des-
dobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam pro-
gressão regular por série podem adotar no ensino 
fundamental o regime de progressão continuada, 
sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, observadas as normas do respectivo 
sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será minis-
trado em língua portuguesa, assegurada às comuni-
dades indígenas a utilização de suas línguas mater-
nas e processos próprios de aprendizagem. 
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§ 4º O ensino fundamental será presencial, 
sendo o ensino a distância utilizado como comple-
mentação da aprendizagem ou em situações emer-
genciais. 

§ 5
o
  O currículo do ensino fundamental inclui-

rá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos 
das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz 
a Lei n

o
 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a 
produção e distribuição de material didático adequa-
do.           (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais se-
rá incluído como tema transversal nos currículos do 
ensino fundamental.     (Incluído pela Lei nº 12.472, 
de 2011). 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facul-
tativa, é parte integrante da formação básica do ci-
dadão e constitui disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental, assegurado 
o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitis-
mo.             (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 
22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os 
procedimentos para a definição dos conteúdos do 
ensino religioso e estabelecerão as normas para a 
habilitação e admissão dos professo-
res.           (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade 
civil, constituída pelas diferentes denominações reli-
giosas, para a definição dos conteúdos do ensino 
religioso.              (Incluído pela Lei nº 9.475, de 
22.7.1997) 

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamen-
tal incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efe-
tivo em sala de aula, sendo progressivamente ampli-
ado o período de permanência na escola. 

§ 1º São ressalvados os casos do ensino no-
turno e das formas alternativas de organização auto-
rizadas nesta Lei. 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado 
progressivamente em tempo integral, a critério dos 
sistemas de ensino. 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educa-
ção básica, com duração mínima de três anos, terá 
como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos co-
nhecimentos adquiridos no ensino fundamental, pos-
sibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a ci-
dadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pes-
soa humana, incluindo a formação ética e o desen-
volvimento da autonomia intelectual e do pensamen-
to crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científi-
co-tecnológicos dos processos produtivos, relacio-
nando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricu-
lar definirá direitos e objetivos de aprendizagem 
do ensino médio, conforme diretrizes do Conse-
lho Nacional de Educação, nas seguintes áreas 
do conhecimento:              (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017) 

I - linguagens e suas tecnologias;  

(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - matemática e suas tecnologias;           

(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - ciências da natureza e suas tecnologias  

(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.  

(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 1
o
  A parte diversificada   dos  currícu-

los  de  que  trata o caput do art. 26, defini-
da em cada sistema de ensino, deverá estar 
harmonizada à Base Nacional Comum Cur-
ricular e ser articulada a partir do contexto 
histórico, econômico, social, ambiental e 
cultural.  

(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 2
o
  A Base Nacional Comum Curricular re-

ferente ao ensino médio incluirá obrigatoriamen-
te estudos e práticas de educação física, arte, 
sociologia e filosofia. (Incluído pela Lei nº 13.415, 
de 2017) 
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§ 3
o
  O ensino da língua portuguesa e da 

matemática será obrigatório nos três anos do 
ensino médio, assegurada às comunidades indí-
genas, também, a utilização das respectivas lín-
guas maternas.            (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017) 

§ 4
o
  Os currículos do ensino médio inclui-

rão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa 
e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em 
caráter optativo, preferencialmente o espanhol, 
de acordo com a disponibilidade de oferta, locais 
e horários definidos pelos sistemas de ensi-
no.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 5
o
  A carga horária destinada ao cumpri-

mento da Base Nacional Comum Curricular não 
poderá ser superior a mil e oitocentas horas do 
total da carga horária do ensino médio, de acor-
do com a definição dos sistemas de ensi-
no.            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 6
o
  A União estabelecerá os padrões de 

desempenho esperados para o ensino médio, 
que serão referência nos processos nacionais de 
avaliação, a partir da Base Nacional Comum Cur-
ricular.       (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 7
o
  Os currículos do ensino médio deve-

rão considerar a formação integral do aluno, de 
maneira a adotar um trabalho voltado para a 
construção de seu projeto de vida e para sua 
formação nos aspectos físicos, cognitivos e so-
cioemocionais. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 
2017) 

§ 8
o
  Os conteúdos, as metodologias e as 

formas de avaliação processual e formativa serão 
organizados nas redes de ensino por meio de 
atividades teóricas e práticas, provas orais e 
escritas, seminários, projetos e atividades on-
line, de tal forma que ao final do ensino médio o 
educando demonstre:            (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017) 

I - domínio dos princípios científicos e tec-
nológicos que presidem a produção moder-
na;            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - conhecimento das formas contemporâ-
neas de linguagem.           (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017) 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será 
composto pela Base Nacional Comum Curricular 
e por itinerários formativos, que deverão ser or-
ganizados por meio da oferta de diferentes arran-
jos curriculares, conforme a relevância para o 
contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino, a saber:       (Redação dada pela Lei nº 
13.415, de 2017) 

I - linguagens e suas tecnologias        

(Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - matemática e suas tecnologias        

(Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - ciências da natureza e suas tecnologi-
as;   

(Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

IV - ciências humanas e sociais aplica-
das;       (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 
2017) 

V - formação técnica e profissional.       

(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 1
o
  A organização das áreas de que trata 

o caput e das respectivas competências e habili-
dades será feita de acordo com critérios estabe-
lecidos em cada sistema de ensino.       (Redação 
dada pela Lei nº 13.415, de 2017)  

I - (revogado);       (Redação dada pela Lei nº 
13.415, de 2017)  

II - (revogado);       (Redação dada pela Lei 
nº 13.415, de 2017) 

§ 3
o
  A critério dos sistemas de ensino, po-

derá ser composto itinerário formativo integrado, 
que se traduz na composição de componentes 
curriculares da Base Nacional Comum Curricular 
- BNCC e dos itinerários formativos, consideran-
do os incisos I a V do caput.       (Redação dada 
pela Lei nº 13.415, de 2017) 

§ 5
o
  Os sistemas de ensino, mediante dis-

ponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao 
aluno concluinte do ensino médio cursar mais 
um itinerário formativo de que trata 
o caput.      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)   

§ 6
o
  A critério dos sistemas de ensino, a 

oferta de formação com ênfase técnica e profis-
sional considerará:       (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017) 

I - a inclusão de vivências práticas de traba-
lho no setor produtivo ou em ambientes de simu-
lação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, 
quando aplicável, de instrumentos estabelecidos 
pela legislação sobre aprendizagem profissio-
nal;      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  
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II - a possibilidade de concessão de certifi-
cados intermediários de qualificação para o tra-
balho, quando a formação for estruturada e or-
ganizada em etapas com terminalidade.       

 (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

§ 7
o
  A oferta de formações experimentais 

relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que 
não constem do Catálogo Nacional dos Cursos 
Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do 
reconhecimento pelo respectivo Conselho Esta-
dual de Educação, no prazo de três anos, e da 
inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Téc-
nicos, no prazo de cinco anos, contados da data 
de oferta inicial da formação.      (Incluído pela Lei 
nº 13.415, de 2017)   

§ 8
o
  A oferta de formação técnica e profis-

sional a que se refere o inciso V do caput, reali-
zada na própria instituição ou em parceria com 
outras instituições, deverá ser aprovada previa-
mente pelo Conselho Estadual de Educação, 
homologada pelo Secretário Estadual de Educa-
ção e certificada pelos sistemas de ensi-
no.       (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

§ 9
o
  As instituições de ensino emitirão cer-

tificado com validade nacional, que habilitará o 
concluinte do ensino médio ao prosseguimento 
dos estudos em nível superior ou em outros cur-
sos ou formações para os quais a conclusão do 
ensino médio seja etapa obrigatória.      (Incluído 
pela Lei nº 13.415, de 2017)   

§ 10.  Além das formas de organização pre-
vistas no art. 23, o ensino médio poderá ser or-
ganizado em módulos e adotar o sistema de cré-
ditos com terminalidade específica.      (Incluído 
pela Lei nº 13.415, de 2017)  

§ 11.  Para efeito de cumprimento das exi-
gências curriculares do ensino médio, os siste-
mas de ensino poderão reconhecer competên-
cias e firmar convênios com instituições de edu-
cação a distância com notório reconhecimento, 
mediante as seguintes formas de comprova-
ção:      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)   

I - demonstração prática;       (Incluído pela 
Lei nº 13.415, de 2017) 

II - experiência de trabalho supervisionado 
ou outra experiência adquirida fora do ambiente 
escolar;       (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - atividades de educação técnica ofereci-
das em outras instituições de ensino credencia-
das;      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)  

IV - cursos oferecidos por centros ou pro-
gramas ocupacionais;      (Incluído pela Lei nº 
13.415, de 2017)  

V - estudos realizados em instituições de 
ensino nacionais ou estrangeiras;      (Incluído 
pela Lei nº 13.415, de 2017)  

VI - cursos realizados por meio de educa-
ção a distância ou educação presencial mediada 
por tecnologias.      (Incluído pela Lei nº 13.415, 
de 2017)  

§ 12.  As escolas deverão orientar os alu-
nos no processo de escolha das áreas de conhe-
cimento ou de atuação profissional previstas 
no caput.      (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

Seção IV-A 

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-A.  Sem prejuízo do disposto na Seção 
IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a forma-
ção geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas.           (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  A preparação geral para o 
trabalho e, facultativamente, a habilitação profissio-
nal poderão ser desenvolvidas nos próprios estabe-
lecimentos de ensino médio ou em cooperação com 
instituições especializadas em educação profissio-
nal.            (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-B.  A educação profissional técnica de 
nível médio será desenvolvida nas seguintes for-
mas:            (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - articulada com o ensino médio           

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

II - subsequente, em cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino  médio.          

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  A educação profissional téc-
nica de nível médio deverá observar:            

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - os objetivos e definições contidos nas dire-
trizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Con-
selho Nacional de Educação;             (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008) 
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II - as normas complementares dos respectivos 
sistemas de ensino;            (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008) 

III - as exigências de cada instituição de ensi-
no, nos termos de seu projeto pedagógi-
co.          (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 36-C.  A educação profissional técnica de 
nível médio articulada, prevista no inciso I 
do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida 
de forma:         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

I - integrada, oferecida somente a quem já te-
nha concluído o ensino fundamental, sendo o curso 
planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação 
profissional técnica de nível médio, na mesma insti-
tuição de ensino, efetuando-se matrícula única para 
cada aluno;         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008) 

II - concomitante, oferecida a quem ingresse 
no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-
se matrículas distintas para cada curso, e podendo 
ocorrer:         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitan-
do-se as oportunidades educacionais disponí-
veis;         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

b) em instituições de ensino distintas, aprovei-
tando-se as oportunidades educacionais disponí-
veis;          (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

c) em instituições de ensino distintas, mediante 
convênios de intercomplementaridade, visando ao 
planejamento e ao desenvolvimento de projeto pe-
dagógico unificado.         (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008) 

Art. 36-D.  Os diplomas de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, quando registra-
dos, terão validade nacional e habilitarão ao prosse-
guimento de estudos na educação superi-
or.        (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Parágrafo único.  Os cursos de educação pro-
fissional técnica de nível médio, nas formas articula-
da concomitante e subsequente, quando estrutura-
dos e organizados em etapas com terminalidade, 
possibilitarão a obtenção de certificados de qualifica-
ção para o trabalho após a conclusão, com aprovei-
tamento, de cada etapa que caracterize uma qualifi-
cação para o trabalho.          (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008) 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou conti-
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gra-
tuitamente aos jovens e aos adultos, que não pude-
ram efetuar os estudos na idade regular, oportunida-
des educacionais apropriadas, consideradas as ca-
racterísticas 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. 

§ 3
o
  A educação de jovens e adultos deverá 

articular-se, preferencialmente, com a educação 
profissional, na forma do regulamento.         (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cur-
sos e exames supletivos, que compreenderão a ba-
se nacional comum do currículo, habilitando ao pros-
seguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo 
realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamen-
tal, para os maiores de quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, pa-
ra os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiri-
dos pelos educandos por meios informais serão afe-
ridos e reconhecidos mediante exames. 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Da Educação Profissional e Tecnológica 
(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, 
no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e 
da tecnologia.          (Redação dada pela Lei nº 
11.741, de 2008) 

§ 1
o
  Os cursos de educação profissional e 

tecnológica poderão ser organizados por eixos tec-
nológicos, possibilitando a construção de diferentes 
itinerários formativos, observadas as normas do 
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respectivo sistema e nível de ensino.         (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008) 

§ 2
o
  A educação profissional e tecnológica 

abrangerá os seguintes cursos:        (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008) 

I – de formação inicial e continuada ou qualifi-
cação profissional;        (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008) 

II – de educação profissional técnica de nível 
médio;         (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

III – de educação profissional tecnológica de 
graduação e pós-graduação.         (Incluído pela Lei 
nº 11.741, de 2008) 

§ 3
o
  Os cursos de educação profissional tec-

nológica de graduação e pós-graduação organizar-
se-ão, no que concerne a objetivos, características e 
duração, de acordo com as diretrizes curriculares 
nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Educação.             (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008) 

Art. 40. A educação profissional será desen-
volvida em articulação com o ensino regular ou por 
diferentes estratégias de educação continuada, em 
instituições especializadas ou no ambiente de traba-
lho.            (Regulamento)(Regulamento)       (Regula
mento) 

Art. 41.  O conhecimento adquirido na educa-
ção profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, 
poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e 
certificação para prosseguimento ou conclusão de 
estudos.          (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 
2008) 

Art. 42.  As instituições de educação profissio-
nal e tecnológica, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 
condicionada a matrícula à capacidade de aprovei-
tamento e não necessariamente ao nível de escola-
ridade.          (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 
2008) 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Art. 43. A educação superior tem por finalida-
de: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvi-
mento do espírito científico e do pensamento reflexi-
vo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvi-
mento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investi-
gação científica, visando o desenvolvimento da ciên-
cia e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do ho-
mem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem patri-
mônio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiço-
amento cultural e profissional e possibilitar a corres-
pondente concretização, integrando os conhecimen-
tos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelec-
tual sistematizadora do conhecimento de cada gera-
ção; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas 
do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comuni-
dade e estabelecer com esta uma relação de reci-
procidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participa-
ção da população, visando à difusão das conquistas 
e benefícios resultantes da criação cultural e da pes-
quisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do 
aprimoramento da educação básica, mediante a 
formação e a capacitação de profissionais, a realiza-
ção de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento 
de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares.          (Incluído pela Lei nº 13.174, 
de 2015) 

Art. 44. A educação superior abrangerá os se-
guintes cursos e programas:       (Regulamento) 

I - cursos sequenciais por campo de saber, de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino, desde que tenham concluído 
o ensino médio ou equivalente;            (Redação 
dada pela Lei nº 11.632, de 2007). 

II - de graduação, abertos a candidatos que te-
nham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo; 

III - de pós-graduação, compreendendo pro-
gramas de mestrado e doutorado, cursos de espe-
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cialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a can-
didatos diplomados em cursos de graduação e que 
atendam às exigências das instituições de ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que 
atendam aos requisitos  

§ 1º. Os resultados do processo seletivo referi-
do no inciso II do caput deste artigo serão tornados 
públicos pelas instituições de ensino superior, sendo 
obrigatória a divulgação da relação nominal dos 
classificados, a respectiva ordem de classificação, 
bem como do cronograma das chamadas para ma-
trícula, de acordo com os critérios para preenchimen-
to das vagas constantes do respectivo edi-
tal.          (Incluído pela Lei nº 11.331, de 
2006)      (Renumerado do parágrafo único para § 1º 
pela Lei nº 13.184, de 2015) 

§ 2º No caso de empate no processo seletivo, 
as instituições públicas de ensino superior darão 
prioridade de matrícula ao candidato que comprove 
ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou 
ao de menor renda familiar, quando mais de um 
candidato preencher o critério inicial.            (Incluído 
pela Lei nº 13.184, de 2015) 

§ 3
o
  O processo seletivo referido no inciso 

II considerará as competências e as habilidades 
definidas na Base Nacional Comum Curricu-
lar.       (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 45. A educação superior será ministrada 
em instituições de ensino superior, públicas ou pri-
vadas, com variados graus de abrangência ou espe-
cialização.      (Regulamento)        (Regulamento) 

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de 
cursos, bem como o credenciamento de instituições 
de educação superior, terão prazos limitados, sendo 
renovados, periodicamente, após processo regular 
de avalia-
ção. (Regulamento)        (Regulamento)       (Vide Lei 
nº 10.870, de 2004) 

§ 1º Após um prazo para saneamento de defi-
ciências eventualmente identificadas pela avaliação 
a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que 
poderá resultar, conforme o caso, em desativação de 
cursos e habilitações, em intervenção na instituição, 
em suspensão temporária de prerrogativas da auto-
nomia, ou em 
to.          (Regulamento)        (Regulamento)          (Vi
de Lei nº 10.870, de 2004) 

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder 
Executivo responsável por sua manutenção acom-
panhará o processo de saneamento e fornecerá 
recursos adicionais, se necessários, para a supera-
ção das deficiências. 

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo re-
gular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 
duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluí-
do o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver. 

§ 1
o
  As instituições informarão aos interessa-

dos, antes de cada período letivo, os programas dos 
cursos e demais componentes curriculares, sua du-
ração, requisitos, qualificação dos professores, re-
cursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigan-
do-se a cumprir as respectivas condições, e a publi-
cação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras 
formas concomitantemente:         (Redação dada 
pela lei nº 13.168, de 2015) 

I - em página específica na internet no sítio 
eletrônico oficial da instituição de ensino superior, 
obedecido o seguinte:          (Incluído pela lei nº 
13.168, de 2015) 

a) toda publicação a que se refere esta Lei de-
ve ter como título “Grade e Corpo Docen-
te”;           (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

b) a página principal da instituição de ensino 
superior, bem como a página da oferta de seus cur-
sos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, 
processo seletivo e outras com a mesma finalidade, 
deve conter a ligação desta com a página específica 
prevista neste inciso;           (Incluída pela lei nº 
13.168, de 2015) 

c) caso a instituição de ensino superior não 
possua sítio eletrônico, deve criar página específica 
para divulgação das informações de que trata esta 
Lei;            (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

d) a página específica deve conter a data 
completa de sua última atualização;          (Incluída 
pela lei nº 13.168, de 2015) 

II - em toda propaganda eletrônica da institui-
ção de ensino superior, por meio de ligação para a 
página referida no inciso I;           (Incluído pela lei nº 
13.168, de 2015) 

III - em local visível da instituição de ensino 
superior e de fácil acesso ao público;           (Incluído 
pela lei nº 13.168, de 2015) 

IV - deve ser atualizada semestralmente ou 
anualmente, de acordo com a duração das discipli-
nas de cada curso oferecido, observando o seguin-
te:           (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015) 

a) caso o curso mantenha disciplinas com du-
ração diferenciada, a publicação deve ser semes-
tral;           (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 
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b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês 
antes do início das aulas;           (Incluída pela lei nº 
13.168, de 2015) 

c) caso haja mudança na grade do curso ou no 
corpo docente até o início das aulas, os alunos de-
vem ser comunicados sobre as 
ções;           (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

V - deve conter as seguintes informa-
ções:           (Incluído pela lei nº 13.168, de 2015) 

a) a lista de todos os cursos oferecidos pela 
instituição de ensino superior;             (Incluída pela 
lei nº 13.168, de 2015) 

b) a lista das disciplinas que compõem a grade 
curricular de cada curso e as respectivas cargas 
horárias;            (Incluída pela lei nº 13.168, de 2015) 

c) a identificação dos docentes que ministrarão 
as aulas em cada curso, as disciplinas que efetiva-
mente ministrará naquele curso ou cursos, sua titula-
ção, abrangendo a qualificação profissional do do-
cente e o tempo de casa do docente, de forma total, 
contínua ou intermitente.          (Incluída pela lei nº 
13.168, de 2015) 

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário 
aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 
de provas e outros instrumentos de avaliação espe-
cíficos, aplicados por banca examinadora especial, 
poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, 
de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

§ 3º É obrigatória a frequência de alunos e pro-
fessores, salvo nos programas de educação a dis-
tância. 

§ 4º As instituições de educação superior ofe-
recerão, no período noturno, cursos de graduação 
nos mesmos padrões de qualidade mantidos no 
período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna 
nas instituições públicas, garantida a necessária 
previsão orçamentária. 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores re-
conhecidos, quando registrados, terão validade na-
cional como prova da formação recebida por seu 
titular. 

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universida-
des serão por elas próprias registrados, e aqueles 
conferidos por instituições não-universitárias serão 
registrados em universidades indicadas pelo Conse-
lho Nacional de Educação. 

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por 
universidades estrangeiras serão revalidados por 

universidades públicas que tenham curso do mesmo 
nível e área ou equivalente, respeitando-se os acor-
dos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado 
expedidos por universidades estrangeiras só pode-
rão ser reconhecidos por universidades que possu-
am cursos de pós-graduação reconhecidos e avalia-
dos, na mesma área de conhecimento e em nível 
equivalente ou superior. 

Art. 49. As instituições de educação superior 
aceitarão a transferência de alunos regulares, para 
cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e 
mediante processo seletivo. 

Parágrafo único. As transferências ex offi-
cio dar-se-ão na forma da lei.       (Regulamento) 

Art. 50. As instituições de educação superior, 
quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula 
nas disciplinas de seus cursos a alunos não regula-
res que demonstrarem capacidade de cursá-las com 
proveito, mediante processo seletivo prévio. 

Art. 51. As instituições de educação superior 
credenciadas como universidades, ao deliberar so-
bre critérios e normas de seleção e admissão de 
estudantes, levarão em conta os efeitos desses crité-
rios sobre a orientação do ensino médio, articulando-
se com os órgãos normativos dos sistemas de ensi-
no. 

Art. 52. As universidades são instituições pluri-
disciplinares de formação dos quadros profissionais 
de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracte-
rizam por:         (Regulamento)        (Regulamento) 

I - produção intelectual institucionalizada medi-
ante o estudo sistemático dos temas e problemas 
mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, 
com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de 
tempo integral. 

Parágrafo único. É facultada a criação de uni-
versidades especializadas por campo do sa-
ber.        (Regulamento)        (Regulamento) 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são 
asseguradas às universidades, sem prejuízo de ou-
tras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, 
cursos e programas de educação superior previstos 
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nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, 
quando for o caso, do respectivo sistema de ensi-
no;           (Regulamento) 

II - fixar os currículos dos seus cursos e pro-
gramas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

III - estabelecer planos, programas e projetos 
de pesquisa científica, produção artística e ativida-
des de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a 
capacidade institucional e as exigências do seu 
meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e re-
gimentos em consonância com as normas gerais 
atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e 
projetos de investimentos referentes a obras, servi-
ços e aquisições em geral, bem como administrar 
rendimentos conforme dispositivos institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor 
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e 
nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, 
legados e cooperação financeira resultante de con-
vênios com entidades públicas e privadas. 

Parágrafo único. Para garantir a autonomia di-
dático-científica das universidades, caberá aos seus 
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 
recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção 
de cursos; 

II - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das pesquisas e das ativida-
des de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 

VI - planos de carreira docente. 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder 
Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico 
especial para atender às peculiaridades de sua es-
trutura, organização e financiamento pelo Poder 

Público, assim como dos seus planos de carreira e 
do regime jurídico do seu pessoal.    

(Regulamento)       (Regulamento) 

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das 
atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as uni-
versidades públicas poderão: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, 
técnico e administrativo, assim como um plano de 
cargos e salários, atendidas as normas gerais perti-
nentes e os recursos disponíveis; 

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em 
conformidade com as normas gerais concernentes; 

III - aprovar e executar planos, programas e 
projetos de investimentos referentes a obras, servi-
ços e aquisições em geral, de acordo com os recur-
sos alocados pelo respectivo Poder mantenedor; 

IV - elaborar seus orçamentos anuais e pluria-
nuais; 

V - adotar regime financeiro e contábil que 
atenda às suas peculiaridades de organização e 
funcionamento; 

VI - realizar operações de crédito ou de finan-
ciamento, com aprovação do Poder competente, 
para aquisição de bens imóveis, instalações e equi-
pamentos; 

VII - efetuar transferências, quitações e tomar 
outras providências de ordem orçamentária, financei-
ra e patrimonial necessárias ao seu bom desempe-
nho. 

§ 2º Atribuições de autonomia universitária po-
derão ser estendidas a instituições que comprovem 
alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, 
com base em avaliação realizada pelo Poder Públi-
co. 

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmen-
te, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes 
para manutenção e desenvolvimento das instituições 
de educação superior por ela mantidas. 

Art. 56. As instituições públicas de educação 
superior obedecerão ao princípio da gestão demo-
crática, assegurada a existência de órgãos colegia-
dos deliberativos, de que participarão os segmentos 
da comunidade institucional, local e regional. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docen-
tes ocuparão setenta por cento dos assentos em 
cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que 
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tratarem da elaboração e modificações estatutárias e 
regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

Art. 57. Nas instituições públicas de educação 
superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 
oito horas semanais de aulas.          (Regulamento) 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, 
para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação.            (Redação dada pela Lei 
nº 12.796, de 2013) 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para atender 
às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, sempre 
que, em função das condições específicas dos alu-
nos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 
zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão 
aos educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdo-
tação:          (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos edu-
cativos e organização específicos, para atender às 
suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que 
não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiên-
cias, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos 
nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visan-
do a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho com-
petitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 

afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos pro-
gramas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 

Art. 59-A.  O poder público deverá instituir ca-
dastro nacional de alunos com altas habilidades ou 
superdotação matriculados na educação básica e na 
educação superior, a fim de fomentar a execução de 
políticas públicas destinadas ao desenvolvimento 
pleno das potencialidades desse aluna-
do.         (Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015) 

Parágrafo único.  A identificação precoce de 
alunos com altas habilidades ou superdotação, os 
critérios e procedimentos para inclusão no cadastro 
referido no caput deste artigo, as entidades respon-
sáveis pelo cadastramento, os mecanismos de aces-
so aos dados do cadastro e as políticas de desen-
volvimento das potencialidades do alunado de que 
trata o caput serão definidos em regulamento. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de 
ensino estabelecerão critérios de caracterização das 
instituições privadas sem fins lucrativos, especializa-
das e com atuação exclusiva em educação especial, 
para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder 
Público. 

Parágrafo único.  O poder público adotará, 
como alternativa preferencial, a ampliação do aten-
dimento aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação na própria rede pública regular de 
ensino, independentemente do apoio às instituições 
previstas neste artigo.             (Redação dada pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 

TÍTULO VI 

Dos Profissionais da Educação 

Art. 61.  Consideram-se profissionais da edu-
cação escolar básica os que, nela estando em efeti-
vo exercício e tendo sido formados em cursos reco-
nhecidos, são:            (Redação dada pela Lei nº 
12.014, de 2009) 

I – professores habilitados em nível médio ou 
superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio;            (Redação dada 
pela Lei nº 12.014, de 2009) 

II – trabalhadores em educação portadores de 
diploma de pedagogia, com habilitação em adminis-
tração, planejamento, supervisão, inspeção e orien-
tação educacional, bem como com títulos de mestra-
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do ou doutorado nas mesmas áreas;           (Redação 
dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – trabalhadores em educação, portadores 
de diploma de curso técnico ou superior em área 
pedagógica ou afim.         (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009) 

IV - profissionais com notório saber reco-
nhecido pelos respectivos sistemas de ensino, 
para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional, atestados 
por titulação específica ou prática de ensino em 
unidades educacionais da rede pública ou priva-
da ou das corporações privadas em que tenham 
atuado, exclusivamente para atender ao inciso V 
do caput do art. 36;        (Incluído pela lei nº 
13.415, de 2017) 

V - profissionais graduados que tenham fei-
to complementação pedagógica, conforme dis-
posto pelo Conselho Nacional de Educa-
ção.        (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017) 

Parágrafo único.  A formação dos profissionais 
da educação, de modo a atender às especificidades 
do exercício de suas atividades, bem como aos obje-
tivos das diferentes etapas e modalidades da educa-
ção básica, terá como fundamentos:         (Incluído 
pela Lei nº 12.014, de 2009) 

I – a presença de sólida formação básica, que 
propicie o conhecimento dos fundamentos científicos 
e sociais de suas competências de traba-
lho;            (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

II – a associação entre teorias e práticas, me-
diante estágios supervisionados e capacitação em 
serviço;          (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – o aproveitamento da formação e experiên-
cias anteriores, em instituições de ensino e em ou-
tras atividades.         (Incluído pela Lei nº 12.014, de 
2009) 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura plena, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nos cinco primeiros anos 
do ensino fundamental, a oferecida em nível mé-
dio, na modalidade normal.       (Redação dada 
pela lei nº 13.415, de 2017) 

§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e 
os Municípios, em regime de colaboração, deverão 
promover a formação inicial, a continuada e a capa-
citação dos profissionais de magisté-
rio.           (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 2º  A formação continuada e a capacitação 
dos profissionais de magistério poderão utilizar re-
cursos e tecnologias de educação a distân-
cia.         (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 3º  A formação inicial de profissionais de ma-
gistério dará preferência ao ensino presencial, sub-
sidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância.          (Incluído pela Lei nº 
12.056, de 2009). 

§ 4
o
  A União, o Distrito Federal, os Estados e 

os Municípios adotarão mecanismos facilitadores de 
acesso e permanência em cursos de formação de 
docentes em nível superior para atuar na educação 
básica pública.          (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

§ 5
o
  A União, o Distrito Federal, os Estados e 

os Municípios incentivarão a formação de profissio-
nais do magistério para atuar na educação básica 
pública mediante programa institucional de bolsa de 
iniciação à docência a estudantes matriculados em 
cursos de licenciatura, de graduação plena, nas insti-
tuições de educação superior.           (Incluído pela 
Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 6
o
  O Ministério da Educação poderá estabe-

lecer nota mínima em exame nacional aplicado aos 
concluintes do ensino médio como pré-requisito para 
o ingresso em cursos de graduação para formação 
de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educa-
ção - CNE.             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

§ 7
o
  (VETADO).           (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

§ 8
o
  Os currículos dos cursos de formação 

de docentes terão por referência a Base Nacional 
Comum Curricular.        (Incluído pela lei nº 
13.415, de 2017)     (Vide Lei nº 13.415, de 2017) 

Art. 62-A.  A formação dos profissionais a que 
se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de 
cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 
médio ou superior, incluindo habilitações tecnológi-
cas.             (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Parágrafo único.  Garantir-se-á formação con-
tinuada para os profissionais a que se refere o caput, 
no local de trabalho ou em instituições de educação 
básica e superior, incluindo cursos de educação 
profissional, cursos superiores de graduação plena 
ou tecnológicos e de pós-graduação.          (Incluído 
pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 63. Os institutos superiores de educação 
manterão:            (Regulamento) 
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I - cursos formadores de profissionais para a 
educação básica, inclusive o curso normal superior, 
destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino funda-
mental; 

II - programas de formação pedagógica para 
portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica; 

III - programas de educação continuada para 
os profissionais de educação dos diversos níveis. 

Art. 64. A formação de profissionais de educa-
ção para administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional para a educa-
ção básica, será feita em cursos de graduação em 
pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério 
da instituição de ensino, garantida, nesta formação, 
a base comum nacional. 

Art. 65. A formação docente, exceto para a 
educação superior, incluirá prática de ensino de, no 
mínimo, trezentas horas. 

Art. 66. A preparação para o exercício do ma-
gistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 
prioritariamente em programas de mestrado e douto-
rado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido 
por universidade com curso de doutorado em área 
afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a 
valorização dos profissionais da educação, assegu-
rando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso pú-
blico de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, 
inclusive com licenciamento periódico remunerado 
para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação 
ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento 
e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

§ 1
o
 A experiência docente é pré-requisito para 

o exercício profissional de quaisquer outras funções 
de magistério, nos termos das normas de cada sis-

tema de ensino.         (Renumerado pela Lei nº 
11.301, de 2006) 

§ 2
o
  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 

40 e no § 8
o
 do art. 201 da Constituição Federal, são 

consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desem-
penho de atividades educativas, quando exercidas 
em estabelecimento de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do 
exercício da docência, as de direção de unidade 
escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico.         (Incluído pela Lei nº 11.301, de 
2006) 

§ 3
o
  A União prestará assistência técnica aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na 
elaboração de concursos públicos para provimento 
de cargos dos profissionais da educa-
ção.         (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

TÍTULO VII 

Dos Recursos financeiros 

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à 
educação os originários de: 

I - receita de impostos próprios da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II - receita de transferências constitucionais e 
outras transferências; 

III - receita do salário-educação e de outras 
contribuições sociais; 

IV - receita de incentivos fiscais; 

V - outros recursos previstos em lei. 

Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que 
consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgâ-
nicas, da receita resultante de impostos, compreen-
didas as transferências constitucionais, na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino público. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos 
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti-
vos Municípios, não será considerada, para efeito do 
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que 
a transferir. 

§ 2º Serão consideradas excluídas das recei-
tas de impostos mencionadas neste artigo as opera-
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ções de crédito por antecipação de receita orçamen-
tária de impostos. 

§ 3º Para fixação inicial dos valores correspon-
dentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será 
considerada a receita estimada na lei do orçamento 
anual, ajustada, quando for o caso, por lei que auto-
rizar a abertura de créditos adicionais, com base no 
eventual excesso de arrecadação. 

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa 
previstas e as efetivamente realizadas, que resultem 
no não atendimento dos percentuais mínimos obriga-
tórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre 
do exercício financeiro. 

§ 5º O repasse dos valores referidos neste ar-
tigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao 
órgão responsável pela educação, observados os 
seguintes prazos: 

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo 
dia de cada mês, até o vigésimo dia; 

II - recursos arrecadados do décimo primeiro 
ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia; 

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro 
dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês 
subsequente. 

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recur-
sos a correção monetária e à responsabilização civil 
e criminal das autoridades competentes. 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manuten-
ção e desenvolvimento do ensino as despesas reali-
zadas com vistas à consecução dos objetivos bási-
cos das instituições educacionais de todos os níveis, 
compreendendo as que se destinam a: 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais profissionais da educação; 

II - aquisição, manutenção, construção e con-
servação de instalações e equipamentos necessá-
rios ao ensino; 

III – uso e manutenção de bens e serviços vin-
culados ao ensino; 

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pes-
quisas visando precipuamente ao aprimoramento da 
qualidade e à expansão do ensino; 

V - realização de atividades-meio necessárias 
ao funcionamento dos sistemas de ensino; 

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos 
de escolas públicas e privadas; 

VII - amortização e custeio de operações de 
crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo; 

VIII - aquisição de material didático-escolar e 
manutenção de programas de transporte escolar. 

Art. 71. Não constituirão despesas de manu-
tenção e desenvolvimento do ensino aquelas reali-
zadas com: 

I - pesquisa, quando não vinculada às institui-
ções de ensino, ou, quando efetivada fora dos sis-
temas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; 

II - subvenção a instituições públicas ou priva-
das de caráter assistencial, desportivo ou cultural; 

III - formação de quadros especiais para a ad-
ministração pública, sejam militares ou civis, inclusi-
ve diplomáticos; 

IV - programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, farmacêutica e 
psicológica, e outras formas de assistência social; 

V - obras de infraestrutura, ainda que realiza-
das para beneficiar direta ou indiretamente a rede 
escolar; 

VI - pessoal docente e demais trabalhadores 
da educação, quando em desvio de função ou em 
atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

Art. 72. As receitas e despesas com manuten-
ção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e 
publicadas nos balanços do Poder Público, assim 
como nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 
da Constituição Federal. 

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, 
prioritariamente, na prestação de contas de recursos 
públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias e na legislação 
concernente. 

Art. 74. A União, em colaboração com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelece-
rá padrão mínimo de oportunidades educacionais 
para o ensino fundamental, baseado no cálculo do 
custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino 
de qualidade. 
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Parágrafo único. O custo mínimo de que trata 
este artigo será calculado pela União ao final de 
cada ano, com validade para o ano subsequente, 
considerando variações regionais no custo dos in-
sumos e as diversas modalidades de ensino. 

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da 
União e dos Estados será exercida de modo a corri-
gir, progressivamente, as disparidades de acesso e 
garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. 

§ 1º A ação a que se refere este artigo obede-
cerá a fórmula de domínio público que inclua a ca-
pacidade de atendimento e a medida do esforço 
fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do 
Município em favor da manutenção e do desenvolvi-
mento do ensino. 

§ 2º A capacidade de atendimento de cada go-
verno será definida pela razão entre os recursos de 
uso constitucionalmente obrigatório na manutenção 
e desenvolvimento do ensino e o custo anual do 
aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. 

§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos 
§§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência dire-
ta de recursos a cada estabelecimento de ensino, 
considerado o número de alunos que efetivamente 
frequentam a escola. 

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não pode-
rá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Municípios se estes oferecerem va-
gas, na área de ensino de sua responsabilidade, 
conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 
desta Lei, em número inferior à sua capacidade de 
atendimento. 

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva previs-
ta no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo 
cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras 
prescrições legais. 

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados 
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e não 
distribuam resultados, dividendos, bonificações, par-
ticipações ou parcela de seu patrimônio sob nenhu-
ma forma ou pretexto; 

II - apliquem seus excedentes financeiros em 
educação; 

III - assegurem a destinação de seu patrimônio 
a outra escola comunitária, filantrópica ou confessio-
nal, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 
de suas atividades; 

IV - prestem contas ao Poder Público dos re-
cursos recebidos. 

§ 1º Os recursos de que trata este artigo pode-
rão ser destinados a bolsas de estudo para a educa-
ção básica, na forma da lei, para os que demonstra-
rem insuficiência de recursos, quando houver falta 
de vagas e cursos regulares da rede pública de do-
micílio do educando, ficando o Poder Público obriga-
do a investir prioritariamente na expansão da sua 
rede local. 

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e 
extensão poderão receber apoio financeiro do Poder 
Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 

 

TÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a 
colaboração das agências federais de fomento à 
cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 
programas integrados de ensino e pesquisa, para 
oferta de educação escolar bilíngue e intercultural 
aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades 
e povos, a recuperação de suas memórias históricas; 
a reafirmação de suas identidades étnicas; a valori-
zação de suas línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e 
povos, o acesso às informações, conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade nacional e de-
mais sociedades indígenas e não-índias. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeira-
mente os sistemas de ensino no provimento da edu-
cação intercultural às comunidades indígenas, de-
senvolvendo programas integrados de ensino e pes-
quisa. 

§ 1º Os programas serão planejados com au-
diência das comunidades indígenas. 

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, 
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão 
os seguintes objetivos: 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a lín-
gua materna de cada comunidade indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal 
especializado, destinado à educação escolar nas 
comunidades indígenas; 
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III - desenvolver currículos e programas espe-
cíficos, neles incluindo os conteúdos culturais cor-
respondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente mate-
rial didático específico e diferenciado. 

§ 3
o
 No que se refere à educação superior, 

sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos 
povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades 
públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e 
de assistência estudantil, assim como de estímulo à 
pesquisa e desenvolvimento de programas especi-
ais.           (Incluído pela Lei nº 12.416, de 2011) 

Art. 79-A. (VETADO)            (Incluído pela Lei 
nº 10.639, de 9.1.2003) 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 
de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 
Negra’.             (Incluído pela Lei nº 10.639, de 
9.1.2003) 

Art. 80. O Poder Público incentivará o desen-
volvimento e a veiculação de programas de ensino a 
distância, em todos os níveis e modalidades de en-
sino, e de educação 
da.            (Regulamento)            (Regulamento) 

§ 1º A educação a distância, organizada com 
abertura e regime especiais, será oferecida por insti-
tuições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2º A União regulamentará os requisitos para 
a realização de exames e registro de diploma relati-
vos a cursos de educação a distância. 

§ 3º As normas para produção, controle e ava-
liação de programas de educação a distância e a 
autorização para sua implementação, caberão aos 
respectivos sistemas de ensino, podendo haver coo-
peração e integração entre os diferentes siste-
mas.        (Regulamento) 

§ 4º A educação a distância gozará de trata-
mento diferenciado, que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais 
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e ima-
gens e em outros meios de comunicação que sejam 
explorados mediante autorização, concessão ou 
permissão do poder público;              (Redação dada 
pela Lei nº 12.603, de 2012) 

II - concessão de canais com finalidades ex-
clusivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para 
o Poder Público, pelos concessionários de canais 
comerciais. 

Art. 81. É permitida a organização de cursos 
ou instituições de ensino experimentais, desde que 
obedecidas as disposições desta Lei. 

 Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão 
as normas de realização de estágio em sua jurisdi-
ção, observada a lei federal sobre a maté-
ria.              (Redação dada pela Lei nº 11.788, de 
2008) 

 Parágrafo único. (Revogado).    (Redação da-
da pela Lei nº 11.788, de 2008) 

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei es-
pecífica, admitida a equivalência de estudos, de 
acordo com as normas fixadas pelos sistemas de 
ensino. 

Art. 84. Os discentes da educação superior 
poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e 
pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo 
funções de monitoria, de acordo com seu rendimento 
e seu plano de estudos. 

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titu-
lação própria poderá exigir a abertura de concurso 
público de provas e títulos para cargo de docente de 
instituição pública de ensino que estiver sendo ocu-
pado por professor não concursado, por mais de seis 
anos, ressalvados os direitos assegurados pe-
los arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 86. As instituições de educação superior 
constituídas como universidades integrar-se-ão, 
também, na sua condição de instituições de pesqui-
sa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, 
nos termos da legislação específica. 

TÍTULO IX 

Das Disposições Transitórias 

 Art. 87. É instituída a Década da Educação, a 
iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei. 

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da 
publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso 
Nacional, o Plano Nacional de Educação, com dire-
trizes e metas para os dez anos seguintes, em sinto-
nia com a Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos. 

§ 2º  (Revogado). (Redação dada pela lei nº 
12.796, de 2013) 

§ 3
o
  O Distrito Federal, cada Estado e Municí-

pio, e, supletivamente, a União, de-
vem:            (Redação dada pela Lei nº 11.330, de 
2006) 
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I - (revogado); (Redação dada pela lei nº 
12.796, de 2013) 

a) (Revogado)  (Redação dada pela Lei nº 
11.274, de 2006) 

b) (Revogado)  (Redação dada pela Lei nº 
11.274, de 2006) 

c) (Revogado)  (Redação dada pela Lei nº 
11.274, de 2006) 

II - prover cursos presenciais ou a distância 
aos jovens e adultos insuficientemente escolariza-
dos; 

III - realizar programas de capacitação para to-
dos os professores em exercício, utilizando também, 
para isto, os recursos da educação a distância; 

IV - integrar todos os estabelecimentos de en-
sino fundamental do seu território ao sistema nacio-
nal de avaliação do rendimento escolar. 

§ 4º  (Revogado).  (Redação dada pela lei nº 
12.796, de 2013) 

§ 5º Serão conjugados todos os esforços obje-
tivando a progressão das redes escolares públicas 
urbanas de ensino fundamental para o regime de 
escolas de tempo integral. 

§ 6º A assistência financeira da União aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como a dos Estados aos seus Municípios, ficam 
condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Cons-
tituição Federal e dispositivos legais pertinentes pe-
los governos beneficiados. 

Art. 87-A.  (VETADO).          (Incluído pela lei 
nº 12.796, de 2013) 

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios adaptarão sua legislação educacio-

nal e de ensino às disposições desta Lei no prazo 
máximo de um ano, a partir da data de sua publica-
ção.           (Regulamento)         (Regulamento) 

§ 1º As instituições educacionais adaptarão 
seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta 
Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, 
nos prazos por estes estabelecidos. 

§ 2º O prazo para que as universidades cum-
pram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de 
oito anos. 

Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou 
que venham a ser criadas deverão, no prazo de três 
anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se 
ao respectivo sistema de ensino. 

Art. 90. As questões suscitadas na transição 
entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei 
serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educa-
ção ou, mediante delegação deste, pelos órgãos 
normativos dos sistemas de ensino, preservada a 
autonomia universitária. 

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis 
nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 
28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis 
nºs 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 
21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, 
de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro 
de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modi-
ficaram e quaisquer outras disposições em contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da In-
dependência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
23.12.1996 
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Lei n. 13.005, de 25 de Junho de 2014  
 

Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.  

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 
Art. 1º É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação 

desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.  
Art. 2º São diretrizes do PNE:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 

formas de discriminação;  
IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno 

Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.  

Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE, desde que não haja 
prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.  

Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, dis-

poníveis na data da publicação desta Lei.  
Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir in-

formação detalhada sobre o perfil das populações de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência.  

Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avalia-
ções periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:  

I - Ministério da Educação - MEC;  
II - Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Fede-

ral;  

III - Conselho Nacional de Educação - CNE;  
IV - Fórum Nacional de Educação.  

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:  
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;  

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;  

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.  
§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabeleci-
das no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo 

como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações rele-
vantes.  

§ 3º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e po-

derá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.  
§ 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art. 214 da Constituição Federal e a meta 

20 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da 

educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no 

Brasil e no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de cre-
ches, pré-escolas e de educação especial na forma do art. 213 da Constituição Federal.  

§ 5º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos ter-
mos do art. 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no re-

sultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com 
a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI do art. 214 da Constituição Federal.  
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Art. 6º A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências nacionais de educação até o final do 

decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional 

de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da Educação.  
§ 1º O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput:  

I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;  
II - promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e mu-

nicipais que as precederem.  
§ 2º As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o 

objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o decênio 

subsequente.  
Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcan-

ce das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.  
§ 1º Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais 

necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE.  

§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de 
instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por 

mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.  
§ 3º Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão mecanismos para o acompanha-

mento local da consecução das metas deste PNE e dos planos previstos no art. 8º.  
§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que ne-

cessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e 

especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada 
a essa comunidade.  
§ 5º Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-

nicípios. 

§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos Municípios incluirá a instituição de 

instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado.  

§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de ar-

ranjos de desenvolvimento da educação.  

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, 
ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste 
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.  
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que:  
I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;  
II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 
asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;  
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacio-
nal inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades;  
IV - promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais.  
§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação de representantes da comuni-
dade educacional e da sociedade civil.  
Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de 
ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 
(dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa 
finalidade.  
Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias com-
patíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabi-
lizar sua plena execução.  
Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação 
básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.  
§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2 (dois) anos:  
I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as) estudantes apurado em exames nacio-
nais de avaliação, com participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano escolar 
periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da educação básica;  
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II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e do corpo dos (as) 
profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a in-
fraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes.  
§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso I do § 1º não elidem a obrigatorieda-
de de divulgação, em separado, de cada um deles.  
§ 3º Os indicadores mencionados no § 1º serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, uni-
dade da Federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resul-
tados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo esta-
belecimento e para o órgão gestor da respectiva rede.  
§ 4º Cabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb e dos indicadores referidos no § 1º.  
§ 5º A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, referida no inciso I do § 1º, poderá ser diretamen-
te realizada pela União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos respectivos 
sistemas de ensino e de seus Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, 
assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às 
escalas de proficiência e ao calendário de aplicação.  
Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PNE, o Poder Executivo encaminhará ao 

Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de 
Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo 
decênio.  
Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da publicação desta Lei, o Siste-

ma Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, 
para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.  
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 25 de junho de 2014; 193o da Independência e 126o da República.  
DILMA ROUSSEFF  

 
ANEXO  

 
METAS E ESTRATÉGIAS  

 
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.  
 
Estratégias:  

1.1) definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, metas de ex-
pansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 
peculiaridades locais;  

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as taxas de 
frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais 
elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo;  

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de 
até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;  

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e prazos para definição de mecanis-
mos de consulta pública da demanda das famílias por creches;  

1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de 

construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria 
da rede física de escolas públicas de educação infantil;  

1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 
(dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de 
pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes;  

1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de assistência 
social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública;  

1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, garantindo, progressiva-
mente, o atendimento por profissionais com formação superior;  

1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da 
educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 
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pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 
0 (zero) a 5 (cinco) anos;  

1.10) fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas na educação 
infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a 
nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 
garantido consulta prévia e informada;  

1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado comple-
mentar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação es-
pecial nessa etapa da educação básica;  

1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação 
das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 
(três) anos de idade;  

1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendi-
mento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de quali-
dade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no 
ensino fundamental;  

1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação in-
fantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com 
os órgãos públicos de assistência social , saúde e proteção à infância;  

1.15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos pú-
blicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às 
crianças de até 3 (três) anos;  

1.16) o Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos Estados, realizarão e publicarão, a cada 
ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e 
verificar o atendimento;  

1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  
 
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quator-
ze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  
 
Estratégias:  

 

2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de-
verá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Edu-
cação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
para os (as) alunos (as) do ensino fundamental;  

2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 
5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão 
a base nacional comum curricular do ensino fundamental;  

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental;  

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e vi-
olências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos 
(as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, ado-
lescência e juventude;  

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assis-
tência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;  

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das ati-
vidades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, 
das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas;  

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequa-
ção do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região;  
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2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de 
atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda 
que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;  

2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por 
meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;  

2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indí-
genas e quilombolas, nas próprias comunidades;  

2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para atender aos fi-
lhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;  

2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos nacionais;  
2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um 

plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional. 

 
 
Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio pa-
ra 85% (oitenta e cinco por cento).  
 
Estratégias:  

3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas 
com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares 
que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões co-
mo ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e labora-
tórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com insti-
tuições acadêmicas, esportivas e culturais;  

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade median-
te consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2º (segun-
do) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 
alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vis-
tas a garantir formação básica comum;  

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 
5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão 
a base nacional comum curricular do ensino médio;  

3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva, 
integrada ao currículo escolar;  

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do acompanhamen-
to individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de refor-
ço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar 
de maneira compatível com sua idade;  

3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de referência do conteúdo 
curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, 
articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização como 
instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certifica-
dora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação 
classificatória, como critério de acesso à educação superior;  

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, observando-
se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com defi-
ciência;  

3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens 
beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento 
escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas 
irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;  

3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com 
os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude;  
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3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, na faixa etária 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam 
fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;  

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das 
escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos 
(as) alunos (as);  

3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e fi-
lhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;  

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, 
criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão;  

3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas.  
 
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimen-
to educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema edu-
cacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públi-
cos ou conveniados.  
 
Estratégias:  

4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede 
pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômpu-
to dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atuali-
zado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrati-
vos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007;  

4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pe-
las famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional;  

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de pro-
fessores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e 
de comunidades quilombolas;  

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou ser-

viços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 

pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;  

4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições 
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para 
apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para ga-
rantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta 
de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, as-
segurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) 
alunos (as) com altas habilidades ou superdotação;  

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na mo-
dalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva 
de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do 
Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;  

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e 
promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;  

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional especiali-
zado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de 
renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabeleci-
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mento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos pú-
blicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude;  

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e 
recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de 
acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação;  

4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas 
intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;  

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade 
do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do de-
senvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção inte-
gral ao longo da vida;  

4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de escola-
rização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-
dotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio 
ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, pri-
oritariamente surdos, e professores bilíngues;  

4.14) definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão 
para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  

4.15) promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e estatística compe-
tentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do de-
senvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;  

4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais da educa-
ção, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos 
referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao aten-
dimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou su-
perdotação;  

4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, convenia-
das com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes pú-
blicas de ensino;  

4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, convenia-
das com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático 
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matricula-
dos na rede pública de ensino;  

4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, convenia-
das com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 
educacional inclusivo.  
 
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.  
 
Estratégias:  

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os 
com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabeti-
zadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;  
5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, 

aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumen-

tos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas 

até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a diver-

sidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino 

em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;  
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5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem 
a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as di-
versas abordagens metodológicas e sua efetividade;  

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, com a produ-
ção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da 
língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas;  

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com 
o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação 
entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a alfabe-
tização;  

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabe-
tização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.  
 
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públi-
cas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.  
 
Estratégias:  

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de ativida-
des de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) 
horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única esco-
la;  

6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliá-
rio adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em si-
tuação de vulnerabilidade social;  

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das es-
colas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da 
produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;  

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipa-
mentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;  

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) matriculados nas esco-
las da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema 
sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;  

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em ativi-
dades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de educação básica, de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;  

6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo in-
tegral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;  

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas;  

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jor-
nada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais.  

 
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

IDEB 2015  2017  2019  2021  

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2  5,5  5,7  6,0  

Anos finais do ensino fundamental 4,7  5,0  5,2  5,5  

Ensino médio  4,7  5,0  5,2  
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Estratégias:  

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a 
base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos 
(as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;  

7.2) assegurar que:  
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do ensino funda-
mental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejá-
vel;  
b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável;  

7.3) constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um conjunto nacional 
de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, 
nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e 
em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;  

7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da constituição de instru-

mentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 

estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação 
e o aprimoramento da gestão democrática;  

7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas 
para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educa-
cional, à formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao de-
senvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;  

7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, nos termos estabele-
cidos conforme pactuação voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb abaixo da 
média nacional;  

7.7) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental e médio, de forma 
a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame 
Nacional do Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem 
como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de 
seus processos e práticas pedagógicas;  

7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade 
da educação bilíngue para surdos;  

7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a 
diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e re-
duzindo pela metade, até o último ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos Esta-
dos, inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;  

7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de 
avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas 
de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a contextualização desses re-
sultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alu-
nos (as), e a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 
avaliação;  
7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa Inter-

nacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente 

reconhecido, de acordo com as seguintes projeções: 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, 

leitura e ciências  

 

438 455 473 

 
7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação infan-
til, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria 
do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferên-
cia para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos siste-
mas de ensino em que forem aplicadas;  
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7.13) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na faixa etária da edu-
cação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especifi-
cações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento com-
partilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a eva-
são escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;  

7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo que con-
siderem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais;  

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de computadores em banda 
larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública 
de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;  

7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à es-
cola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à am-
pliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;  

7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas da educação bá-
sica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à sa-
úde;  

7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água 
tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática 
esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, ga-
rantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;  

7.19) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais;  

7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a to-
das as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições 
necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet;  

7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) 
anos contados da publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a se-
rem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos re-
levantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino;  

7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de educação dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal 
técnico das secretarias de educação;  

7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à ca-
pacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favore-
cendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar 
dotado de segurança para a comunidade;  

7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em 

regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;  

7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e imple-
mentar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 
2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colabo-
rativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a so-
ciedade civil;  

7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes e de comuni-
dades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: 
o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do 
modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as for-
mas particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fun-
damental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição 
de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o aten-
dimento em educação especial;  

7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo 
e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade 
indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com defi-
ciência;  
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7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educa-
ção popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de 
ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;  

7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras 
áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de 
apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional;  

7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o 
atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde;  

7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à 
saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação, como condição para a melho-
ria da qualidade educacional;  

7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o sistema nacional de avalia-
ção, os sistemas estaduais de avaliação da educação básica, com participação, por adesão, das redes municipais 
de ensino, para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às es-
colas e à sociedade;  

7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a 
formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agen-
tes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das dife-
rentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;  

7.34) instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, programa nacional de formação de 
professores e professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar política de preservação da memória na-
cional;  

7.35) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o 
cumprimento da função social da educação;  

7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o 
mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.  
 
Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcan-
çar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar 
a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE.  
 
Estratégias:  

8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógi-
co individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar 
defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados;  

8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que 
estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade 
da escolarização, após a alfabetização inicial;  

8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio;  

8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço social e 
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 
pública, para os segmentos populacionais considerados;  

8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 
colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, 
de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino;  

8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais  

considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.  
 
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três 
inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.  
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Estratégias:  

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação bá-
sica na idade própria; 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a de-
manda ativa por vagas na educação de jovens e adultos;  

9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;  

9.4) criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para jovens e adultos que frequenta-
rem cursos de alfabetização;  

9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regi-
me de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil;  

9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adul-
tos com mais de 15 (quinze) anos de idade;  

9.7) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio de programas su-
plementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de 
óculos, em articulação com a área da saúde;  

9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas 
privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 
das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;  

9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvol-
vimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as);  

9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os 
sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas 
com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos;  

9.11) implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os seg-
mentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os siste-
mas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperati-
vas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tec-
nologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população;  

9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de 
políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e 
esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência 
dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.  
 
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, 
nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.  
 
Estratégias:  

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à 
formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica;  

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada 
de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da 
trabalhadora;  

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados, 
de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educa-
ção a distância;  

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por 
meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  

10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria 
da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, 
garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;  

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a prepa-
ração para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do traba-
lho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às ca-
racterísticas desses alunos e alunas;  
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10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os ins-
trumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras articulada à 
educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissio-
nal vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade;  

10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, 
financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a 
conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  

10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de modo a 
atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos 
professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;  

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem con-
siderados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível mé-
dio.  
 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.  
 
Estratégias:  
 
11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de Educação Profis-

sional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, 

sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educa-

ção profissional;  

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais 

de ensino;  

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a 
distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, 
assegurado padrão de qualidade;  

11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, 
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualifica-
ções próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;  

11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível 
técnico;  

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades priva-
das de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pes-
soa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;  

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em ins-
tituições privadas de educação superior;  

11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes 
escolares públicas e privadas;  

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do 
campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;  

11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a re-
lação de alunos (as) por professor para 20 (vinte);  

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade 
acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cur-
sos técnicos de nível médio;  

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técni-
ca de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;  
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11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de formação das instituições es-
pecializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades 
empresariais e de trabalhadores  
 
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa lí-
quida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no seg-
mento público.  
 
Estratégias:  

12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educa-
ção superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;  

12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, consi-
derando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e ob-
servadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional;  

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades pú-
blicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação 
de estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações 
acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior;  

12.4) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores e 
professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao dé-
fice de profissionais em áreas específicas;  

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públi-
cas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - 
FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualda-
des étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da 
escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;  

12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei 
no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar 
progressivamente a exigência de fiador;  

12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande perti-
nência social;  

12.8) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior;  

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive 
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;  

12.10) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da legislação;  

12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa 
e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País;  

12.12) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de gradua-
ção e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível 
superior;  

12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas e quilombolas, em rela-
ção a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações;  

12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se 
refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, 
a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;  

12.15) institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para 
os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;  

12.16) consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior como forma de supe-
rar exames vestibulares isolados;  

12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior pública;  

12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e municipais cujo en-
sino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão a progra-
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ma de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a ca-
pacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educa-
ção básica;  

12.19) reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os proce-
dimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, em relação aos processos de autorização de cur-
sos e instituições, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento 
ou recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema federal de ensino;  

12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 
10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matri-
culados em cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação 
própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação;  

12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas definidas pe-
la política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação.  
 
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo do-
cente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cen-
to), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.  
 
Estratégias:  

13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei no 10.861, 
de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão;  

13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a ampliar o quanti-
tativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;  

13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, fortalecendo a participação 
das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimen-
sões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;  

13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de ins-
trumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, in-
tegrando-os às demandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a 
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando 
formação geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade 
e as necessidades das pessoas com deficiência;  

13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetiva-
mente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu;  

13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado ao final do primeiro ano do cur-
so de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de 
graduação;  

13.7) fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com vistas a potencializar 
a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visi-
bilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públi-
cas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 
2020, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% 
(sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) 
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (seten-
ta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 
cento) nesse exame, em cada área de formação profissional;  

13.9) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da educação superior.  
 
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.  
 
Estratégias:  

14.1) expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento;  

14.2) estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa;  

14.3) expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto sensu;  
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14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tec-
nologias de educação a distância;  

14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das po-
pulações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado;  

14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi no-
vos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;  
14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, 

assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

14.8) estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles liga-

dos às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências;  

14.9) consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação 
brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa;  

14.10) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino, pes-
quisa e extensão;  

14.11) ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incre-
mentar a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade das 
empresas de base tecnológica;  

14.12) ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 
1.000 (mil) habitantes;  

14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do País e a competitividade 
internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de Educação 
Superior - IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs;  

14.14) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que valorize a di-
versidade regional e a biodiversidade da região amazônica e do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos 
no semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região;  

14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produ-
ção e registro de patentes.  
 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação 
de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 
que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível supe-
rior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  
 
Estratégias:  

15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de forma-
ção de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias 
de educação superior existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os 
partícipes;  

15.2) consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com avaliação posi-
tiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril 
de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica;  

15.3) ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a 
fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;  

15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inici-
al e continuada de profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;  

15.5) implementar programas específicos para formação de profissionais da educação para as escolas do campo e 
de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial;  

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a as-
segurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do 
saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação 
com a base nacional comum dos currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 
deste PNE;  

15.7) garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação superior, a plena implemen-
tação das respectivas diretrizes curriculares;  
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15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos profis-
sionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da 
educação básica;  

15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, nas 
respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados 
ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício;  

15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação, 
nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magisté-
rio;  

15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação continuada para os 
(as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colabora-
ção entre os entes federados;  

15.12) instituir programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas das escolas públi-
cas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nati-
vo as línguas que lecionem;  

15.13) desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem a experiência prática, 
por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e 
certificação didático-pedagógica de profissionais experientes.  
 
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação bási-
ca, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica 
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualiza-
ções dos sistemas de ensino.  
 
Estratégias:  

16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por for-
mação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma 
orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

16.2) consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, definindo diretrizes 
nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas; 

16.3) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, 
e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, 
sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de educação 
básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;  

16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das professoras da educação 
básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com for-
mato acessível;  

16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais profis-
sionais da educação básica;  

16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de educação básica, por meio 
da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de disponi-
bilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público.  
 
Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final 
do sexto ano de vigência deste PNE.  
 
Estratégias:  

17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de vigência deste PNE, fórum 
permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da 
educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica;  

17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística - IBGE;  

17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, planos de Carreira para 
os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na 
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Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um úni-
co estabelecimento escolar;  

17.4) ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para implementação de políticas de 
valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional.  
 
Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais 
da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) 
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, defi-
nido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.  
 
Estratégias:  

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste 
PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), 
no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efe-
tivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;  

18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos profissionais iniciantes, 
supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documenta-
da, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento 
de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as me-
todologias de ensino de cada disciplina;  

18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do segundo ano de vigência 
deste PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na reali-
zação de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública;  

18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto 
sensu;  

18.5) realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, 
em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do 
magistério;  

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombo-
las no provimento de cargos efetivos para essas escolas;  

18.7) priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios que tenham aprovado lei específica estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissi-
onais da educação;  

18.8) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensi-
no, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e 
implementação dos planos de Carreira.  
 
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educa-
ção, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.  
 
Estratégias:  

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que 
tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a le-
gislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios 
técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar;  
19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e 

controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) 

representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses 

colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede 

escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de Educação, 
com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento 
da execução deste PNE e dos seus planos de educação;  
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19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas esco-
las e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações;  

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como 
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de 
formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;  

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formula-
ção dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, asse-
gurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;  

19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de 
ensino;  

19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional es-
pecífica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam 
ser utilizados por adesão.  
 
Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mí-
nimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.  
 
Estratégias:  

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da 
educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes 
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a 
atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional;  

20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário-
educação;  

20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do 
art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensa-
ção financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da me-
ta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;  

20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos 
aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de 
transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a 
colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribu-
nais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios;  

20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, es-
tudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em 
todas as suas etapas e modalidades;  

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, re-
ferenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será cal-
culado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressi-
vamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;  

20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de todas eta-
pas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da 
educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessá-
rios ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;  

20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com base em metodologia for-
mulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conse-
lho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultu-
ra e Esportes do Senado Federal;  

20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por 
lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, 
com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva 
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e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e 
Nordeste;  

20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;  

20.11) aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade na 
educação básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por insti-
tutos oficiais de avaliação educacionais;  
20.12) definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, que con-

siderem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico 

e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na instância prevista no § 5o do art. 7º desta Lei. 

Lei n. 16.279, de 08 de Junho de 2016 

Aprova o Plano Estadual de Educação de S.Paulo e dá outras providências 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  
Artigo 1º - Fica aprovado o Plano Estadual de Educação - PEE, em consonância com as diretrizes, metas e estra-
tégias previstas no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 
2014.  
Parágrafo único - O Plano Estadual de Educação terá o prazo de vigência de 10 (dez) anos, a contar da data de pu-
blicação desta lei, para atendimento das peculiaridades do sistema de ensino do Estado.  
Artigo 2º - São diretrizes do PEE:  
I - erradicação do analfabetismo;  
II - universalização do atendimento escolar;  
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 
as formas de discriminação;  
IV - melhoria da qualidade da educação;  
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade;  
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Estado e do País;  
VIII - valorização dos profissionais da educação;  
IX - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade étnico-racial e à sustentabilidade soci-
oambiental.  
Artigo 3º - As metas e estratégias, constantes do Anexo desta lei, serão cumpridas na vigência do PEE, observados 
os prazos previstos para a respectiva consecução.  
Artigo 4º - O monitoramento da execução do PEE e do cumprimento de suas metas, por meio de avaliações peri-
ódicas, será realizado pelas seguintes instâncias:  
I - Secretaria Estadual da Educação - SEE;  
II - Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa;  
III - Conselho Estadual de Educação;  
IV - Fórum Estadual de Educação;  
V - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.  
§ 1º - Compete às instâncias referidas nos incisos I a V deste artigo:  
1 - analisar e propor políticas públicas de âmbito estadual para assegurar a implementação das estratégias e o cum-
primento das metas;  
2 - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da “internet”;  
3 - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público estadual em educação, observado o disposto 
nos artigos 5º e 10 da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação;  
4 - avaliar a execução das metas e estratégias do PEE e subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Educação pa-
ra o decênio subsequente.  
§ 2º - A cada 2 (dois) anos, ao longo da vigência do PEE, os órgãos estaduais realizarão e divulgarão estudos e 
pesquisas para aferir a evolução no cumprimento das metas e estratégias estabelecidas.  
Artigo 5º - O Fórum Estadual de Educação promoverá a articulação da Conferência Estadual de Educação com as 
conferências municipais e intermunicipais que as precederem, com um intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, 
em consonância com as atribuições das instâncias responsáveis pelo monitoramento do Plano Estadual de Educa-
ção que têm o objetivo de avaliar a execução das respectivas metas e estratégias e subsidiar a elaboração do Plano 
Estadual de Educação para o decênio subsequente.  
Artigo 6º - O Estado de São Paulo atuará em regime de colaboração com a União e os Municípios, visando ao al-
cance das metas e à implementação das estratégias estabelecidas no PEE.  
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§ 1º - Caberá aos gestores estaduais e municipais adotar as medidas necessárias para consecução das metas pre-
vistas no PEE.  
§ 2º - O Estado deverá adotar as medidas adicionais e os instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre 
os Municípios, para o acompanhamento local da consecução das metas do PEE e dos Planos Municipais de Educa-
ção.  
§ 3º - Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que 
necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as especifi-
cidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, asseguradas a consulta prévia e a informação.  
§ 4º - Será considerado o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.  
§ 5º - Será assegurada a participação das famílias no acompanhamento da execução das metas e estratégias do 
PEE nas instâncias dos Conselhos de Escola e demais colegiados, na forma da lei.  
§ 6º - Será criada uma instância permanente de negociação e pactuação entre o Estado e os seus respectivos Mu-
nicípios, que garanta o fortalecimento do regime de colaboração.  
Artigo 7º - O poder público deverá, no prazo de 2 (dois) anos a contar da publicação desta lei, instituir em lei espe-
cífica o Sistema Estadual de Educação, responsável pela articulação, em regime de colaboração, e pela consecução 
das diretrizes, metas e estratégias do PEE.  
Artigo 8º - Vetado.  
Artigo 9º - A avaliação de desempenho dos estudantes em exames poderá ser diretamente realizada pela União, 
conforme estabelecido no PNE, ou, mediante acordo de cooperação, pelo Estado, no respectivo sistema de ensino 
e, ainda, considerando o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, assegu-
rada a compatibilidade com escalas de proficiência e calendário dos dois sistemas.  
Artigo 10 - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Estado serão formulados de 
maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias 
do PEE.  
Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2016.  
GERALDO ALCKMIN  

ANEXO  
METAS E ESTRATÉGIAS  

Meta 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cin-
quenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até 2023.  
Estratégias  
1.1. Expandir, em regime de colaboração com a União e os Municípios, as redes públicas de educação infantil de 
acordo com os padrões de qualidade estabelecidos no  
Custo-Aluno-Qualidade - CAQ previsto no Plano Nacional de Educação, considerando as peculiaridades locais, prin-
cipalmente a demanda em áreas rurais.  
1.2. Contemplar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, a formulação de políticas para a educa-
ção infantil, princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade étnico-racial e à sustentabilidade socioambi-
ental, fundamentais à democratização do acesso, permanência e aprendizagem significativa.  
1.3. Dotar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, as redes públicas com recursos pedagógicos 
compatíveis com o CAQ previsto no Plano Nacional de Educação.  
1.4. Compor, em regime de colaboração com a União e os Municípios, quadro suficiente de profissionais da educa-
ção infantil devidamente habilitados e com formação adequada.  
1.5. Garantir, em regime de colaboração entre o Estado, os Municípios e a União, a equidade na oferta do atendi-
mento educacional nas diversas regiões administrativas, a partir de estudo de demanda atualizado periodicamente.  
1.6. Fomentar, em regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, políticas públicas de educação, saúde e 
assistência social, de modo a construir mecanismos que possibilitem que crianças em situação de maior vulnerabi-
lidade social tenham prioridade de matrículas em creche.  
1.7. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, levantamento da demanda 
por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar o atendimento.  
1.8. Estabelecer, em regime de colaboração entre o Estado e os Municípios, normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de chamada pública, para identificar a demanda por creches.  
1.9. Apoiar a implantação, em regime de colaboração com a União e os Municípios, de avaliação da educação infan-
til com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir infraestrutura física, quadro de pessoal, condi-
ções de gestão, recursos pedagógicos, situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, em especial 
para Municípios de pequeno porte.  
1.10. Fortalecer e criar mecanismos, em regime de colaboração com a União e os Municípios, que assegurem o 
monitoramento das crianças na educação infantil, em especial aos beneficiários de programas de transferência de 
renda, com a participação das famílias, integrando os serviços de assistência social, saúde e proteção à infância.  
1.11. Apoiar a articulação para a oferta pelos Municípios de matrículas gratuitas em creches certificadas com enti-
dades beneficentes de assistência social na área de educação, para a expansão da oferta na rede escolar pública.  
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1.12. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, em regime de colaboração 
com a União e os Municípios, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior, 
principalmente para os Municípios de pequeno porte ou localizados em áreas distantes dos centros universitários, 
garantindo que tal formação seja feita em polos presenciais.  
1.13. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da 
educação, em regime de colaboração com a União e os Municípios, de modo a garantir a elaboração de currículos e 
propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e 
às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.  
1.14. Fomentar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, o atendimento das populações do campo 
e das comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do redi-
mensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, 
de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantida consulta prévia e informação.  
1.15. Estimular o acesso à educação infantil e fomentar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, a 
oferta do atendimento educacional especializado, complementar e suplementar, aos alunos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para cri-
anças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica, em especial para os Mu-
nicípios de pequeno porte.  
1.16. Fomentar a implementação pelos Municípios, em regime de colaboração com a União e os Municípios, pro-
gramas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência soci-
al, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade.  
1.17. Preservar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, as especificidades da educação infantil na 
organização das redes escolares, garantindo o atendimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabele-
cimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando 
ao ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental.  
1.18. Estimular a busca ativa, pelos Municípios, de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parce-
ria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família 
em relação às crianças de até 3 (três) anos.  
1.19. Tornar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, a escola um espaço comunitário que propor-
cione a qualidade da aprendizagem e de vida no campo, criando condições para que os estudantes e a comunidade 
local possam acessar as mais diversas tecnologias e demais instrumentos necessários ao seu desenvolvimento in-
telectual, social e cultural.  
1.20. Manter e ampliar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, e respeitadas as normas de acessi-
bilidade, programa estadual de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, 
visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil.  
1.21. Estimular inicialmente, matrículas em período parcial para crianças na etapa da creche e ampliar progressiva-
mente o tempo escolar, à medida que a meta de atendimento seja alcançada.  
Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quator-
ze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada até o último ano de vigência do PEE.  
Estratégias  
2.1. Desenvolver, em articulação e colaboração com os Municípios, até o final do 2° (segundo) ano de vigência do 
plano, atividades de apoio ao cumprimento da base nacional comum curricular do ensino fundamental.  
2.2. Coordenar o alinhamento entre as redes públicas estadual e municipais em relação aos currículos, em especial 
na articulação da passagem do 5° (quinto) ao 6° (sexto) ano, assegurando aos alunos percurso escolar harmonioso.  
2.3. Criar mecanismos para acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, inclusive no que 
se refere à frequência irregular e à evasão, para garantir a conclusão dessa etapa de ensino. 
2.4. Fortalecer, em colaboração com a União e os Municípios, o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda.  
2.5. Criar e fortalecer, em colaboração com os Municípios, mecanismos de acompanhamento e monitoramento das 
situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequa-
das para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.  
2.6. Promover, em regime de colaboração com a União e os Municípios, a chamada pública de crianças e adoles-
centes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adoles-
cência e juventude.  
2.7. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das ati-
vidades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, 
das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas.  
2.8. Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequa-
ção do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região.  
2.9. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de 
atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares e garantir o fortalecimento 
das escolas como polos de criação e difusão cultural.  
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2.10. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos 
por meio do estreitamento das relações entre escola e família.  
2.11. Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indí-
genas e quilombolas, nas próprias comunidades.  
2.12. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para atender aos fi-
lhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante.  
2.13. Promover atividades de desenvolvimento e estímulo às habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um 
plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo municipal, estadual e nacional.  
Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e elevar, até o final do período de vigência do PEE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 
85% (oitenta e cinco por cento).  
Estratégias  
3.1. Estimular a flexibilização dos tempos e espaços escolares, de modo a permitir a construção de currículos e iti-
nerários formativos que melhor respondam à heterogeneidade e à pluralidade das condições, interesses e aspira-
ções dos estudantes, assegurando o desenvolvimento pleno dos educandos e a formação comum como direitos, 
conforme o artigo 205 da Constituição Federal e o artigo 22 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB.  
3.2. Fomentar no ensino médio, em todas as suas modalidades, o desenvolvimento integrado, multi e interdisciplinar 
dos componentes curriculares obrigatórios e eletivos, articulados nas dimensões trabalho, ciência, tecnologia, cultu-
ra, esporte e pesquisa, como eixo articulador das áreas do conhecimento indicadas nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais para o Ensino Médio, garantindo a correspondente formação continuada dos professores.  
3.3. Aprimorar as avaliações da educação básica no Estado - SARESP, a fim de que se tornem recursos pedagógi-
cos efetivos, transformando os resultados das avaliações em instrumentos de gestão pedagógica do currículo.  
3.4. Garantir a oferta pública e a qualidade do ensino médio noturno, em suas diferentes modalidades, a todos os 
jovens e adultos, inclusive com a garantia da oferta de alimentação escolar.  
3.5. Garantir políticas públicas e iniciativas direcionadas ao ensino médio da população do campo, indígena e qui-
lombola.  
3.6. Garantir, como apoio ao desenvolvimento do currículo, disponibilização de materiais didáticos, espaços e insta-
lações às escolas públicas de ensino médio.  
3.7. Diminuir as taxas de abandono e evasão, pela adoção de estratégias pedagógicas, formação de professores, 
melhoria da infraestrutura escolar e garantia da oferta da alimentação escolar.  
3.8. Redimensionar a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno, atendendo às necessidades específicas 
dos alunos.  
3.9. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por qualquer forma de preconceito e discriminação.  
3.10. Estabelecer programa de formação inicial e continuada de professores para atuação nas áreas de conheci-
mento com carência de recursos humanos habilitados.  
3.11. Estabelecer mecanismos de recuperação das escolas que apresentarem avaliação negativa no SARESP.  
Meta 4 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendi-
mento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema 
educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, pú-
blicos ou conveniados.  
Estratégias  
4.1. Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pú-
blica que recebam atendimento educacional especializado em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópi-
cas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público.  
4.2. Garantir oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência ou de 
transtorno global do desenvolvimento, e promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 
pedagógico especializado.  
4.3. Implantar Salas de Atendimento Educacional Especializado e fomentar a formação continuada dos profissionais 
da educação, para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comu-
nidades quilombolas e dos sistemas de cumprimento de medidas socioeducativas.  
4.4. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso à escola e ao Atendimento Educacional Especiali-
zado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, beneficiários de programas de transferência de renda, junta-
mente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistên-
cia social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.  
4.5. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos hu-
manos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do 
atendimento escolar, na Educação de Jovens e Adultos - EJA, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 
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desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção in-
tegral ao longo da vida.  
4.6. Garantir o Atendimento Educacional Especializado, Classes Regidas por Professor Especializado - CRPE, es-
colas ou serviços educacionais especializados aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica pública.  
4.7. Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições 
acadêmicas, que desenvolvam pesquisas sobre a temática, e integrados por profissionais das áreas de saúde, as-
sistência social, pedagogia e psicologia para apoiar o trabalho dos profissionais da educação básica.  
4.8. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, como primeira língua, e na 
modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 
(zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e 
surdo-cegos.  
4.9. Promover, em regime de colaboração com os Municípios, parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público, visando a ampliar a oferta de formação conti-
nuada e a produção de material didático, assim como os serviços de acessibilidade necessários à aprendizagem 
dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matri-
culados na rede pública de ensino.  
4.10. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de escola-
rização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdota-
ção, garantindo a oferta de professores do atendimento pedagógico especializado, profissionais de apoio ou auxilia-
res, cuidadores, professores interlocutores de LIBRAS e guias-intérpretes para surdo-cegos.  
Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 2º (segundo) ano do ensino fundamental.  
Estratégias  
5.1. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os 
com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e 
com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.  
5.2. Garantir instrumentos de avaliação, periódicos e específicos, de modo a aferir a alfabetização ao final do se-
gundo ano do ensino fundamental, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a implementar medidas 
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do 2º (segundo) ano.  
5.3. Garantir a alfabetização nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, articulada com a alfabetização inicial, 
de forma a garantir a continuidade do processo de aprendizagem entre os ciclos.  
5.4. Identificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados.  
5.5. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegu-
rem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, consideradas as diversas aborda-
gens metodológicas e sua efetividade.  
5.6. Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, com a produ-
ção e disponibilização de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que con-
siderem a identidade cultural e o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e quilombolas.  
5.7. Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização, com o conhecimento 
de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas 
de pós-graduação “stricto sensu” e as ações de formação continuada.  
5.8. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando suas especificidades, sem estabelecimento 
de terminalidade temporal, bem como garantir a alfabetização bilíngue de pessoas surdas.  
Meta 6 - Garantir educação integral em todos os níveis e modalidades de ensino e assegurar educação em 
tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender a, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos na educação básica.  
Estratégias  
6.1. Garantir educação integral a todos os alunos da educação básica, promovendo a elaboração de currículo que 
amplie as oportunidades formativas, propiciando o desenvolvimento pleno das crianças, adolescentes e jovens, a 
partir de suas interações com conhecimentos, valores e culturas.  
6.2. Estimular o protagonismo dos educandos por meio de estratégias e metodologias curriculares, que integrem co-
nhecimentos, competências e habilidades, contemplando seu desenvolvimento integral.  
6.3. Garantir consonância entre as políticas de educação integral e o Projeto Político Pedagógico de cada unidade 
escolar, orientando-se pelos princípios democráticos e participativos.  
6.4. Fomentar estratégias e metodologias de aprendizagem que aproximem a escola da comunidade, permitindo ao 
aluno conhecer e explorar o contexto no qual está inserido, aumentando o entendimento da escola como referência 
significativa na formação integral dos jovens.  
6.5. Fortalecer estratégias de fixação dos docentes nas escolas, de forma a estimular a continuidade dos programas 
de educação integral.  
6.6. Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento da educação em tempo integral, no que se refere a es-
paços, laboratórios, salas de leitura, equipamentos de informática e recursos didático-pedagógicos.  
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6.7. Estimular, em regime de colaboração, a apropriação dos espaços e equipamentos públicos e privados, articu-
lando ações entre esses e as escolas, de forma a viabilizar a extensão do tempo de permanência do aluno em ativi-
dades correlacionadas ao currículo.  
6.8. Garantir ações formativas aos professores que atuam em jornada ampliada, de forma a capacitá-los para atua-
ção nos variados modelos pedagógicos e de gestão adotados para o atendimento dos alunos da educação básica 
em tempo integral.  
6.9. Garantir, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades 
de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que a permanência 
dos alunos em tempo integral na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias durante todo o ano letivo.  
6.10. Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo in-
tegral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais.  
6.11. Oferecer a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas.  
6.12. Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local, regional e nacional, na pers-
pectiva intersetorial da gestão pública, constituindo rede de proteção social para crianças, adolescentes e jovens.  
Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do flu-

xo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB no Estado: 

IDEB 

Etapas – Níveis de Ensino 2015 2017 2019 2021 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 6,0 6,3 6,5 6,7 

Anos Finais 5,4 5,6 5,9 6,1 

Ensino Médio 4,5 5,0 5,2 5,4 

 
Estratégias  
7.1. Assegurar a centralidade do currículo como articulador de atividades, programas e recursos pedagógicos.  
7.2. Garantir a articulação entre currículo e avaliação, e o uso dos resultados na reorientação da prática pedagógica.  
7.3. Assegurar, na gestão pedagógica, o aprimoramento das ações de formação continuada para o fortalecimento e 
diversificação do currículo, o uso dos resultados de avaliação para reorientar a prática pedagógica e a definição dos 
processos de recuperação da aprendizagem.  
7.4. Fortalecer o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, com participa-
ção, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com 
o fornecimento das informações às escolas e à sociedade.  
7.5. Assegurar, na rede pública estadual, a implementação descentralizada das políticas e diretrizes educacionais, 
com foco na melhoria do processo ensino-aprendizagem.  
7.6. Orientar as políticas das redes públicas, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença en-
tre as escolas com os menores índices e a média estadual, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela 
metade, até o último ano de vigência do PEE, as diferenças entre as médias dos índices dos Municípios.  
7.7. Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio da constituição de ins-
trumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planeja-
mento estratégico, melhoria contínua da qualidade educacional, formação continuada dos profissionais da educação 
e aprimoramento da gestão democrática.  
7.8. Assegurar, em cada uma das redes, as metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério da Educação.  
7.9. Participar de pactuação interfederativa, que estabeleça e implante diretrizes pedagógicas para a educação bá-
sica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alu-
nos para cada ano dos ensinos fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local.  
7.10. Assegurar que:  
a) no 5º (quinto) ano de vigência do PEE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos alunos dos ensinos fundamental 
e médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;  
b) no último ano de vigência do PEE, todos os estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio tenham alcançado ní-
vel suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 
estudo e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável.  
7.11. Participar, em regime de colaboração com a União e os Municípios do Estado, na elaboração de um conjunto 
nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da edu-
cação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da 
gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino.  
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7.12. Formalizar e executar o Plano de Ações Articuladas - PAR em cumprimento às metas de qualidade estabeleci-
das para a educação básica pública estadual e às estratégias de apoio técnico e financeiro, voltadas à melhoria da 
gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao de-
senvolvimento de recursos pedagógicos e a melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar.  
7.13. Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade 
da educação bilíngue para surdos.  
7.14. Fixar, acompanhar e divulgar os resultados pedagógicos dos indicadores do SARESP, relativos às escolas do 
sistema estadual, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, 
como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos e a transparência e o acesso público às informações téc-
nicas de concepção e operação do sistema de avaliação.  
7.15. Melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Sistema de Ava-
liação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, de modo que o percentual de estudantes no nível 
de desempenho Adequado siga parâmetros estabelecidos pela Secretaria da Educação.  
7.16. Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais para o ensino fundamental e mé-
dio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem, asse-
gurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas e o acompanhamento dos resultados nos sistemas de 
ensino em que forem aplicadas.  
7.17. Garantir transporte gratuito para todos os estudantes do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória 
e financiamento compartilhado, com participação da União, proporcional às necessidades do Estado e Municípios, 
visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local.  
7.18. Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo, que con-
siderem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais.  
7.19. Universalizar, até o quinto ano de vigência do PEE, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga 
de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno nas escolas da rede pública estadu-
al de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação.  
7.20. Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros às es-

colas da rede pública estadual, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação 

dos recursos, visando à ampliação da transparência e da gestão democrática. 

7.21. Ampliar e aprofundar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, ações de atendimento ao alu-
no, em todas as etapas da educação básica, por meio de suplementação de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde.  
7.22. Assegurar, em regime de colaboração com a União e os Municípios, às escolas públicas de educação básica o 
acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos.  
7.23. Garantir às escolas públicas estaduais o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens cultu-
rais e artísticos e a equipamentos e laboratórios e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas 
com deficiência.  
7.24. Prover, em regime de colaboração com a União e os Municípios, equipamentos e recursos tecnológicos digi-
tais para a utilização pedagógica no ambiente escolar para as escolas públicas da educação básica, criando meca-
nismos para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas e/ou salas de leitura 
nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a “internet”.  
7.25. Colaborar com a União no objetivo de viabilizar, no prazo de 2 (dois) anos contados da publicação da lei do 
PEE, a implantação do Custo-Aluno-Qualidade inicial, como instrumento para a melhoria da qualidade do ensino.  
7.26. Informatizar, em regime de colaboração com a União, integralmente a gestão das escolas públicas estaduais, 
e manter ações de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das escolas públicas e da Secretaria de 
Educação.  
7.27. Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à ca-
pacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, favorecendo a adoção das providências ade-
quadas para viabilizar a construção da cultura de paz e ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.  
7.28. Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em 
regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei Federal n° 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  
7.29. Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e imple-
mentar ações educacionais, nos termos das Leis Federais nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e nº 11.645, de 10 de 
março de 2008, assegurando a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e 
sociedade civil.  
7.30. Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes e de comuni-
dades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo 
o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do 
modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as for-
mas particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua ma-
terna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta 
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de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação es-
pecial.  
7.31. Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar do campo e de comu-
nidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e 
considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, pro-
duzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os alunos com deficiência.  
7.32. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educa-
ção popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de 
ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais.  
7.33. Promover a articulação de ações com outras áreas, como saúde, assistência social, esporte e cultura, possi-
bilitando a criação de rede de apoio integral aos alunos, como condição para a melhoria da qualidade educacional.  
7.34. Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas à promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde 
e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da quali-
dade educacional.  
7.35. Fortalecer o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, com a partici-
pação, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, 
com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade.  
7.36. Promover, com especial ênfase e em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a 
formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários, técnicos em bibliotecas escolares e agentes da 
comunidade para atuarem como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes 
etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.  
7.37. Promover a regulamentação da educação básica oferecida pela iniciativa privada, de forma a garantir a quali-
dade e o cumprimento da função social da educação.  
Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a al-
cançar o mínimo de 12 (doze) anos de estudo até o último ano de vigência do PEE, para as populações do 
campo, das regiões de menor escolaridade dos Municípios do Estado, dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística.  
Estratégias  
8.1. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento pedagógico in-
dividualizado e recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 
considerando as especificidades dos segmentos populacionais.  
8.2. Implementar políticas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que es-
tejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da 
escolarização, após a alfabetização inicial.  
8.3. Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino fundamental e médio.  
8.4. Buscar a expansão da oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de ser-
viço social e de formação, que atuam no Estado, vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino 
ofertado na rede pública, para os segmentos populacionais considerados.  
8.5. Efetivar, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e monitoramento do 
acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, e identificar motivos de absenteísmo 
para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses 
estudantes na rede pública estadual de ensino.  
8.6. Efetivar busca ativa, em colaboração com os Municípios, de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. 
Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 97,5% (noventa e se-
te inteiros e cinco décimos por cento) até o 5º (quinto) ano de vigência do PEE e, até o final da vigência, su-
perar o analfabetismo absoluto e reduzir em pelo menos 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional no Estado.  
Estratégias  
9.1. Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos, em regime de colaboração com Municípios, a to-
dos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria.  
9.2. Realizar diagnóstico, em regime de colaboração com Municípios, dos jovens e adultos com ensino fundamental 
e médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na respectiva educação.  
9.3. Garantir, em regime de colaboração com a União e os Municípios, continuidade e ampliação das ações de alfa-
betização de jovens e adultos, com garantia de continuidade da escolarização básica.  
9.4. Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, com ampla divulgação, utilizando re-
cursos audiovisuais e meios de comunicação de massa, promovendo busca ativa em regime de colaboração entre 
entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil e com outras Secretarias estaduais.  
9.5. Executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos por meio de ações suplementa-
res de transporte e alimentação e articulação com a área da saúde.  
9.6. Apoiar técnica e financeiramente ações inovadoras na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvi-
mento de modelos adequados às suas necessidades específicas.  
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9.7. Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de 
políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e 
esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência 
dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.  
9.8. Sensibilizar interna e externamente os agentes da educação em relação à modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos - EJA como direito, garantindo vários modelos de atendimento (CEEJA, CIEJA, CIEJA Ensino Médio, EJA 
FIC, EJAS Jovem, MOVA, EJA modular).  
9.9. Promover o direito à educação de qualidade e implementar políticas públicas de EJA, realizando os investimen-
tos necessários.  
9.10. Garantir o acesso e a permanência dos educandos da EJA na alfabetização e sua continuidade nos ensinos 
fundamental e médio, de maneira compartilhada, nas redes municipais e estadual de ensino.  
9.11. Criar metodologia específica para o trabalho com a EJA, em consonância com os princípios defendidos nos 
documentos dos ENEJAs - “Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos”, dos EREJAs - “Encontro Regio-
nal de Educação de Jovens e Adultos”, da conferência preparatória da “VI Confintea - Conferência Internacional de 
Educação de Adultos” e dos documentos das conferências internacionais.  
9.12. Propor alterações nos cursos de pedagogia e licenciaturas, estabelecendo diretrizes para a formação em EJA 
na pedagogia e nas licenciaturas, inclusive com estágio.  
9.13. Garantir que as ações para a EJA promovam alfabetização emancipadora e implementem cursos referentes às 
etapas e modalidades da educação básica, na forma presencial e nos períodos diurno e noturno.  
9.14. Adotar proposta pedagógica interdisciplinar, que leve em conta as vivências de jovens e adultos e os aspectos 
históricos, sociais, políticos, e culturais, por meio de processo de escolarização que respeite a relação teoria-prática 
e vise ao exercício pleno da cidadania.  
9.15. Assegurar que a rede estadual de ensino, em regime de colaboração com as dos demais entes federados, 
mantenha programas de atendimento e de formação, capacitação e habilitação de educadores de jovens e adultos, 
para atuar de acordo com o perfil deste alunado.  
9.16. Implementar, na EJA, a formação contínua dos profissionais em educação, a partir de proposta conjunta das 
instituições de Educação Superior e Institutos de Pesquisa.  
9.17. Garantir a alfabetização de jovens e adultos do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, 
com a produção de recursos didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que conside-
rem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas, de 
acordo com as especificidades de cada região.  
9.18. Assegurar, até a vigência deste plano, a toda a população acima de 18 anos que tenha concluído o ensino 
fundamental, acesso ao ensino médio, público, gratuito e de qualidade.  
Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos 
nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.  
Estratégias  
10.1. Fomentar, em regime de colaboração entre os entes federados, na educação de jovens e adultos, ações volta-
das à conclusão da educação básica e à formação profissional inicial.  
10.2. Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados, 
de acordo com as características do público e considerando as especificidades das populações itinerantes e do 
campo, privadas de liberdade e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a 
distância.  
10.3. Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por 
meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional.  
10.4. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a prepa-
ração para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, trabalho, 
tecnologia e cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às característi-
cas desses alunos.  
10.5. Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos, de metodologias específicas e de 
instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada dos profissionais da 
educação da rede pública estadual que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional.  
10.6. Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores, articulada à educação de jo-
vens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas 
ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclu-
siva na modalidade.  
10.7. Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de modo a 
atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando formação específica dos pro-
fessores e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração, conforme previsto nas Diretrizes Naci-
onais para Educação de Jovens e Adultos Privados de Liberdade.  
10.8. Articular a EJA com a educação profissional, com a participação conjunta de diferentes Secretarias estaduais. 
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Meta 11 - Ampliar em 50% (cinquenta por cento) as matrículas da educação profissional técnica de nível mé-

dio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50%(cinquenta por cento) da expansão no segmento 

público.  

Estratégias  

11.1. Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio no Centro Estadual de Educação Tec-
nológica Paula Souza - CEETEPS, levando em consideração a ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 
produtivos, sociais e culturais, locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional.  
11.2. Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio concomitante na rede pública estadual de 
ensino.  
11.3. Expandir a oferta diurna do ensino técnico no CEETEPS, no modelo ETIM - Ensino Técnico Integrado ao Ensi-
no Médio.  
11.4. Expandir a educação profissional e tecnológica pela modalidade de educação a distância, assegurando padrão 
de qualidade.  
11.5. Fomentar a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, 
visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional.  
11.6. Desenvolver sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes es-
colares públicas e privadas.  
11.7. Elevar gradualmente a taxa de conclusão dos cursos técnicos de nível médio na rede estadual, com adoção de 
ações para melhorias no currículo dos cursos, condições de infraestrutura, inclusão digital e a oferta da alimentação 
escolar.  
11.8. Garantir a formação continuada dos profissionais da educação do ensino médio, para atuarem na articulação 
com a educação profissional e tecnológica.  
11.9. Aumentar a articulação entre os órgãos públicos, as escolas privadas e as organizações não governamentais 
que ofertam educação profissional, com objetivo de melhorar as informações e ampliar a oferta de vagas.  
Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa lí-
quida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, asseguradas 
a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 
segmento público.  
Estratégias  
12.1. Promover, com o apoio técnico e financeiro do Governo Federal, a expansão do Sistema Federal de Ensino 
Superior do Estado de São Paulo.  
12.2. Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educa-
ção superior, incluídas as instituições municipais de ensino superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de 
forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação.  
12.3. Ampliar a oferta de vagas de nível superior nas diversas áreas do conhecimento, por meio da expansão e inte-
riorização das universidades estaduais e Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, con-
siderando a densidade populacional de cada região administrativa e a oferta de vagas públicas em relação à popu-
lação na idade de referência.  
12.4. Elevar, gradualmente, a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades pú-
blicas estaduais para 90% (noventa por cento); ofertar, no mínimo, 1/3 (um terço) das vagas em cursos noturnos e 
elevar a relação de estudantes por professor para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos 
e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior.  
12.5. Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para formação de professores vol-
tados à educação básica e atendimento ao déficit de profissionais em áreas específicas.  
12.6. Proporcionar condições e mecanismos para disponibilizar recursos aos estudantes do ensino superior durante 
sua permanência nos cursos.  
12.7. Ampliar, gradualmente, as políticas de inclusão e de assistência estudantil, a partir da oferta de moradia, 
transporte, alimentação, inclusão digital, creche e esporte, de acordo com as demandas específicas de cada região, 
dirigidas aos estudantes de instituições públicas e bolsistas de instituições privadas de educação superior, de modo 
a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de es-
tudantes egressos da escola pública, afrodescendentes, indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos glo-
bais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico.  
12.8. Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para as áreas de grande per-
tinência social.  
12.9. Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior.  
12.10. Ampliar, na forma da lei, a participação proporcional de grupos historicamente excluídos na educação superi-
or pública, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, estabelecendo uma política de cotas sociais e raci-
ais, até o 3º (terceiro) ano de vigência deste PEE, nas Instituições de Ensino Superior - IES públicas, estaduais e 
municipais.  
12.11. Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da legislação.  
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12.12. Fomentar estudos e pesquisas que analisem necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa 
e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do país.  
12.13. Expandir atendimento específico a populações do campo, comunidades indígenas e quilombolas, em relação 
a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nestas populações.  
12.14. Fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação de 
ciências, matemática e licenciaturas, considerando as necessidades do desenvolvimento do Estado, a inovação tec-
nológica e a melhoria da qualidade da educação básica.  
12.15. Assegurar a composição de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de gra-
duação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.  
12.16. Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação como forma de superar exa-
mes vestibulares isolados.  
12.17. Estimular a expansão e reestruturação das universidades estaduais existentes, com o apoio técnico e finan-
ceiro do Governo Federal, mediante termo de adesão ao programa de reestruturação, na forma de regulamento.  
12.18. Expandir as matrículas de educação profissional tecnológica de nível superior das instituições estaduais, com 
sua vinculação a arranjos produtivos, sociais, culturais locais e regionais e sua interiorização, obedecendo a critérios 
de estrutura física e acadêmicos adequados ao ensino tecnológico.  
12.19. Promover ações junto às instâncias deliberativas que visem a orientar e normatizar o funcionamento das insti-
tuições privadas de educação superior ou tecnológica, em face das diretrizes e metas propostas para o Sistema Es-
tadual de Ensino.  
12.20. Fomentar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional tecnológica de nível superior da rede 
escolar pública e do setor privado. 
Meta 13 - Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 
docente em efetivo exercício no conjunto do Sistema Estadual de Educação Superior para 75% (setenta e 
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por cento) doutores.  
Estratégias  
13.1. Induzir processo contínuo de auto avaliação das instituições de educação superior públicas e privadas, fortale-
cendo a participação das comissões próprias de avaliação e a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem 
as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e dedicação do corpo docente.  
13.2. Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instru-
mento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES e 
normas próprias estabelecidas pelo órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino Superior, integrando-os às de-
mandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualif i-
cações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos, combinando formação integral geral, 
educação para as relações interpessoais e de prática didática.  
13.3. Elevar o padrão de qualidade das universidades estaduais, instituições municipais de ensino superior e do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, direcionando sua atividade, de modo que rea-
lizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação “stricto sensu”.  
13.4. Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com vistas em potencia-
lizar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior 
visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
13.5. Elevar a qualidade da educação superior, por meio do aumento gradual da taxa de conclusão média dos cur-
sos de graduação presenciais, nas universidades públicas, para 90% (noventa por cento) e, nas instituições priva-
das, para 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de 
modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempenho posi-
tivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no 
último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo 
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação profissional.  
13.6. Promover a formação inicial e continuada dos profissionais técnico-administrativos da educação superior.  
13.7. Estabelecer convênio entre as instituições de Ensino Superior públicas do Estado e o MEC, para a implemen-
tação de programas de primeira e segunda licenciaturas aos professores das redes públicas municipais e estadual.  
Meta 14 - Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação “stricto sensu”, de modo a atingir, 
no mínimo, a titulação anual de 16.000 (dezesseis mil) mestres e 9.000 (nove mil) doutores.  
Estratégias  
14.1. Expandir o financiamento da pós-graduação “stricto sensu” por meio das agências oficiais de fomento.  
14.2. Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.  
14.3. Expandir a oferta de cursos de pós-graduação “stricto sensu” nas instituições de ensino superior públicas, utili-
zando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância.  
14.4. Desenvolver programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-
graduação estadual, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa.  
14.5. Promover o intercâmbio científico e tecnológico, estadual, nacional e internacional, entre as instituições de en-
sino, pesquisa e extensão.  
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14.6. Implementar ações, assegurando-as na forma da lei, para redução de desigualdades étnico-raciais e regionais 
e para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas de 
mestrado e doutorado.  
14.7. Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, 
assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.  
14.8. Ampliar, gradativamente, as políticas de inclusão e de assistência estudantil, a partir da oferta de moradia, 
transporte, alimentação, inclusão digital, creche e esporte, de acordo com as demandas específicas de cada região, 
dirigidas aos estudantes de pós graduação de instituições públicas, de modo a reduzir as desigualdades étnico-
raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola públi-
ca, afrodescendentes, indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico.  
Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vi-
gência do PEE, política estadual de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 
III do “caput” do artigo 61 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os 
professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licen-
ciatura na área de conhecimento em que atuam.  
Estratégias  
15.1. Propiciar formação aos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas 
atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, sob os seguintes 
fundamentos:  
a) sólida formação inicial básica, que propicie o domínio dos saberes científicos, filosóficos, sociológicos, antropoló-
gicos, históricos, entre outros, articulados à prática pedagógica;  
b) associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados, capacitação em serviço e formação con-
tinuada;  
c) aproveitamento de formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades;  
d) aos educadores já em exercício, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, a ser realizado durante 
a jornada de trabalho do profissional da educação (artigo 67, inciso V, da Lei Federal nº 9.394/1996).  
15.2. Assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de ensino, a oferta de programas 
permanentes e regulares de formação continuada para aperfeiçoamento profissional, inclusive em nível de pós-
graduação.  
15.3. Aprimorar programa de concessão de bolsas de estudos para formação dos profissionais da educação básica 
estadual em nível de pós-graduação.  
15.4. Instituir e manter programas de melhoria das condições dos estágios profissionais na rede estadual de ensino, 
por meio da concessão de bolsas e outros incentivos.  
 
15.5. Promover, preferencialmente em colaboração com outros sistemas de ensino, a universalização das exigên-
cias mínimas de formação para o exercício da profissão de todos os profissionais da educação escolar básica.  
15.6. Assegurar mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação continuada, de modo a 
promover a qualificação sem ferir os interesses da aprendizagem dos estudantes.  
15.7. Assegurar programa de bolsas de estudos para professores de línguas estrangeiras para fins de aperfeiçoa-
mento profissional no exterior.  
15.8. Constituir incentivos de progressão por qualificação do trabalho profissional, a partir da titulação e da habilita-
ção profissional.  
Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação bási-
ca, até o último ano de vigência do PEE, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do Sis-
tema Estadual de Ensino.  
Estratégias  
16.1. Promover e estimular a oferta de bolsas de estudo e a formação continuada para pós-graduação dos professo-
res e demais profissionais da educação básica pública.  
16.2. Realizar, em regime de colaboração com a União, o planejamento estratégico para dimensionamento da de-
manda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação su-
perior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado e dos Municípios.  
16.3. Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, 
e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em LIBRAS e em Braille, 
sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores da rede pública de educação básica, favore-
cendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação.  
16.4. Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores da educação básica, disponibi-
lizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível.  
16.5. Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica, por meio da implementação 
das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recur-
sos para acesso a bens culturais pelo magistério público.  
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Meta 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equipa-
rar, no Estado, até o final do sexto ano de vigência do PEE, seu rendimento médio ao dos demais profissio-
nais com escolaridade equivalente.  
Estratégias  
17.1. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar o rendi-
mento médio dos profissionais que atuam nas diferentes redes de ensino.  
17.2. Fixar vencimentos ou salário inicial para as carreiras profissionais da educação, de acordo com a jornada de 
trabalho definida nos respectivos planos de carreira, devendo os valores, no caso dos profissionais do magistério, 
nunca serem inferiores ao do Piso Salarial Profissional Nacional, diferenciados pelos níveis das habilitações a que 
se refere o artigo 62 da Lei Federal nº 9.394/1996, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou modalida-
de de atuação do profissional.  
17.3. Assegurar condições adequadas ao trabalho dos profissionais da educação, visando prevenir o adoecimento e 
promover a qualidade do ensino.  
17.4. Instituir apoio técnico que vise a melhorar as condições de trabalho dos educadores e erradicar e prevenir a 
incidência de doenças profissionais.  
17.5. Promover a participação de todos os atores da comunidade escolar para estudar as condições de trabalho e 
prover políticas públicas voltadas ao bom desempenho profissional e à qualidade dos serviços educacionais presta-
dos à comunidade.  
17.6. Regulamentar, nas redes públicas, até 2020, adequada relação numérica professor-estudante, respeitados: os 
parâmetros definidos pelas autoridades sanitárias, as diretrizes pedagógicas, os diferentes níveis e modalidades de 
ensino e a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.  
17.7. Instituir, em cada esfera, estratégia e ações para assegurar o acesso dos profissionais da educação ao aten-
dimento médico de qualidade.  
17.8. Ampliar a política e a formação dos profissionais que atuam nas escolas do sistema público estadual de edu-
cação na mediação de conflitos.  
17.9. Instituir comissão paritária prevendo a participação de todos os atores da comunidade escolar para estudar as 
condições de trabalho e propor políticas públicas voltadas ao bom desempenho profissional e à qualidade dos servi-
ços educacionais prestados à comunidade.  
17.10. Realizar a revisão salarial anual dos vencimentos ou salários iniciais e das remunerações da carreira, na da-
ta-base, de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadores, nos termos do inciso X do artigo 37 da Constitui-
ção Federal.  
Meta 18 - Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da 
educação básica e superior públicas de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profis-
sionais da educação básica pública, tomar como referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido 
em lei federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal.  
Estratégias  
18.1. Elaborar e fazer constar nos planos de carreira as atribuições e competências dos respectivos cargos e fun-
ções dos profissionais da rede pública de educação básica.  
18.2. Elaborar, para a rede estadual de ensino, um novo plano de carreira para os profissionais da educação, com 
critérios de evolução e promoção que reconheçam e valorizem seu trabalho e sua experiência, tendo como objetivo 
a qualidade do ensino.  
18.3. Estabelecer o cargo de Professor de Educação Básica na rede estadual para os que atuam nessa etapa de 
ensino.  
18.4. Viabilizar, no plano de carreira dos profissionais da rede pública de educação básica, a possibilidade de al-
cançar o nível salarial mais elevado até a aposentadoria.  
18.5. Realizar concursos públicos de provas e títulos para provimento qualificado de todos os cargos ou empregos 
públicos ocupados pelos profissionais da educação, na rede de ensino público.  
18.6. Com base nas propostas curriculares e na composição dos cargos de carreiras dos sistemas de ensino, esta-
belecer quadro de lotação de pessoal que inclua o número de vagas por cargo, região ou município, unidade escolar 
e outras unidades da Pasta, a partir do qual se preveja a realização dos concursos de ingresso, de remoção e de 
movimentação entre seus postos de trabalho.  
18.7. Assegurar, em regime de colaboração, curso de formação para o profissional ingressante.  
18.8. Instituir, de forma gradual, jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no máximo, 40 (qua-
renta) horas semanais de trabalho.  
18.9. Aplicar o disposto no artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que determina que, na composição da jornada 
de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades 
de interação com os estudantes.  
18.10. Prever Regime de Dedicação Plena e Exclusiva por meio de incentivos incorporáveis aos salários;  
18.11. Estabelecer, no âmbito de cada sistema e rede de ensino, critérios objetivos para a movimentação dos profis-
sionais entre unidades de classificação, tendo como base os interesses da aprendizagem dos estudantes.  
18.12. Disciplinar aos profissionais atuando em regime de colaboração, nos termos do artigo 241 da Constituição 
Federal, a remoção e o aproveitamento, quando da mudança de residência e da existência de vagas, sem prejuízos 
para os direitos dos servidores no respectivo quadro funcional.  
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18.13. Observar os requisitos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/1996, visando à correta caracterização 
das despesas com pagamento de pessoal, como manutenção e desenvolvimento do ensino.  
18.14. Respeitar, na rede estadual de ensino, o dispositivo constitucional de paridade, visando garantir a equidade 
com o respectivo cargo na ativa.  
18.15. Disciplinar, na forma da lei, regras de cálculo dos proventos dos servidores públicos estaduais pertencentes a 
regime próprio de previdência.  
18.16. Cumprir as regras constitucionais de aposentadoria especial.  
18.17. Cumprir as demais regras constitucionais de aposentadoria a todos os profissionais da educação básica es-
tadual.  
18.18. Disciplinar, na forma da lei, os direitos e deveres dos professores e demais profissionais readaptados.  
18.19. Assegurar o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 
da Constituição Federal.  
18.20. Regulamentar, na forma da lei, a contratação de professores temporários de forma a equiparar seus direitos 
aos dos profissionais efetivos.  
Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da aprovação do PEE, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos e à consulta pública à comunidade esco-
lar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União.  
Estratégias  
19.1. Estabelecer, no prazo de 2 (dois) anos, legislação própria que regulamente a gestão democrática no âmbito 
dos sistemas de ensino.  
19.2. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de 
ensino da rede pública estadual, por meio de legislação estadual específica.  
19.3.Garantir que o provimento do cargo de Diretor das escolas públicas da rede estadual dar-se-á por critério meri-
tório, conforme previsto na Constituição Federal - por concurso público de provas e títulos - para professores de car-
reira.  
19.4. Fomentar a expansão da oferta dos programas de apoio e formação aos conselheiros dos conselhos de 
acompanhamento e controle social do FUNDEB, conselhos de alimentação escolar, conselhos regionais, conselhos 
municipais e outros, e aos representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas pú-
blicas, garantindo apoio administrativo, técnico, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para 
visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções.  
19.5. Fomentar a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na formulação 
dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegu-
rando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.  
19.6. Promover a participação dos profissionais da educação e demais segmentos na elaboração e no planejamen-
to, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da rede de ensino pública.  
19.7. Estimular, em todas as escolas, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais 
e mestres, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento e fomentando a sua ar-
ticulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações.  
19.8. Estimular, aperfeiçoar e fortalecer espaços de participação na gestão democrática da educação, assegurando 
a representação de professores, pais, estudantes, funcionários e sociedade civil organizada.  
19.9. Implementar, assegurar e fortalecer as relações entre escola, família e sociedade, objetivando maior desenvol-
vimento nos espaços democráticos de discussão.  
19.10. Adequar, no prazo de 2 (dois) anos a partir da promulgação deste PEE, a composição do Conselho Estadual 
de Educação, garantindo a participação dos diversos segmentos da comunidade educacional.  
Meta 20 - Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5° (quinto) ano de vigência do PNE e, no mí-
nimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.  
Estratégias  
20.1. Ampliar as fontes de financiamento, a partir de propostas de alteração no sistema tributário, que permitam 
maior disponibilização de recursos para a educação e assegurem maior justiça social, aplicando de forma efetiva e 
transparente os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.  
20.2. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da 
educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes 
do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do artigo 75 da Lei Federal nº 9.394/1996, 
que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal do Estado, com vistas a atender suas demandas edu-
cacionais à luz do padrão de qualidade nacional.  
20.3. Em ação conjunta com outras instâncias do Governo Estadual, desenvolver estudos para alteração do sistema 
tributário que compõe as transferências constitucionais.  
20.4. Aplicar progressivamente recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino na remuneração dos profis-
sionais da educação.  
20.5. Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, que consi-
derem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e 
de gestão do sistema de ensino.  
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20.6. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle social na utilização 
dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de por-
tais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social 
do FUNDEB, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação do Estado e dos Mu-
nicípios e os Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Municípios.  
20.7. Ampliar as fontes de financiamento à educação pública, no Estado, por meio de mudanças no sistema tributá-

rio, que promovam e assegurem maior justiça social, aplicando de forma eficiente e transparente os recursos vincu-

lados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

20.8. Garantir que os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino sejam utilizados somente pa-
ra este fim.  
Meta 21 - Viabilizar um novo modelo de formação para os profissionais da Secretaria da Educação, visando 
ao exercício do magistério e/ou das atividades relacionadas à gestão da educação básica, considerando os 
Quadros dos Servidores, a saber: Quadro do Magistério - QM, Quadro de Apoio Escolar - QAE e Quadro de 
Suporte Escolar - QSE, de acordo com a estrutura vigente.  
Estratégias  
21.1. Desenvolver, em articulação com o Conselho Estadual da Educação e instituições de ensino superior, estudos 
e pesquisas que resultem em propostas de ações voltadas à formação inicial e continuada para os profissionais da 
rede estadual.  
21.2. Oportunizar, em articulação com o Conselho Estadual da Educação e instituições de Ensino Superior, ações 
de formação inicial para o magistério, visando à proposição de novos cursos e licenciaturas, em consonância com 
as diretrizes curriculares e os resultados das avaliações.  
21.3. Ofertar ações de formação continuada, visando o aprimoramento dos servidores pertencentes ao Quadro do 
Magistério, considerando suas necessidades específicas de atualização e, em articulação com as instâncias res-
ponsáveis, proporcionar ações de melhoria da gestão pedagógica do processo de ensino e aprendizagem.  
21.4. Incorporar, regularmente, as inovações na gestão administrativa e ofertar com regularidade ações de formação 
continuada, visando o aprimoramento da atuação dos servidores do QAE e QSE.  
21.5. Garantir, nas ações de formação continuada, a oferta de cursos e programas de educação à distância, bus-
cando a melhor abordagem, formato e modelo, de acordo com a concepção pedagógica de cada ação de formação 
e desenvolvimento profissional;  
21.6. Atualizar, institucionalizar e disponibilizar infraestrutura e tecnologias de ensino presencial, semipresencial e à 
distância para as ações de formação dos educadores e demais profissionais da educação.  
21.7. Planejar, gerenciar e executar ações de formação continuada, com foco no aprimoramento de todos os níveis 
de gestão da Secretaria da Educação e de todas as atividades meio, fins, serviços, programas da educação estadu-
al pública.  
21.8. Planejar, gerenciar e executar ações e programas de formação continuada, com foco no Currículo Oficial do 
Estado de São Paulo, na gestão da sala de aula e liderança, em articulação com os resultados de aprendizagem 
dos alunos.  
21.9. Desenvolver, em articulação com órgãos de fomento e regulação do Ensino Superior, estudos e pesquisas, 
que resultem em propostas de ações voltadas à formação em pós-graduação, “lato” e “stricto sensu”, visando aten-
der os servidores que atuam na rede estadual pública.  
21.10. Oportunizar ações de formação em nível de pós-graduação, “lato” e “stricto sensu”, visando atender os servi-
dores que atuam na rede estadual pública.  
21.11. Realizar ações de formação continuada que articulem o ensino e a aprendizagem na educação básica a pro-
gramas de pós-graduação, inclusive “stricto sensu”, de modo a firmar um ciclo virtuoso entre a formação, currículo, 
avaliação e as necessidades da rede estadual de ensino.  
21.12. Estimular e desenvolver linhas de pesquisa e disseminar resultados que atendam às necessidades da rede 
estadual de ensino, no que diz respeito ao desenvolvimento de competências e habilidades do professor associadas 
à aprendizagem dos conteúdos dispostos no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, contemplando as quatro 
áreas de conhecimento (Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Linguagens), com base nos indi-
cadores, tais como SARESP, IDESP, IDEB e PISA.  
21.13. Estimular e desenvolver linhas de pesquisa que atendam às necessidades da rede estadual de ensino, no 

que diz respeito ao desenvolvimento de competências e habilidades do gestor, com foco no aprimoramento de lide-

ranças, que efetiva e eficazmente contribuam com o processo de ensino e aprendizagem, tendo como referência, 

inclusive, as diretrizes estabelecidas na política educacional. 
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SÍNTESE DAS METAS – PNE e PEE 

 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
LEI Nº 13.005, de 25 DE JUNHO DE 2014 

 

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
LEI Nº 16.279, DE 08 DE JULHO DE 2016 

 

 
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil 
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educa-
ção infantil em creches de forma a atender, no mí-
nimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 
até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 
 

 
Meta 1 - Universalizar, até 2016, a educação in-
fantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches, de forma 
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crianças de até 3 (três) anos até 2023. 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano 
de vigência deste PNE. 
 

Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 
9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 
14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos con-
cluam essa etapa na idade recomendada até o 
último ano de vigência do PEE. 
 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento es-
colar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
 

Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar para a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período 
de vigência do PEE, a taxa líquida de matrícu-
las no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 
por cento). 
 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (qua-
tro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, o acesso à educação básica e 
ao atendimento educacional especializado, prefe-
rencialmente na rede regular de ensino, com a ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou servi-
ços especializados, públicos ou conveniados. 

Meta 4 - Universalizar, para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso 
à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular 
de ensino, com garantia de sistema educacional 
inclusivo, salas de recursos multifuncionais, clas-
ses, escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados. 

 
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, 
até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamen-
tal. 

 
Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças no máximo 
até o final do 2º (segundo) ano do ensino fun-
damental. 

 
Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vin-
te e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educa-
ção básica. 

 
Meta 6 - Garantir educação integral em todos os 
níveis e modalidades de ensino e assegurar edu-
cação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de 
forma a atender a, pelo menos, 25% (vinte e cin-
co por cento) dos alunos na educação básica. 
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Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica 
em todas as etapas e modalidades, com melhoria 
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atin-
gir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 
 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino funda-
mental 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamen-
tal 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 
 

Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação bá-
sica em todas as etapas e modalidades, com me-
lhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de 
modo a atingir as seguintes médias para o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica - 
IDEB no Estado: 

 
 
Meta 8: elevar a escolaridade média da população 
de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 
último ano de vigência deste Plano, para as popula-
ções do campo, da região de menor escolaridade no 
País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais po-
bres, e igualar a escolaridade média entre negros e 
não negros declarados à Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 
Meta 8 - Elevar a escolaridade média da popula-
ção de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 
modo a alcançar o mínimo de 12 (doze) anos de 
estudo até o último ano de vigência do PEE, para 
as populações do campo, das regiões de me-
nor escolaridade dos Municípios do Estado, dos 
25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 
igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística. 
 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população 
com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa 
e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 
e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquen-
ta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da popu-
lação com 15 (quinze) anos ou mais para 97,5% 
(noventa e sete inteiros e cinco décimos por cen-
to) até o 5º (quinto) ano de vigência do PEE e, 
até o final da vigência, superar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em pelo menos 50% (cinquen-
ta por cento) a taxa de analfabetismo funcional 
no Estado. 
 

 
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na for-
ma integrada à educação profissional. 

 
Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos nos ensinos fundamental e mé-
dio, na forma integrada à educação profissional. 

 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profis-
sional técnica de nível médio, assegurando a quali-
dade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansão no segmento público. 

 
Meta 11 - Ampliar em 50% (cinquenta por cento) 
as matrículas da educação profissional técnica de 
nível médio, assegurando a qualidade da oferta 
e, pelo menos, 50%(cinquenta por cento) da ex-
pansão no segmento público. 
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Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educa-
ção superior para 50% (cinquenta por cento) e a 
taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 
novas matrículas, no segmento público. 

Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% (cinquenta por cen-
to) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 
cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 
quatro) anos, asseguradas a qualidade da oferta 
e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 
cento) das novas matrículas, no segmento públi-
co. 
 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e 
ampliar a proporção de mestres e doutores do cor-
po docente em efetivo exercício no conjunto do 
sistema de educação superior para 75% (setenta e 
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% 
(trinta e cinco por cento) doutores. 

Meta 13 - Elevar a qualidade da educação supe-
rior e ampliar a proporção de mestres e doutores 
do corpo docente em efetivo exercício no con-
junto do Sistema Estadual de Educação Superior 
para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 
total, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dou-
tores. 

 
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrí-
culas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 
atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 
mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

 
Meta 14 - Elevar gradualmente o número de 
matrículas na pós-graduação “stricto sensu”, de 
modo a atingir, no mínimo, a titulação anual de 
16.000 (dezesseis mil) mestres e 9.000 (nove mil) 
doutores. 
 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 
política nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III 
do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, assegurado que todos os profes-
sores e as professoras da educação básica possuam 
formação específica de nível superior, obtida em 
curso de licenciatura na área de conhecimento em 
que atuam. 

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração 
entre a União e os Municípios, no prazo de 1 
(um) ano de vigência do PEE, política estadual de 
formação dos profissionais da educação de que 
tratam os incisos I, II e III do “caput” do artigo 61 
da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, assegurando que todos os professores da 
educação básica possuam formação específica 
de nível superior, obtida em curso de licenciatu-
ra na área de conhecimento em que atuam. 
 

 
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% 
(cinquenta por cento) dos professores da educação 
básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educa-
ção básica formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, demandas 
e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 
Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 
50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência do 
PEE, e garantir a todos os profissionais 
da educação básica formação continuada em sua 
área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações do Sistema Esta-
dual de Ensino. 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magisté-
rio das redes públicas de educação básica de forma 
a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) de-
mais profissionais com escolaridade equivalente, 
até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Meta 17 - Valorizar os profissionais do magisté-
rio das redes públicas de educação básica de 
forma a equiparar, no Estado, até o final do sex-
to ano de vigência do PEE, seu rendimen-
to médio ao dos demais profissionais com esco-
laridade equivalente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a 
existência de planos de Carreira para os (as) profis-
sionais da educação básica e superior pública de 
todos os sistemas de ensino e, para o plano de Car-
reira dos (as) profissionais da educação básica pú-
blica, tomar como referência o piso salarial nacional 
profissional, definido em lei federal, nos termos 
do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.  
 

 
Meta 18 - Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a 
existência de planos de carreira para os profissi-
onais da educação básica e superior públicas de 
todos os sistemas de ensino e, para o plano de 
carreira dos profissionais da educação básica 
pública, tomar como referência o Piso Salarial 
Nacional Profissional, definido em lei federal, nos 
termos do inciso VIII do artigo 206 da Constitui-
ção Federal. 
 

 
Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) 
anos, para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 
Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 
(dois) anos, a partir da aprovação do PEE, para a 
efetivação da gestão democrática da educação, 
associada a critérios técnicos e à consulta pública 
à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União. 

 
Meta 20: ampliar o investimento público em educa-
ção pública de forma a atingir, no mínimo, o pata-
mar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bru-
to - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta 
Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cen-
to) do PIB ao final do decênio. 

 
Meta 20 - Ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no mínimo, 
o patamar de 7% (sete por cento) do Produto 
Interno Bruto - PIB do País no 5° (quinto) ano de 
vigência do PNE e, no mínimo, o equivalente a 
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 
 

  
Meta 21 - Viabilizar um novo modelo de forma-
ção para os profissionais da Secretaria da Educa-
ção, visando ao exercício do magistério e/ou das 
atividades relacionadas à gestão da educação 
básica, considerando os Quadros dos Servidores, 
a saber: Quadro do Magistério - QM, Quadro de 
Apoio Escolar - QAE e Quadro de Suporte Escolar 
- QSE, de acordo com a estrutura vigente. 
 

 
 

Constituição Estadual (1989)  
 Artigo 129 (???) 

 
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedi-

do no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, conce-

dida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o 

disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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2.2. Gestão democrática e participativa 

O exercício profissional do Diretor deve expressar-se por meio de práticas que considerem as rela-
ções entre a escola e a sociedade em geral, a comunidade local, a sua função social e os espaços de atua-
ção, visando à elaboração coletiva e à implementação da proposta pedagógica da escola, considerando as 
diferenças individuais, sociais e culturais e promovendo a participação dos estudantes, educadores, cole-
giados e comunidade na vida escolar. 

Capacidade de: 

* Promover a participação de toda a comunidade escolar na discussão, socialização, implementação, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação da proposta pedagógica. 

* Liderar a criação de rede de comunicação interna e externa de interação e colaboração para o fortale-
cimento do clima escolar e das ações educacionais. 

* Compreender representações sociais sobre diversidade, gênero e etnia na comunidade escolar e consi-
derá-las nas ações da escola. 

* Organizar, articular e consolidar o funcionamento dos órgãos colegiados e das instituições auxiliares. 

* Mobilizar, organizar e gerenciar na escola a rede protetiva e de justiça restaurativa para a garantia de di-
reitos e deveres de todos. 

* Compreender as possibilidades e estimular o uso pedagógico de espaços da comunidade e do entorno. 

* Estabelecer parcerias dentro e fora da comunidade escolar, com base em valores e responsabilidades 
compartilhadas, para apoiar as ações da escola. 

Conhecimento de: 

* Gestão democrática e participativa. 

* Princípios legais de direitos humanos. 

* Composição e atribuições de instituições colegiadas e auxiliares da escola. 

* Estratégias para caracterizar o perfil socioeconômico e cultural de comunidades. 

* Identidade, cultura e clima escolar e práticas cotidianas da escola. 

* Representações sociais sobre diversidade, gênero e etnia. 

* Estratégias de mobilização e participação. 

* Rede protetiva e justiça restaurativa. 

* Parceria escola-comunidade. 

* Estratégias de mobilização da comunidade para a participação da comunidade nas ações da escola. 
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1. LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

                                                  Artigos 1º ao 6º; 15 a 18; 60 a 69  
 

Título I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e ado-
lescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre de-
zoito e vinte e um anos de idade. 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as opor-
tunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condi-
ções de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem dis-
criminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 
pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.        (incluído pela Lei nº 
13.257, de 2016) 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventu-
de. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus di-
reitos fundamentais. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do 
bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento. 

Capítulo II 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art18
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Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 
nas leis. 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tra-
tamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou 
de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos 
pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas so-
cioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.      (Incluído 
pela Lei nº 13.010, de 2014) 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se:      (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou 
o adolescente que resulte em:      (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

a) sofrimento físico; ou       (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

b) lesão;       (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adoles-
cente que:       (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

a) humilhe; ou       (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

b) ameace gravemente; ou        (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

c) ridicularize.      (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, edu-
cá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, dis-
ciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes 
medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso:      (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família;       (Incluído pela Lei nº 13.010, 
de 2014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
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II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;      (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;          (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;            (Incluído pela Lei nº 13.010, de 
2014) 

V - advertência.            (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de 
outras providências legais.          (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 

 

Capítulo V 

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de apren-
diz.          (Vide Constituição Federal) 

Art. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto 
nesta Lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases 
da legislação de educação em vigor. 

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: 

I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das atividades. 

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e      previ-
denciários. 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assisti-
do em entidade governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade gover-
namental ou não-governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições 
de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
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§ 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao de-
senvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. 

§ 2º A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos 
de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes as-
pectos, entre outros: 

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. 

2. Lei 9.394 – LDB 

 

3. LEI Nº 7.398, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1985. 

Mensagem de veto  

Dispõe sobre a organização de entidades represen-
tativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e em sanciono a seguinte lei: 
Art . 1º - Aos estudantes dos estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus fica assegurada a organização de Estu-
dantes como entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas com finalidades 
educacionais, culturais, cívicas esportivas e sociais. 
§ 1º - (VETADO). 
§ 2º - A organização, o funcionamento e as atividades dos Grêmios serão estabelecidos nos seus estatutos, aprova-
dos em Assembléia Geral do corpo discente de cada estabelecimento de ensino convocada para este fim. 
§ 3º - A aprovação dos estatutos, e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão reali-
zadas pelo voto direto e secreto de cada estudante observando-se no que couber, as normas da legislação eleitoral. 
Art . 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 04 de novembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República. 
JOSÉ SARNEY 
Marco Maciel 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.11.1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.398-1985?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/Msg/VepL7398-85.pdf
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4. DECRETO N. 12.983, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1978 

Com as alterações conforme Decretos: 40.785, de 18 de abril de 1996, 48.408, de 6 de janeiro de 2004 e 

50.756, de 3 de maio de 2006 

Estabelece o Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres 

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
considerando, o que dispõem Lei 1490, de 12 de dezembro de 1977 e as Regimentos comuns das Escolas Estadu-
ais de 1.° grau, 2.° grau e 1.° e 2.° graus,  

Decreta: 

Artigo 1.° - As Associações de Pais e Mestres das escolas estaduais de 1.° grau, 2.° grau ou 1.° e 2.° graus passa-
rão a reger-se, a partir do ano letivo de 1979 pelo Estatuto Padrão objeto deste Decreto.  

 Artigo 2.° - A Secretaria de Educação, baixará instruções complementares para execução deste Decreto.  
Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos 52.608 de 14 de janeiro de 1971 e 
4.133 de 1.° de agosto de 1974.  
Palácio dos Bandeirantes, 15 de dezembro de 1978.  
PAULO EGYDIO MARTINS  
José Bonifácio Coutinho Nogueira, Secretário da Educação  
Publicado na Secretaria do Governo, aos 15 de dezembro de 1978  
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais  

 
 

ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
 
CAPÍTULO I  
Da Instituição, da Natureza e Finalidade da Associação de Pais e Mestres  
 
SEÇÃO I  
 
Da Instituição  
 
Artigo 1º - A Associação de Pais e Mestres da ______________ fundada em data de   /   /   , pessoa jurídica de di-
reito privado, sem fins econômicos,  designada simplesmente APM, com sede e foro na _____________ nº 
_________ , na Cidade de________ - Estado de São Paulo, reger-se- á pelas presentes normas estatutárias.”; (NR) 
Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 

SEÇÃO II  
 
Da Natureza e Finalidade  
 
Artigo 2.° - A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo edu-
cacional, na assistência ao es colar e na integração família-escola-comunidade.  
Artigo 3.° - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e nem 
finalidades lucrativas.  
Artigo 4.° - Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a Associação se propõe a:  
I - colaborar com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela escola;  
II - representar as aspirações da comunidade e aos pais de alunos junto à escola;  
III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo condi-
ções que permitam:  
a) a melhoria do ensino;  
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio-econômica e de saúde  
c) a conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;  
d) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e 
alunos;  
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e) a execução de pequenas obras de construção em prédios escolares que deverá ser acompanhada e fiscalizada 
pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação. (NR) Acrescentada pelo Decreto 40.785, de 18 de abril de 
1996 

 
IV - colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos períodos ocioso, ampli-
ando-se o conceito de escola como "Casa de Ensino" para "Centro de Atividades Comunitárias";  
V - favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:  
a) aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais métodos e processos de ensino, quanto ao apro-
veitamento escolar de seus filhos;  
b) aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.  
Artigo 5.° - As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos especificados nos incisos do artigo an-
terior, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela Associação de Pais e Mestres e inte-
grado no Plano Escolar.  
 
SEÇÃO III  
 
Dos Meios e Recursos  
 
Artigo 6.° - Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de:  
I - contribuição dos sócios  
II - convênios;  
III - subvenções diversas;  
IV - doações;  
V - promoções diversas;  
VI - outras fontes. REVOGADO Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004, 
Artigo 7.° - A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior Será sempre facultativa.  
§ 1.° - O caráter facultativo das contribuições não isenta os sócios do dever moral de, dentro de suas possibilidades, 
cooperar para a constituição do fundo financeiro da Associação.  
§ 2.° - No início de cada ano letivo e apos haver encerrado o período de matriculas, previsto no calendário escolar, 
serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos sócios. 

“§ 3º - As contribuições serão depositadas nas agências do Banco Nossa Caixa S.A., em conta vinculada à Associa-
ção de Pais e Mestres que só poderá ser movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro.”; 
(NR) Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
 

§ 4.° - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de crédito referidos no parágrafo anterior, as contribui-
ções serão depositadas nas agências bancárias onde o Estado ou a Prefeitura mantiverem transações  
Artigo 8.° - A aplicação dos recursos financeiros constará do Plano Anual de Trabalho da APM.  
Parágrafo único - A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, excluindo-se 
aqueles vinculados a convênios.  
 
CAPÍTULO II  
 
Dos Sócios, seus Direitos e Deveres  
 
SEÇÃO I  
 
Dos Sócios  
 
Artigo 9.° - O quadro social da APM, constituído por número ilimitado de sócios, será composto de:  
I - sócios natos;  
II - sócios admitidos;  
III - sócios honorários.  
§ 1.° - Serão sócios natos o Diretor de Escola, o Assistente de Diretor, os professores e demais integrantes dos nú-
cleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, 
desde que Concordes.  
§ 2.° - Serão sócios admitidos os pais de ex-alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os ex-professores e demais 
membros da comunidade, desde que Concordes e aceitos conforme as normas estatutárias.  
§ 3.° - Serão considerados sócios honorários, a critério do Conselho Deliberativo, aqueles que tenham prestado re-
levantes serviços à Educação e a APM.  
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SEÇÃO II  
 
Dos Direitos e Deveres  
 
Artigo 10.° - Constituem direito dos sócios:  
I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da APM;  
II - receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado aos educandos;  
III - participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela Associação;  
IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto;  
V - solicitar, quando em Assembleia Geral, esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos financeiros da 
APM;  
VI - apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social.  

VII - demitir-se quando julgar conveniente, protocolando junto à Secretaria da APM seu pedido de demissão. Intro-
duzido pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 

 
Artigo 11. - Constituem deveres dos sócios:  
I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM;  
II - conhecer o Estatuto da APM;  
III - participar das reuniões para as quais foram convocados;  
IV - desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem confiados;  
V - concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação comunitá-
ria na escola;  
VI - cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da Associação;  
VII - prestar à Associação, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme suas possibilida-
des;  
VIII - zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área do terreno e equipamentos escolares;  
IX - responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, quando encarregados diretos da 
execução de atividades programadas pela APM. 

"Artigo 12 - A exclusão do associado do quadro social só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em 
procedimento que assegure direito de defesa perante a Diretoria Executiva e de recurso para o Conselho Deliberati-
vo, que se reunirá em sessão extraordinária para apreciar o fato. 
§ 1º - O associado será cientificado, por escrito e pessoalmente, dos fatos que lhe são imputados e das consequên-
cias a que estará sujeito, para, no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa e indicar, justificadamente, as provas 
que pretende produzir, cuja pertinência será aferida, de forma motivada, pela Diretoria Executiva. 
§ 2º - Decorrido in albis o prazo previsto no parágrafo anterior, ou produzidas as provas deferidas pela Diretoria 
Executiva, será o associado notificado, pessoalmente, para oferecer suas razões finais, no prazo de 7 (sete) dias, di-
rigidas à Diretoria Executiva, que decidirá, motivadamente, no prazo de 20 (vinte) dias, comunicando a decisão ao 
Conselho Deliberativo. 
§ 3º - Intimado o associado, pessoalmente, da decisão, poderá interpor recurso no prazo de 15 (quinze) dias, dirigi-
do ao Conselho Deliberativo, que decidirá, de maneira motivada, no prazo de 20 (vinte) dias. 
§ 4º - Os prazos para apresentação de defesa, razões finais e interposição do recurso serão contados por dias cor-
ridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 
§ 5º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento ocorrer em sábado, domingo ou feria-
do. 
§ 6º - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação."; (NR) Redação dada pelo 
Decreto 50.756, de 3 de maio de 2006  
 
Artigo 13. - A Associação de Pais e Mestres serão administrada pelos seguintes órgãos:  
I - Assembleia Geral  
II - Conselho Deliberativo  
III - Diretoria Executiva  
IV - Conselho Fiscal.  
Artigo 14. - A Assembleia Geral será constituída pela totalidade dos associados.  
§ 1.º - A Assembleia será convocada e presidida pelo Diretor da Escola.  
"§ 2º - A Assembleia realizar-se-á, em primeira convocação, com a presença de mais da metade dos associados ou, 
em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número. 
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§ 3º - Para as deliberações é exigido voto concorde da maioria dos presentes à Assembleia."; (NR) Redação dada 
pelo Decreto 50.756, de 3 de maio de 2006  
 
Artigo 15. - Cabe à Assembleia Geral: 
 
I - eleger e destituir membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;”; (NR) Reda-
ção dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
II - apreciar o balanço anual e os balancetes semestrais, com o parecer do Conselho Fiscal e aprovar as contas;”; 
(NR) Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
III - propor e aprovar a época e a forma das contribuições dos sócios, obedecendo ao que dispõe o artigo 7.º do pre-
sente Estatuto,  
IV - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez cada semestre;  
V - reunir-se, extraordinariamente, convocada pelo Diretor da Escola ou por 2/3 (dois terços) dos membros do Con-
selho Deliberativo ou por 1/5 (um quinto) dos associados.”; (NR) Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro 
de 2004 
VI - destituir os administradores eleitos.  Introduzido pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
 
VII - deliberar sobre alteração do Estatuto  
Introduzido pelo Decreto 50.756, de 3 de maio de 2006 
Parágrafo único - A destituição de administradores e a alteração do Estatuto, serão deliberadas em Assembleia Ge-
ral convocada especialmente para tais fins. Introduzido pelo Decreto 50.756, de 3 de maio de 2006 
 
Artigo 16 - O Conselho Deliberativo será constituído de no mínimo,  
11 (onze) membros.  
§ 1.º - O Diretor da Escola será o seu presidente nato  
§ 2.º - Os demais componentes, eleitos em Assembleia Geral, obedecerão a proporções assim estabelecidas:  
a) 30% dos membros serão professores;  
b) 40% dos membros serão pais de alunos;  
c) 20% dos membros serão alunos maiores de 18 anos;  
d) 10% dos membros serão sócios admitidos.  
§ 3.º - Não sendo atingidos as proporções enumeradas nas alíneas "c" e "d" do parágrafo anterior, as vagas serão 
preenchidas, respectivamente, por elementos da escola e pais de alunos, na proporção fixada no parágrafo anteri-
or.  
Artigo 17 - Cabe ao Conselho Deliberativo:  
I - divulgar a todos os associados o nome dos eleitos na forma do artigo 15, inciso I, bem como as normas do pre-
sente estatuto, para conhecimento geral;”; (NR) Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
II - deliberar sobre o disposto no artigo 4.º, no inciso IV do artigo 32 e artigo 45;  
III - aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação de Recursos;  
IV - participar do Conselho de Escola, através de um de seus membros, que deverá ser, obrigatoriamente, pai de 
aluno;  
V - realizar estudos e emitir pareceres sobre questões omissas no Estatuto, submetendo-o a apreciação dos órgãos 
superiores da Secretaria da Educação;  
VI - emitir parecer sobre as contas apresentadas pela Diretoria Executiva, submetendo-as à apreciação da Assem-
bleia Geral;”; (NR) Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
 
 
VII - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que convoca-
do, a critério de seu Presidente ou de 2|3 (dois terços) de seus membros.  
Parágrafo Único - As decisões do Conselho Deliberativo só terão validade se aprovadas por maioria absoluta (1.ª 
convocação) ou maioria simples (2.ª convocação) de seus membros.  
Artigo 18 - Cabe ao Presidente do Conselho Deliberativo:  
I - convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral do Conselho Deliberativo;  
II - indicar um Secretário, dentre os membros do Conselho Deliberativo;  
III - informar os conselheiros sobre as necessidades da escola e dos alunos.  
Artigo 19 - O mandato dos conselheiros será de l (um) ano, sendo permitida a recondução por mais duas vezes.  
Parágrafo Único - Perderá o mandato o membro do Conselho Deliberativo que faltar a duas reuniões consecutivas 
sem causa justificada.  
Artigo 20 - A Diretoria Executiva da APM será composta de:  
I - Diretor Executivo  
II - Vice-Diretor Executivo  
III - Secretário  
IV - Diretor Financeiro  
V - Vice-Diretor Financeiro  
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VI - Diretor Cultural  
VII - Diretor de Esportes  
VIII - Diretor Social  
IX - Diretor de Patrimônio.  
§ 1.º - Cada Diretor poderá acumular até duas Diretorias com exceção dos cargos discriminados nos itens I, II, III, IV 
e V.  
§ 2.º - É vedada a indicação de alunos, para comporem a Diretoria Executiva.  
Artigo 21 - Cabe à Diretoria Executiva:  
I - elaborar o Plano Anual de Trabalho, submetendo-o a aprovação do Conselho Deliberativo:  
II - colocar em execução o Plano aprovado e mencionado no inciso anterior;  
III - dar à Assembleia Geral conhecimento sobre:  
a) as diretrizes que norteiam a ação pedagógica da escola  
b) as normas estatutárias que regem a APM;  
c) as atividades desenvolvidas pela Associação;  
d) a programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro;  
IV - elaborar normas para concessão de auxílios diversos a alunos carentes;  
V - depositar em conta da APM, em estabelecimento de crédito oficial, todos os valores recebidos;  
VI - tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, submetendo-as ao «referência » do Conselho Delibe-
rativo;  
VII - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, a critério de seu Diretor 
Executivo ou por solicitação de 2|3 (dois terços) de seus membros.  
Artigo 22 - Compete ao Diretor Executivo:  
I - representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;  
II - convocar as reuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as;  
III - fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo;  
IV - apresentar ao Conselho Deliberativo relatório semestral das atividades da Diretoria;  
V - admitir e/ou dispensar pessoal de seu quadro, obedecidas as decisões do Conselho Deliberativo.  
VI - movimentar, conjuntamente com o Diretor Financeiro, os recursos financeiros da Associação;  
VII - visar as contas a serem pagas;  
VIII - submeter os balancetes semestrais e o balanço anual ao Conselho Deliberativo e Assembleia Geral, apos 
apreciação escrita do Conselho Fiscal;  
IX - rubricar e publicar em quadro próprio da APM, os balancetes semestrais e o balanço anual  
Artigo 23 - Compete ao Vice-Diretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo e substitui-lo em seus impedimentos 
eventuais  
Artigo 24 - Compete ao Secretário  
I - lavrar as atas das reuniões e Assembleias Gerais;  
II - redigir circulares e relatórios e encarregar-se da correspondência social;  
III - assessorar o Diretor Executivo nas matérias de interesse da Associação  
IV - organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM,  
V - organizar e manter atualizado o cadastro dos sócios da APM.  
Artigo 25 - Compete ao Diretor Financeiro  
I - Subscrever com o Diretor Executivo os cheques da conta bancaria da Associação,  
II - efetuar, através de cheques nominais, os pagamentos autorizados pelo Diretor Executivo de conformidade com 
aplicação de recursos planejada,  
III - a presentar ao Diretor Executivo os balancetes semestrais e o balanço anual, acompanhado dos documentos 
comprobatórios de receita e despesa;  
IV - informar os órgãos diretores da APM sobre a situação financeira da Associação,  
V - promover concorrência de preços, quanto aos serviços e materiais adquiridos pela APM:  
VI - arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela Associação apresen-
tando-os para elaboração da escrituração contábil.  
Artigo 26 - O cargo de Diretor Financeiro será sempre ocupado por pai de aluno  
Artigo 27 - Compete ao Vice-Diretor Financeiro auxiliar o Diretor Financeiro e substitui-lo em seus impedimentos 
eventuais  
Artigo 28 - Cabe ao Diretor Cultural promover a integração escola-comunidade através de atividades culturais  
Parágrafo único - O Diretor Cultural poderá ser assessorado, conforme as atividades a serem desenvolvidas, pelos 
professores da Escola  
Artigo 29 - Cabe ao Diretor de Esportes promover a integração escola-comunidade através de atividades esporti-
vas  
Parágrafo único - O Diretor de Esportes poderá ser assessorado pelos professores da Escola  
Artigo 30 - Cabe ao Diretor Social promover a integração escola-comunidade através de atividade sociais e de as-
sistência ao aluno e à comunidade  
§ 1° - O Diretor Social poderá ser assessorado pelos membros do Conselho da Escola.  
§ 2° - Serão prioritárias as atividades de assistência ao aluno  
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Artigo 31 - Cabe ao Diretor de Patrimônio manter entendimentos com a Direção da Escola no que se refere a:  
I - aquisição de materiais, inclusive didático,  
II - manutenção e conservação do prédio e de equipamento;  
III - supervisão de serviços contratados. 
Parágrafo único - O Diretor de Patrimônio poderá ser assessorado pelos membros do Conselho da Escola.  
Artigo 32 - Os Diretores terão, ainda, por função:  
I - comparecer as reuniões da Diretoria, discutindo e votando,  
II - estabelecer contato com outras APMs ou entidades oficiais e particulares,  
III - constituir comissões auxiliares com vistas a descentralização de suas atividades,  
IV - elaborar contratos e celebrar convênios com a aprovação do Conselho Deliberativo  
Artigo 33 - O mandato de cada Diretor será de 1 (um) ano, sendo permitida sua recondução mais uma vez para o 
mesmo cargo  
§ 1.° - Perecerá o mandato o membro da Diretoria que faltar a três reuniões consecutivas sem causa justificada  
§ 2.° - No caso de impedimento ou substituição de qualquer membro da Diretoria, o Conselho no Deliberativo tomará 
as devidas providencias  
Artigo 34 - O Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) elementos, sendo 2 (dois) pais de alunos e 1 (um) represen-
tante do quadro administrativo ou docente da Escola, tem por atribuição:  
I - verificar os balancetes semestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria, emitindo parecer por escrito;  
II - assessorar a Diretoria na elaboração do Plano Anual de Trabalho na parte referente a aplicação de recursos,  
III - examinar a qualquer tempo, os livros e documentos da Diretoria Financeira;  
IV - dar parecer, a pedido da Diretoria ou Conselho Deliberativo, sobre resoluções que afetem as finanças da Asso-
ciação;  
V - solicitar ao Conselho Deliberativo, se necessário, a contratação de serviços ie auditoria contábil.  
Parágrafo único - O mandato dos Conselheiros será de um ano, sendo do permitida a reeleição por mais uma vez.  
Artigo 35 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada semestre e extraordinariamente, mediante convo-
cação da maioria de seus membros ou da Diretoria Executiva.  
 
CAPÍTULO IV  
 
Da Intervenção  
 
Artigo 36 - Sempre que as atividades da APM venham a contrariar as finalidades definidas neste Estatuto ou a ferir 
a legislação vigente, poderá haver intervenção, mediante solicitação da Direção da Escola ou de membros da Asso-
ciação as autoridades competentes.  
§ 1.° - O processo regular de apuração dos fatos será feita pelos órgãos do Sistema de Ensino e/ou pelo Grupo de 
Controle das Atividades Administrativas e Pedagógicas da Secretaria da Educação  
§ 2.° - A intervenção será determinada pelo Secretário da Educação.  
 
CAPÍTULO V  

 
Das Disposições Finais  
 
Artigo 37 - O Diretor da Escola poderá participar das reuniões da Diretoria Executiva, intervindo nos debates, pres-
tando orientação ou esclarecimento ou fazendo registrar em atas seus pontos de vista, mas sem direito a voto.  
Artigo 38 - E vedado aos Conselheiros e Diretores:  
I - receber qualquer tipo de remuneração;  
II - estabelecer relações contratuais com a APM.  
Artigo 39 - Ocorrida a vacância de cargos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou da Diretoria Executiva, o 
preenchimento dos mesmos processar-se-á por decisão dos membros do respectivo órgão deliberativo que se reuni-
rá para este fim."; (NR) Redação dada pelo Decreto 50.756, de 3 de maio de 2006  
 
 
Artigo 40 - Serão afixadas em quadro de avisos, os planos de atividades de noticias e atividades da Associação, 
convites, convocações.  
Artigo 41 - O balanço anual será submetido a apreciação do Conselho Fiscal, que deverá manifestar-se no prazo de 
5 (cinco) dias, até 10 (dez) dias antes da convocação da Assembleia Geral.  
Artigo 42 - O Edital de convocação da Assembleia Geral, com cinco dias de antecedência da reunião, conterá:  
a) dia, local e hora da 1ª. e 2ª convocações;  
b) ordem do dia  
§ 1º - Além de ser afixado no quadro de avisos da escola, será obrigatório o envio de circular aos associados.”; (NR) 
Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
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§ 2º - A convocação da Assembleia Geral e dos demais órgãos deliberativos far-se-á na forma deste estatuto, ga-
rantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.". (NR) Redação dada pelo Decreto 50.756, de 3 de 
maio de 2006  
Artigo 43 -. REVOGADO Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004, 
 Artigo 44 - No exercício de suas atribuições, a APM manterá rigoroso respeito as disposições legais de modo a as-
segurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e politica educacionais do Estado.  
Parágrafo único - Cabe ao Supervisor de Ensino acompanhar as atividades da APM da EE para garantir o disposto 
neste artigo  
Artigo 45 - Cabe a Associação de Pais e Mestres a administração direta ou indireta da cantina escolar e outros ór-
gãos existentes na escola, geradores de recursos financeiros  
Parágrafo único - O funcionamento dos órgãos referidos neste artigo deverá obedecer as normas estabelecidas pe-
la Secretaria da Educação.”. (NR) Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
Artigo 46 - Os bens permanentes doados à Associação ou por ela adquiridos serão identificados, contabilizados, in-
ventariados e integrarão o seu patrimônio.  
Parágrafo único - Os bens adquiridos com recursos públicos, deverão ser transferidos para integrar o patrimônio do 
estabelecimento de ensino. Introduzido pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
Artigo 47 - A APM terá prazo indeterminado de duração e somente poderá ser dissolvida, por deliberação da As-
sembléia Geral, especialmente convocada para este fim, obedecidas as disposições legais.”. (NR) Redação dada 
pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
Parágrafo único - A Associação de Pais e Mestres - APM poderá ser extinta nas hipóteses abaixo indicadas: 
1. desativação da unidade escolar; 
2. transferência da unidade escolar para o município. Introduzido pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
 
Artigo 48 - Os membros não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais assumidas em nome da APM.”. 
(NR) 
Artigo 49 - Em caso de dissolução, os bens da APM passarão a integrar o patrimônio do estabelecimento de ensino 
respectivo, obedecida a legislação vigente.”. (NR) Redação dada pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
Artigo 50 - O resultado de deliberação da Assembleia Geral que tiver por objeto proposta de alteração deste estatu-
to, será encaminhado à Secretaria da Educação para apreciação e, se for o caso, atendimento do disposto no artigo 
2º da Lei nº 1.490, de 12 de dezembro de 1977. Introduzido pelo Decreto 48.408, de 6 de janeiro de 2004 
 
Obs.:  De acordo com o artigo 3º, do Decreto  48.408, de 6 de janeiro de 2004, o termo “sócio” constante dos dispo-
sitivos do Estatuto das Associações de Pais e Mestres - APM, estabelecido pelo Decreto nº 12.983, de 15 de de-
zembro de 1978, fica substituído pela expressão “associado”. 

5. - Decreto 50.756 – já encaixado no Decreto 12.983 
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6. 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 Pau-

lo e dá providências correlatas 

 
JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, as-
segura o pleno respeito às pessoas, independentemente de sua identidade de gênero; 
Considerando que é objetivo da República Federativa do Brasil a constituição de uma sociedade justa e que promo-
va o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discrimina-
ção; 
Considerando que a igualdade, a liberdade e a autonomia individual são princípios constitucionais que orientam a 
atuação do Estado e impõem a realização de políticas públicas destinadas à promoção da cidadania e respeito às 
diferenças humanas, incluídas as diferenças sexuais; 
Considerando que os direitos da diversidade sexual constituem direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, tra-
vestis e transexuais, e que a sua proteção requer ações efetivas do Estado no sentido de assegurar o pleno exercí-
cio da cidadania e a integral inclusão social da população LGBT; 
Considerando que toda pessoa tem direito ao tratamento correspondente ao seu gênero; e 
Considerando que transexuais e travestis possuem identidade de gênero distinta do sexo biológico, 
Decreta: 
Artigo 1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos deste decreto, o direito à escolha de tra-
tamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da Administração direta e indireta do Estado de 
São Paulo. 
Artigo 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 denomina-
da 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 pró-
pria. 
Artigo 3º - Os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração indireta capacitarão seus servidores 
para o cumprimento deste decreto. 
Artigo 4º - O descumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º deste decreto ensejará processo administrativo para 
apurar violação à Lei nº 10.948, de 5 de novembro de 2001, sem prejuízo de infração funcional a ser apurada nos 
termos da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. 
Artigo 5º - Caberá à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para a 
Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, promover ampla divulgação deste decreto para esclarecimento sobre 
os direitos e deveres nele assegurados. 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

7. DELIBERAÇÃO CEE N° 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 providências correlatas. 

O Conselho Estadual de Educação, nos termos da Lei Estadual Nº 10.403/71, com fundamento na Constituição da 

República Federativa do Brasil, na Constituição do Estado de São Paulo, Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, Lei Estadual Nº 10.948, de 5/11/2001, nos Decretos Nº 55.588, de 17/03/2010, Nº 55.589, de 17/03/2010, 

Nº 55.839, de 18/05/2010, e na Indicação CEE Nº 126/2014, DELIBERA: Art. 1º - As instituições vinculadas ao Sis-

tema de Ensino do Estado de São Paulo, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralis-

mo 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 nas-

cimento. § 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 responsá-

veis 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 do-

cumentos escolares internos poderá ser requerida por escrito, a qualquer tempo, observado o disposto no artigo 2º 
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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 conclu-

são e no diploma constará somente o nome civil. Art. 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação da 

sua homologação. São Paulo, 30 de abril de 2014. 

8. Resolução SE 45, de 18-8-2014 

  

Dispõe sobre o tratamento nominal de discentes transexuais e travestis, no âmbito da Secretaria 
da Educação 

  

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
- CGEB, e considerando: 

os princípios constitucionais que informam os direitos fundamentais dos cidadãos; 

a necessidade de se implementarem ações de prevenção contra quaisquer atos atentatórios e discriminató-
rios dos direitos individuais e coletivos de pessoas homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais, no âmbito 
das escolas da rede estadual de ensino; 

os termos da Lei 10.948, de 5 de novembro de 2001, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à 
prática de discriminação em razão de orientação sexual; 

o Decreto 55.839, de 18-05-2010, que institui o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção 
da Cidadania - LGBT, e o Decreto 55.588, de 17-03-2010, que dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas tran-
sexuais e travestis, nos órgãos públicos do Estado de São Paulo; 

a Deliberação CEE/SP 125/2014, homologada pela Resolução SE de 13.5.2014, 

Resolve: 

Artigo 1º - As escolas públicas da rede estadual de ensino devem assegurar o respeito aos direitos individu-
ais e coletivos dos alunos, impedindo quaisquer atos atentatórios ou discriminatórios contra transexuais ou travestis, 
no âmbito de sua atuação. 

Artigo 2º - O direito assegurado aos transexuais e travestis à escolha de nome social, nos atos e procedi-
mentos realizados no âmbito das escolas, que deverá ser usual na forma de tratamento e respeitado por toda a co-
munidade escolar em conformidade com a legislação pertinente e o disposto nesta resolução. 

§ 1º O nome social corresponde àquele adotado pela pessoa e conhecido e identificado na comunidade. 

§ 2º - Nos documentos discentes, de circulação interna da escola, será incluído o nome social acompanhado 
do nome civil. 

§ 3º - A pessoa interessada, quando maior de 18 (dezoito) anos, ou o responsável, se menor, poderá solici-
tar, a qualquer tempo, a utilização do nome social, nos termos da presente resolução, mediante o preenchimento e 
assinatura de requerimento próprio encaminhado ao Diretor de Escola. 

§ 4º - Por ocasião de requerimento de uso do nome social, a inserção deverá ser realizada no Sistema de 
Cadastros de Alunos e demais sistemas corporativos de registro de dados de alunos e constar nos documentos de 
circulação internos da escola, no prazo máximo de 7(sete) dias. 

§ 5º - O Diretor de Escola, ou servidor por ele indicado, deverá orientar os docentes e demais servidores em 
exercício na unidade escolar para a observância do tratamento de discentes travestis e transexuais, exclusivamente 
pelo nome social, dentro do prazo estabelecido no parágrafo 4º. 

§ 6º - Nas declarações, no histórico escolar, no certificado de conclusão e no diploma constará somente o 
nome civil. 

Artigo 3º - A escola deverá promover, entre os alunos, responsáveis e funcionários, a divulgação das nor-
mas constitucionais e legais que asseguram os direitos da pessoa à inserção e à convivência pacíficas no ambiente 
escolar, sem constrangimento de qualquer espécie e sem discriminação, respeitada sua identidade de gênero e ori-
entação sexual. 

Parágrafo único - Deverão ser promovidas, ainda, ações pedagógicas que visem a desconstruir e a superar 
preconceitos e a prevenir ações discriminatórias relacionadas às diferenças de gênero. 
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Artigo 4º - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a Coordenadoria de Informação, Mo-
nitoramento e Avaliação Educacional - CIMA expedirão as instruções que se fizerem necessárias ao cumprimento 
do disposto nesta resolução. 

Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
9. LEI COMPLEMENTAR Nº 444, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985 

Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e dá providências correlatas 

Artigo 95 - O Conselho de Escola, de natureza deliberativa, eleito anualmente durante o primeiro 

mês letivo, presidido pelo Diretor da Escola, terá um total mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 (quarenta) compo-

nentes, fixado sempre proporcionalmente ao número de classes do estabelecimento de ensino. 

§ 1º - A composição a que se refere o “caput” obedecerá à seguinte proporcionalidade: 

I - 40% (quarenta por cento) de docentes; 

II - 5% (cinco por cento) de especialistas de educação, excetuando-se o Diretor de Escola; 

III - 5% (cinco por cento) dos demais funcionários; 

IV - 25% (vinte e cinco por cento) de pais de alunos; 

V - 25% (vinte e cinco por cento) de alunos; 

§ 2º - Os componentes do Conselho de Escola serão escolhidos entre os seus pares, mediante pro-

cesso eletivo. 

§ 3º - Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá também 2 (dois) suplentes, que 

substituirão os membros efetivos em suas ausências e impedimentos. 

§ 4º - Os representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto, salvo nos assuntos que, por 

força legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo da capacidade civil. 

§ 5º - São atribuições do Conselho de Escola: 

I - Deliberar sobre: 

a) diretrizes e metas da unidade escolar; 

b) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica; 

c) projetos de atendimento psico-pedagógico e material ao aluno; 

d) programas especiais visando à integração escola-família-comunidade; 

e) criação e regulamentação das instituições auxiliares da escola; 

f) prioridades para aplicação de recursos da Escola e das instituições auxiliares; 

g) a designação ou a dispensa do Vice-Diretor de Escola; 

(A alínea “g” do inciso I do § 5º está com a redação  dada pela Lei Complementar nº 725/93, 
que foi revogada pela Lei Complementar nº 836/97. Vide Comunicado SE de 31.3.86 sobre Conselho de Esco-
la.) 

h) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os funcionários, servidores e alunos da uni-

dade escolar; 
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II - Elaborar o calendário e o regimento escolar, observadas as normas do Conselho Estadual de 

Educação e a legislação pertinente; 

III - Apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho em face das diretrizes e 

metas estabelecidas. 

§ 6º - Nenhum dos membros do Conselho de Escola poderá acumular votos, não sendo também 

permitidos os votos por procuração. 

§ 7º - O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre e, ex-

traordinariamente, por convocação do Diretor da Escola ou por proposta de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus 

membros. 

§ 8º - As deliberações do Conselho constarão de ata, serão sempre tornadas públicas e adotadas 

por maioria simples, presente a maioria absoluta de seus membros. 
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2.3. Planejamento Estratégico  

O exercício profissional do Diretor de Escola deve mobilizar metodologias e instrumentos de gestão 

e planejamento que, considerando as diretrizes da política educacional da SEE-SP e o contexto de sua atu-

ação, permitam que a proposta pedagógica seja implementada.  

Capacidade de:  

* Promover, liderar e articular a construção coletiva da proposta pedagógica e do plano de gestão da es-

cola (definição de prioridades, metas de curto, médio e longo prazo e de estratégias para alcançá-las).  

* Utilizar diagnósticos e evidências para tomada de decisões.  

* Coordenar a execução, o monitoramento de resultados, avaliar e (re)planejar as ações estabelecidas no 

plano de gestão.  

* Coordenar a execução de programas e projetos da escola.  

* Buscar, de forma proativa, estratégias para solucionar dificuldades e superar obstáculos.  

* Gerenciar, de maneira estratégica, processos de implementação de inovações, de mudança e transfor-

mação.  

* Utilizar as tecnologias de informação e comunicação como ferramentas eficazes de pesquisa, suporte 

administrativo e pedagógico.  

Conhecimento de:  

* Planejamento estratégico.  

* Plano de gestão como instrumento de planejamento e monitoramento.  

* Processos, fluxos, índices, indicadores e instrumentos de planejamento e gestão.  

* Infraestrutura da escola (espaços físicos internos e externos), recursos financeiros e materiais e quadro 

de pessoal.  

* Princípios, abordagens, métodos, processos e ferramentas de gestão de mudanças. 

* Abordagens de desenho e redesenho de processos.  

* Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDCI) aplicadas à organização escolar.  
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DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. 

 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, pela União Fe-
deral, em regime de colaboração com Municípios, 
Distrito Federal e Estados, e a participação das famí-
lias e da comunidade, mediante programas e ações 
de assistência técnica e financeira, visando a mobili-
zação social pela melhoria da qualidade da educação 
básica. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 23, inciso V, 205 e 211, § 1
o
, da Constituição, e nos arts. 8

o
 a 

15 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO 

Art. 1
o
  O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso) é a conjugação dos esforços da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, 

em proveito da melhoria da qualidade da educação básica. 

Art. 2
o
  A participação da União no Compromisso será pautada pela realização direta, quando couber, ou, nos 

demais casos, pelo incentivo e apoio à implementação, por Municípios, Distrito Federal, Estados e respectivos sis-

temas de ensino, das seguintes diretrizes: 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir; 

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 

específico; 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua frequência e do seu desempe-

nho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente; 

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas como aulas de re-

forço no contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial; 

V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-frequência do educando e sua su-

peração; 

VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência; 

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da jor-

nada regular; 

VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física; 

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas classes co-

muns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas; 

X - promover a educação infantil; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
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XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; 

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de profissionais 

da educação; 

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação, privilegiando o mérito, a 

formação e a avaliação do desempenho; 

XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho eficiente no trabalho, de-

dicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de 

atualização e desenvolvimento profissional; 

XV - dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável após avaliação, de preferên-

cia externa ao sistema educacional local; 

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político pedagógico, respeitadas as 

especificidades de cada escola; 

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que acompanhem as dificuldades en-

frentadas pelo professor; 

XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e exoneração de diretor de es-

cola; 

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no Índice de De-

senvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3
o
; 

XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação, as políticas públicas 

na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservan-

do a memória daquelas realizadas; 

XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, au-

tônomo e articulado dos conselhos de controle social; 

XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino; 

XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes; 

XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde, esporte, assistência 

social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando com sua escola; 

XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as atribuições, 

dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas do 

compromisso; 

XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e equipamentos 

públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar; 

XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infraestrutura da escola ou a 

promoção de projetos socioculturais e ações educativas; 

XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações de empresários, tra-
balhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e dirigentes do sistema educacional público, encar-
regado da mobilização da sociedade e do acompanhamento das metas de evolução do IDEB. 
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CAPÍTULO II 

DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Art. 3
o
  A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado 

periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alu-

nos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação 

Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). 

Parágrafo único.  O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no ter-

mo de adesão ao Compromisso. 

CAPÍTULO III 

DA ADESÃO AO COMPROMISSO 

Art. 4
o
  A vinculação do Município, Estado ou Distrito Federal ao Compromisso far-se-á por meio de termo de 

adesão voluntária, na forma deste Decreto. 

Art. 5
o
  A adesão voluntária de cada ente federativo ao Compromisso implica a assunção da responsabilidade 

de promover a melhoria da qualidade da educação básica em sua esfera de competência, expressa pelo cumpri-

mento de meta de evolução do IDEB, observando-se as diretrizes relacionadas no art. 2
o
. 

§ 1
o
  O Ministério da Educação enviará aos Municípios, Distrito Federal e Estados, como subsídio à decisão de 

adesão ao Compromisso, a respectiva Base de Dados Educacionais, acompanhada de informe elaborado pelo 

INEP, com indicação de meta a atingir e respectiva evolução no tempo. 

§ 2
o
  O cumprimento das metas constantes do termo de adesão será atestado pelo Ministério da Educação. 

§ 3
o
  O Município que não preencher as condições técnicas para realização da Prova Brasil será objeto de pro-

grama especial de estabelecimento e monitoramento das metas. 

Art. 6
o
  Será instituído o Comitê Nacional do Compromisso Todos pela Educação, incumbido de colaborar com 

a formulação de estratégias de mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica, que subsidiarão 

a atuação dos agentes públicos e privados. 

§ 1
o
  O Comitê Nacional será instituído em ato do Ministro de Estado da Educação, que o presidirá. 

§ 2
o
  O Comitê Nacional poderá convidar a participar de suas reuniões e atividades representantes de outros 

poderes e de organismos internacionais. 

Art. 7
o
  Podem colaborar com o Compromisso, em caráter voluntário, outros entes, públicos e privados, tais 

como organizações sindicais e da sociedade civil, fundações, entidades de classe empresariais, igrejas e entidades 

confessionais, famílias, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem para a melhoria da qualidade da educação bá-

sica. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA UNIÃO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 
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Art. 8
o
  As adesões ao Compromisso nortearão o apoio suplementar e voluntário da União às redes públicas de 

educação básica dos Municípios, Distrito Federal e Estados. 

§ 1
o
  O apoio dar-se-á mediante ações de assistência técnica ou financeira, que privilegiarão a implementação 

das diretrizes constantes do art. 2
o
, observados os limites orçamentários e operacionais da União. 

§ 2
o
  Dentre os critérios de prioridade de atendimento da União, serão observados o IDEB, as possibilidades de 

incremento desse índice e a capacidade financeira e técnica do ente apoiado, na forma de normas expedidas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

§ 3
o
  O apoio do Ministério da Educação será orientado a partir dos seguintes  eixos de ação expressos nos 

programas educacionais do plano plurianual da União: 

I - gestão educacional; 

II - formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar; 

III - recursos pedagógicos; 

IV - infraestrutura física. 

§ 4
o
  O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a pré-qualificação de materiais e tecnologias edu-

cacionais que promovam a qualidade da educação básica, os quais serão posteriormente certificados, caso, após 

avaliação, verifique-se o impacto positivo na evolução do IDEB, onde adotados. 

§ 5
o
  O apoio da União dar-se-á, quando couber, mediante a elaboração de um Plano de Ações Articuladas - 

PAR, na forma da Seção II. 

Seção II 

Do Plano de Ações Articuladas 

Art. 9
o
  O PAR é o conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educa-

ção, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes. 

§ 1
o
  O Ministério da Educação enviará ao ente selecionado na forma do art. 8

o
, § 2

o
, observado o art. 10, § 1

o
, 

equipe técnica que prestará assistência na elaboração do diagnóstico da educação básica do sistema local. 

§ 2
o
   A partir do diagnóstico, o ente elaborará o PAR, com auxílio da equipe técnica, que identificará as medi-

das mais apropriadas para a gestão do sistema, com vista à melhoria da qualidade da educação básica, observado 

o disposto no art. 8
o
, §§ 3

o
 e 4

o
. 

Art. 10.  O PAR será base para termo de convênio ou de cooperação, firmado entre o Ministério da Educação e 

o ente apoiado. 

§ 1
o
  São requisitos para a celebração do convênio ou termo de cooperação a formalização de termo de ade-

são, nos moldes do art. 5
o
, e o compromisso de realização da Prova Brasil. 

§ 2
o
  Os Estados poderão colaborar, com assistência técnica ou financeira adicionais, para a execução e o mo-

nitoramento dos instrumentos firmados com os Municípios. 

§ 3
o
  A participação dos Estados nos instrumentos firmados entre a União e o Município, nos termos do § 2

o
, 

será formalizada na condição de partícipe ou interveniente. 
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Art. 11.  O monitoramento da execução do convênio ou termo de cooperação e do cumprimento das obrigações 

educacionais fixadas no PAR será feito com base em relatórios ou, quando necessário, visitas da equipe técnica. 

§ 1
o
  O Ministério da Educação fará o acompanhamento geral dos planos, competindo a cada convenente a di-

vulgação da evolução dos dados educacionais no âmbito local. 

§ 2
o
  O Ministério da Educação realizará oficinas de capacitação para gestão de resultados, visando instituir 

metodologia de acompanhamento adequada aos objetivos instituídos neste Decreto. 

§ 3
o
  O descumprimento das obrigações constantes do convênio implicará a adoção das medidas prescritas na 

legislação e no termo de cooperação. 

Art. 12.  As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente 

consignadas ao Ministério da Educação. 

Art. 13.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2007; 186
o
 da Independência e 119

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.4.2007 
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2.4. Foco em qualidade e em resultados  

O exercício profissional do Diretor deve assegurar o desenvolvimento da proposta pedagógica da 

escola e as aprendizagens previstas no Currículo do Estado de São Paulo, considerando os indicadores e 

resultados de diferentes modalidades e processos de avaliação.  

Capacidade de:  

* Analisar os indicadores e resultados educacionais (considerando diferentes dimensões e âmbitos ? local, 

estadual e nacional) tendo em vista desenvolver ações para a melhoria das aprendizagens dos estudantes.  

* Orientar a gestão pedagógica da escola com base nos resultados das avaliações.  

* Mobilizar a comunidade escolar para a análise dos resultados e para prática de ações focadas na melho-

ria constante da qualidade do ensino.  

* Propor e implementar processos e instrumentos de monitoramento e acompanhamento de ações e de 

resultados da escola.  

* Buscar, propor e implementar com a equipe escolar soluções e melhorias nos processos pedagógicos, 

administrativos, de gestão de pessoas e equipes e de engajamento e trabalho com a comunidade, visando 

à implementação da proposta pedagógica, alcance e superação das metas da escola.  

* Promover espaços coletivos de reflexão sobre os resultados obtidos pela escola e dos planos a serem 

implementados e promover o (re) planejamento de intervenções necessárias.  

* Coordenar os processos e etapas da avaliação institucional.  

* Dar transparência aos resultados de avaliação da escola a toda a comunidade escolar.  

Conhecimento de:  

* Princípios, finalidades, métodos e operacionalização de diferentes modalidades e processos avaliativos. 

* Indicadores educacionais e sociais: IDH, IDESP, IDEB.  

* Indicadores de desempenho e fluxo.  

* Métodos, técnicas e instrumentos de monitoramento de processos e de resultados educacionais. 
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DECRETO Nº 57.571, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
Institui, junto à Secretaria da Educação, o Programa Educação - Compromisso de São Paulo e dá providên-

cias correlatas 
 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  
Considerando o êxito das políticas educacionais voltadas à educação pública estadual promovidas pelo Governo do 
Estado de São Paulo ao longo dos últimos anos, tais como a universalização do ensino fundamental de nove anos, 
a redução da defasagem idade-série dos alunos da educação básica, os resultados positivos alcançados pelas es-
colas da rede estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e no Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação do Estado de São Paulo;  
Considerando a necessidade de serem implementadas políticas educacionais voltadas à continuidade 
dos processos de melhoria da educação pública paulista, nos seus vários níveis e modalidades, em especial no que 
se refere à diminuição do abandono e da evasão de alunos do ensino médio;  
Considerando a importância da gestão educacional eficiente e eficaz, com ênfase na aprendizagem dos alunos da 
educação básica;  
Considerando a importância de se dar continuidade às políticas de valorização dos profissionais da educa-
ção pública estadual; e  
Considerando que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e que deverá ser promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade,  
Decreta: 
Artigo 1º - Fica instituído, junto à Secretaria da Educação, o Programa Educação - Compromisso de São Paulo, 
com a finalidade de promover amplamente a educação de qualidade na rede pública estadual de ensino e a valori-
zação de seus profissionais. 
Artigo 2º - O Programa instituído pelo artigo 1º deste decreto será desenvolvido com base nas seguintes diretrizes: I 
- valorização da carreira do magistério e das demais carreiras dos demais profissionais da educação, com foco na 
aprendizagem do aluno, inclusive mediante o emprego de regimes especiais de trabalho, na forma da lei; 
II - melhoria da atratividade e da qualidade do ensino médio, por meio da organização de cursos ou valendo-se de 
instituições de ensino de referência, observada a legislação vigente; 
III - atendimento prioritário às unidades escolares cujos alunos apresentem resultados acadêmicos insatisfató-
rios, demonstrados por meio do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, 
visando garantir-lhes igualdade de condições de acesso e permanência na escola; 
IV - emprego de tecnologias educacionais nos processos de ensino-aprendizagem; 
V - mobilização permanente dos profissionais da educação, alunos, famílias e sociedade em torno da meta comum 
de melhoria do processo de ensino-aprendizagem e valorização dos profissionais da educação escolar pública esta-
dual. 
Artigo 3º - O Programa Educação - Compromisso de São Paulo conta com: 
I - Conselho Consultivo; 
II - Câmara Técnica de Acompanhamento. 
Artigo 4º - O Conselho Consultivo do Programa Educação - Compromisso de São Paulo, tem a seguin-
te composição: 
I - como representantes da Secretaria da Educação: 
a) o Titular da Pasta; 
b) o Secretário Adjunto; 
c) o Chefe de Gabinete; 
d) 1 (um) do Conselho Estadual da Educação, indicado pelo Titular da Pasta; 
e) até 6 (seis) de órgãos da Pasta, indicados pelo Titular da Pasta; 
II - até 10 (dez) representantes da sociedade civil, indicados pelo Secretário da Educação. 
§ 1º - O Conselho Consultivo do Programa Educação - Compromisso de São Paulo deverá reunir-se a cada bimes-
tre, ou extraordinariamente, por solicitação do Secretário da Educação. 
§ 2º - O Conselho Consultivo do Programa Educação - Compromisso de São Paulo encaminhará ao Governador do 
Estado, a cada quadrimestre, relatório circunstanciado das ações realizadas e do andamento da implementação do 
Programa. 
Artigo 5º - A Câmara Técnica de Acompanhamento do Programa Educação - Compromisso de São Paulo será in-
tegrada por servidores da Secretaria da Educação, designados pelo Titular da Pasta.  
§ 1º - A Câmara Técnica de Acompanhamento de que trata o “caput” deste artigo deverá elaborar seu regimento in-
terno disciplinando suas normas de funcionamento.   
§ 2º - O regimento interno a que se refere o § 1º 
será aprovado, mediante resolução, pelo Secretário da Educação. 
§ 3º - A Câmara Técnica de Acompanhamento prestará o apoio técnico e administrativo necessários ao Conselho 
Consultivo do Programa Educação - Compromisso de São Paulo. 
§ 4º - As funções de membro da Câmara Técnica de Acompanhamento não serão remuneradas, mas considera-
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das como serviço público relevante. 
Artigo 6º - A Câmara Técnica de Acompanhamento do Programa Educação - Compromisso de São Paulo deverá 
apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste decreto, Plano de Trabalho deta-
lhado, contendo cronograma para a concretização das ações nele previstas.  
Artigo 7º - O Secretário da Educação poderá baixar normas complementares necessárias ao cumprimento do dis-
posto neste decreto.   
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de dezembro de 2011 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 2 de dezembro de 2011. 
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3. Dimensões de atuação do diretor de escola 

3.1. Gestão pedagógica  

Liderar o trabalho pedagógico na escola, assegurando a aprendizagem a todos os alunos. Campo de Atuação Com-

petências Gerais Coordenação de processos, projetos e planos  

Capacidade de:  

* Coordenar o planejamento com base no diagnóstico da escola, objetivos educacionais e diretrizes da SEE-SP. 

* Liderar a elaboração, a implementação, a avaliação e o redirecionamento de planos e ações ? em consonância 

com os princípios, as diretrizes e as normas educacionais da SEE-SP, do Currículo e da proposta pedagógica ? nos di-

ferentes níveis, etapas, modalidades, áreas e disciplinas.  

Conhecimento de:  

* Princípios, diretrizes, finalidades e objetivos educacionais do planejamento escolar. * Estratégias de elaboração e 

acompanhamento de projetos e planos.  

* Princípios e concepções de ensino nas diferentes áreas do Currículo da SEE nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino - educação de jovens e adultos e educação especial.  

* Diretrizes curriculares nacionais. Coordenação, orientação e monitoramento e avaliação dos processos de ensino 

e aprendizagem 

Coordenação, orientação e monitoramento e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem 

Capacidade de:  

* Coordenar o acompanhamento e avaliação da progressão das aprendizagens, assegurando o processo de recupe-

ração contínua.  

* Coordenar a organização de condições didáticas favoráveis à aprendizagem de todos os estudantes: gestão dos 

tempos, dos espaços e dos recursos. 

* Liderar e monitorar os processos de ensino e aprendizagem, de acompanhamento, de avaliação e de intervenção 

pedagógica. 

* Coordenar processos, acompanhamento, observação, registro e devolutivas relativas ao processo da gestão pe-

dagógica e de sala de aula.  

* Coordenar e orientar a equipe para o acompanhamento do processo de ensino, de aprendizagem e de seus resul-

tados.  

Conhecimento de: 

* Teorias de aprendizagem e de desenvolvimento.  

* Abordagens do processo de ensino e aprendizagem. 

* Referencial teórico-prático de monitoramento, observação e gestão da sala de aula e de processos de intervenção 

pedagógica.  
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* Estratégias para apoiar e intervir na gestão em sala de aula.  

* Fundamentos conceituais e metodológicos da avaliação.  

* Processos, estratégias e instrumentos de avaliação.  

* Matrizes da Avaliação em Processo e do Saresp.  

* Critérios e procedimentos para análise de resultados de aprendizagem.  

1. Lei 9.394 – LDB 

2. DELIBERAÇÃO CEE Nº 9/97 

Institui, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, o regime de progressão continuada no ensino fundamental 

O Conselho Estadual de Educação, com fundamento no artigo 32 da Lei federal nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, n o artigo 2º da Lei estadual nº 10.403, de 6 de julho de 1971, e na Indicação CEE nº 8/97, Delibera:  

Artigo 1º - Fica instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o regime de progressão continua-

da, no ensino fundamental, com duração de oito anos. 

 § 1º - O regime de que trata este artigo pode ser organizado em um ou mais ciclos.  

§ 2º - No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas providências para que a transição de um 

ciclo para outro se faça de forma a garantir a progressão continuada.  

§ 3º - O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de ensino -aprendizagem, 

o qual deve ser objeto de recuperação contínua e paralela, a partir de resultados periódicos parciais e, se necessá-

rio, no final de cada período letivo.  

Artigo 2º - A idade referencial para matrícula inicial no ensino fundamental será a de sete anos.  

§ 1º - O mesmo referencial será adaptado para matrícula nas etapas subsequentes à inicial.  

§ 2º - A matrícula do aluno transferido ou oriundo de fora do sistema estadual de ensino será feita tendo co-

mo referência a idade, bem como a avaliação de competências, com fundamento nos conteúdos mínimos obrigató-

rios, nas diretrizes curriculares nacionais e na base nacional comum do currículo, realizada por professo r designado 

pela direção da escola, a qual indicará a necessidade de eventuais estudos de aceleração ou de adaptação, manti-

da preferencialmente a matrícula no período adequado, em função da idade.  

§ 3º - A avaliação de competências poderá indicar, ainda, a necessidade de educação especial, que deverá 

ser obrigatoriamente proporcionada pelas redes públicas de ensino fundamental.  

Artigo 3º - O projeto educacional de implantação do regime de progressão continuada deverá especificar, 

entre outros aspectos, mecanismos que assegurem:  

I - avaliação institucional interna e externa; (* ) Homologada pela Resolução SE de 4.8.97. 422 II - avaliações da 

aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, 

de modo a permitir a apreciação de seu desempenho em todo o ciclo;  

III - atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, se necessárias, ao final 

de ciclo ou nível; 

 IV - meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de reconhecimento, de aproveita-

mento e de aceleração de estudos;  

V - indicadores de desempenho;  
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VI - controle da frequência dos alunos;  

VII - contínua melhoria do ensino;  

VIII - forma de implantação, implementação e avaliação do projeto;  

IX - dispositivos regimentais adequados;  

X - articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, fornecendo -lhes informações 

sistemáticas sobre frequência e aproveitamento escolar.  

§ 1º - Os projetos educacionais da Secretaria Estadual de Educação e das instituições de ensino qu e con-

tem com supervisão delegada serão apreciados pelo Conselho Estadual de Educação.   

§ 2º - Os projetos educacionais dos estabelecimentos particulares de ensino serão apreciados pela respecti-

va Delegacia de Ensino.  

§ 3º - Os estabelecimentos de ensino de municípios que tenham organizado seu sistema de ensino terão 

seu projeto educacional apreciado pelo respectivo Conselho de Educação, devendo os demais encaminhar seus 

projetos à apreciação da respectiva Delegacia de Ensino do Estado.  

Artigo 4º - Com o fim de garantir a frequência mínima de 75% por parte de todos os alunos, as escolas de 

ensino fundamental devem, além daquelas a serem adotadas no âmbito do próprio estabelecimento de ensino, to-

mar as seguintes providências:  

I - alertar e manter informados o s pais quanto às suas responsabilidades no tocante à educação dos filhos, inclusive 

no que se refere à frequência dos mesmos; 

 II - tomar as providências cabíveis, no âmbito da escola, junto aos alunos faltosos e respectivos professores;  

III - encaminhar a relação dos alunos que excederem o limite de 25% de faltas às respectivas Delegacias de Ensino, 

para que estas solicitem a devida colaboração do Ministério Público, dos Conselhos Tutelares e do CONDECA.  

Artigo 5º - Cabe à supervisão de ensino do sistema orientar e acompanhar a elaboração e a execução da 

proposta educacional dos estabelecimentos de ensino, verificando periodicamente os casos especiais previstos nos 

parágrafos 2º e 3º do artigo 2º.  

Artigo 6º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua homologação e publicação, revogadas as dispo-

sições em contrário.  

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA  

O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.  

ANEXO: 

INDICAÇÃO CEE Nº 8/97 – CP - Aprovada em 30.7.97  

ASSUNTO: Regime de progressão continuada  

INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação  

RELATORES: Conselheiros: Francisco Aparecido Cordão e Nacim Walter Chieco  

PROCESSO CEE Nº 119/97  

I - RELATÓRIO  

Estamos todos, ainda, analisando as possíveis mudanças e impactos no sistema educacional brasileiro em 

decorrência da nova Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), promulgada sob o nº 9.394 em 20 de 

dezembro de 1996. Trata -se de uma lei geral com relativo grau de complexidade, pois, além de fixar princípios ge-
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rais, dispõe sobre aspectos da estrutura e do funcionamento da educação escolar no Brasil. Interpenetram -se, por-

tanto, no mesmo texto legal elementos da substância e aspectos do processo educacional. Como qualquer norma 

legal, a nova LDB está impregnada dos atuais anseios e aspirações da sociedade. O objetivo da nova lei é regular 

relações na área da educação. Nesse sentido, pode-se dizer que, em relação à situação atual, apresenta três tipos 

de dispositivos:  

- os que estão sendo simplesmente reafirmados, eventualmente com pequenas alterações, constantes de 

leis anteriores;  

- os reguladores de situações de fato ainda não regulamentadas;  

- os referentes a inovações, alguns de aplicação obrigatória outros de caráter facultativo.  

Entre as inovações preconizadas na LDB, destacam -se as que se referem a ciclos e a regime de progres-

são continuada, respectivamente nos parágrafos 1º e 2º do artigo 32, na seção que trata do ensino fundamental no 

capítulo dedicado à educação básica, que dispõem:  

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.  

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o 

regime de progressão continuada , sem prejuízo da avaliação do processo de ensino -aprendizagem, observadas as 

normas do respectivo sistema.(g.n.)  

Não se trata, obviamente, de novidade na educação brasileira. As redes públicas de ensino do Estado de 

São Paulo e do Município de São Paulo têm uma significativa e positiva experiência de organização do ensino fun-

damental em ciclos. A nova LDB reconhece legalmente e estimula essa forma de organização que tem relação dire-

ta com as questões da avaliação do  rendimento escolar e da produtividade dos sistemas de ensino. Trata -se, na 

verdade, de uma estratégia que contribui para a viabilização da universalização da educação básica, da garantia de 

acesso e permanência das crianças em idade própria na escola, da regularização do fluxo dos alunos no que se re-

fere à relação idade/série e da melhoria geral da qualidade do ensino. 

  A experiência recente demonstra que é perfeitamente viável uma mudança mais profunda e radical na con-

cepção da avaliação da aprendizagem. A exemplo de outros países, parece que já contamos com condições objeti-

vas para a introdução de mecanismo de progressão continuada dos alunos ao longo dos oito anos do ensino fun-

damental. O atual ciclo básico, formado pelos dois anos iniciais do ensino fundamental, já adotado na rede estadual 

e a estruturação de todo o ensino fundamental em ciclos experimentada pela Prefeitura de São Paulo constituem si-

nais evidentes de que tal mecanismo tem condições de ser assimilado e implantado em todo o sistema de ensino do 

Estado de São Paulo. É óbvio que, com o objetivo de assegurar a qualidade desejada de ensino, é essencial que se 

realizem contínuas avaliações parciais da aprendizagem e recuperações paralelas durante todos os períodos leti-

vos, e ao final do ensino fundamental para fins de certificação. Trata -se de uma mudança profunda, inovadora e ab-

solutamente urgente e necessária.  

Um ponto de resistência a uma mudança dessa magnitude poderia ser creditado aos profissionais da edu-

cação e às famílias diretamente envolvidas. Mas, as experiências já apontadas da organização em ciclos, demons-

tram que, atualmente, não é tão presente e forte esse tipo de resistência. De fato, professores, supervisores, admi-

nistradores e demais especialistas da educação têm demonstrado um elevado grau de compreensão e maturidade 

quanto aos graves problemas educacionais que nos afligem, entre eles o da repetência e a consequente defasagem 

idade/série escolar. Este assunto tem sido objeto de manifestações por parte de várias entidades ligadas ao magis-

tério.  

A APASE (Sindicato de Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo), em docu-

mento de 28 de julho de 1997, encaminhado a este Colegiado, manifesta-se sobre o assunto nos seguintes termos:  

“No nosso entender, o ‘nó’ da educação está na avaliação ou na verificação do rendimento escolar. A avali-

ação contínua e cumulativa é o ideal a atingir e, a nosso ver, não seria producente colocarmos obstáculos que im-

peçam a consecução desse ideal.  
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Consideramos que o regimento e a proposta pedagógica da escola, de natureza estrutural, devem contem-

plar todas as formas possíveis de garantia de sucesso aos alunos, através de aprendizagem eficiente e inibidora de 

retenções. O cumprimento pelos sistemas de ensino, em especial pelos estabelecimentos, da nova LDB, já possibili-

tará a consecução desse objetivo, se a recuperação contínua e cumulativa for efetivada periodicamente.  

No Estado de São Paulo e no Município de São Paulo já foram dados passos tímidos com relação à criação 

dos ciclos. Ampliar os ciclos para duas etapas no ensino fundamental (1ª a 4ª e 5ª a 8ª séries) é nossa sugestão. No 

final de cada ciclo a avaliação é necessária. No entanto, que essa avaliação no final de cada ciclo não seja a opor-

tunidade esperada de punição e penalização  do aluno, bem como, de restabelecimento de antigos mecanismos de 

exclusão, como por exemplo os exames de admissão”.  

O que Sérgio da Costa Ribeiro denominou, com muita propriedade, “pedagogia da repetência” não é compa-

tível com a almejada democratização e universalização do ensino fundamental. É preciso erradicar de vez essa per-

versa distorção da educação brasileira, ou seja, é preciso substituir uma concepção de avaliação escolar punitiva e 

excludente por uma concepção de avaliação de progresso e de desenvolvimento da aprendizagem. A experiência 

dos ciclos, tanto na rede estadual quanto na rede municipal de São Paulo, tem demonstrado que a progressão con-

tinuada contribui positivamente para a melhoria do processo de ensino e para a obtenção de melhores resultados de 

aprendizagem.  

Uma mudança dessa natureza deve trazer, sem dúvida alguma, benefícios tanto do ponto de vista pedagó-

gico como econômico. Por um lado, o sistema escolar deixará de contribuir para o rebaixamento da auto -estima de 

elevado contingente de alunos reprovados. Reprovações muitas vezes reincidentes na mesma criança ou jovem, 

com graves consequências para a formação da pessoa, do trabalhador e do cidadão. Por outro lado, a eliminação 

da retenção escolar e decorrente redução da evasão deve representar uma sensível otimização dos recursos para 

um maior e melhor atendimento de toda a população. A repetência constitui um pernicioso “ralo” por onde são des-

perdiçados preciosos recursos financeiros da educação. O custo correspondente a um ano de escolaridade de um 

aluno reprovado é simplesmente um dinheiro perdido. Desperdício financeiro que, sem dúvida, afeta os investimen-

tos em educação, seja na base física (prédios, salas de aula e equipamentos), seja, principalmente, nos salários dos 

trabalhadores do ensino. Sem falar do custo material e psicológico por parte do próprio aluno e de sua família.  

Ainda da perspectiva de política educacional e social, é sabido que o Brasil precisa, com a maior rapidez 

possível, elevar os níveis médios de escolaridade dos seus trabalhadores. A educação básica e a qualificação pro-

fissional constituem requisitos fundamentais para o crescimento econômico, para a competitividade internacional e, 

como meta principal, para a melhoria da qualidade de vida da população. Significa dizer que é preciso alterar, com 

urgência, o perfil do desempenho da educação brasileira representado, graficamente, p la tradicional pirâmide com 

uma larga base, correspondente à entrada no ensino fundamental, e um progressivo e acentuado estreitamento ao 

longo dos anos de escolaridade regular. É preciso fazer com que o número de entrada se aproxime o máximo pos-

sível do d e saída no ensino fundamental, garantindo-se, assim, o princípio contido no inciso I do artigo 3º da LDB: 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. Somente assim estaremos viabilizando o que 

dispõe a nossa Constituição Federal no seu artigo 208:  

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a 

ele não tiveram acesso na idade própria;   

Essa disposição recebe respaldo financeiro com a vinculação constitucional de recursos e é reafirmada no 

artigo 60, do Ato das disposições constitucionais transitórias, com o objetivo de assegurar a universalização de seu 

atendimento e a remuneração condigna do magistério.  

É sabido, também, que a escala temporal de mudanças mais profundas em educação tem como referência 

mínima uma década. Aliás, essa é a referência utilizada na LDB no artigo 87 ao instituir a Década da Educação. As 

mudanças, portanto, precisam ser iniciadas imediatamente para que os resultados venham a ser mais palpáveis, pe-

lo menos, ao final da primeira década do próximo milênio.  

A adoção do regime de progressão continuada em ciclo único no ensino fundamental pode vir a representar 

a inovação mais relevante e positiva na história recente da educação no Estado de São Paulo. Trata -se de uma 
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mudança radical. Em lugar de se procurar os culpados da não aprendizagem nos próprios alunos, ou em suas famí-

lias, ou nos professores, define-se uma via de solução que não seja a pessoal, mas sim a institucional. A escola de-

ve ser chamada a assumir institucionalmente suas responsabilidades pela não aprendizagem dos alunos, em coope-

ração com outras instituições da sociedade, como, por exemplo, o Ministério Público, os Conselhos Tutelares e o 

CONDECA - Conselho Estadual (ou Nacional, ou Municipal) dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por isso 

mesmo essa mudança precisará ser muito bem planejada e discutida quanto a sua forma de implantação com toda 

a comunidade, tanto a educacional quanto a usuária dos serviços educativos. Todos precisarão estar conscientes de 

que, no fundo, será uma revisão da concepção e prática atuais do ensino fundamental e da avaliação do rendimento 

escolar nesse nível de ensino. O ensino fundamental, de acordo com a Constituição Federal e a LDB, é obrigatório, 

gratuito e constitui direito público subjetivo. Deve ser assegurado pelo Poder Público a quem cumpre oferecê-lo a 

toda a população, proporcionando as condições necessárias para a sua integralização, sem qualquer embaraço ou 

obstáculo, ao longo de oito anos ininterruptos. A avaliação deixa de ser um procedimento decisório quanto à apro-

vação ou reprovação do aluno. A avaliação é o fato pedagógico pelo qual se verifica continuamente o progresso da 

apren- dizagem e se decide, se necessário, quanto aos meios alternativos de recuperação ou reforço. A reprovação, 

como vem ocorrendo até hoje no ensino fundamental, constitui um flagrante desrespeito à pessoa humana, à cida-

dania e a um direito fundamental de uma sociedade democrática. É preciso varrer da nossa realidade a “pedagogia 

da repetência” e da exclusão e instaurar definitivamente uma pedagogia da promoção humana e da inclusão. O 

conceito de reprovação deve ser substituído pelo conceito de aprendizagem progressiva e contínua.  

Cumpre assinalar que essa mudança está em perfeita sintonia com o espírito geral da nova LDB assentado 

em dois grandes eixos: a flexibilidade e a avaliação. A flexibilidade está muito clara nas amplas e ilimitadas possibi-

lidades de organização da educação básica nos termos do artigo 23. Flexíveis, também, são os mecanismos de 

classificação e reclassificação de alunos, até mesmo “independentemente de escolarização anterior” (§1º do artigo 

23 e alínea “c” do inciso II do artigo 24). Pode -se deduzir que a referência básica para a classificação de um aluno, 

por exemplo na hipótese de transferência, passa a ser  a idade. É óbvio que outros mecanismos de avaliação do ní-

vel de competência efetiva do aluno e, se necessário, de atendimento especial para adaptação ou recuperação, de-

vem estar associados à referência básica da faixa etária. O que importa realmente é que a conclusão do ensino fun-

damental torne -se uma regra para todos os jovens aos 14 ou 15 anos de idade, o que significa concretizar a política 

educacional de proporcionar educação fundamental em oito anos a toda a população paulista na idade própria. Essa 

mesma política deve estar permanentemente articulada ao compromisso com a contínua melhoria da qualidade do 

ensino.  

O outro eixo da LDB é a avaliação e está presente em inúmeros dispositivos da Lei. Refere -se, fundamen-

talmente, à avaliação externa de cursos, de instituições de ensino e de sistemas. Tanto o Governo federal como o 

estadual, através dos respectivos órgãos responsáveis, têm implementado projetos nessa área. Os resultados co-

meçam a se fazer sentir, na medida em que são promovidos ajustes e melhorias nos pontos em que foram detecta-

das deficiências. A rigor, a avaliação externa, como do SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo) e do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), sendo permanente e bem estrutura-

da, conduzida com total isenção pelo Poder Público, proporciona à população a transparência necessária quanto à 

qualidade dos serviços educacionais. A avaliação institucional, interna e externa, deve ser instituída em caráter per-

manente e deve constituir valioso instrumento para a constante melhoria do ensino no regime de progressão conti-

nuada em ciclo único no ensino fundamental.  

O processo de avaliação em sala de aula deve receber cuidados específicos por parte de professores, dire-

tores, coordenadores pedagógicos e supervisores de ensino, pois esta avaliação contínua em processo é o eixo que 

sustenta a eficácia da progressão continuada nas escolas. A equipe escolar deverá Ter claros os padrões mínimos 

de aprendizagem esperada para os seus alunos. Além disso, a proposta deverá também prever e assegurar partici-

pação das famílias no acompanhamento do aluno, dentro do regime de progressão continuada, fornecendo -lhes in-

formações sistemáticas sobre sua frequência e aproveitamento, conforme determinam os incisos VI e VII do artigo 

12 da LDB.  

É importante registrar que a mudança pretendida conta com a adesão e apoio de amplos setores da comu-

nidade educacional. Não há que se iludir, entretanto, de que não haverá resistências sob a alegação apressada e 

sem fundamento de que se estará implantando a promoção automática, ou a abolição da reprovação, com conse-

quente rebaixamento da qualidade do ensino. Para minimizar os efeitos perturbadores desse tipo de reação será 
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necessária, antes de mais nada, a formulação de um projeto muito bem estruturado, com ampla participação da co-

munidade e amplo esclarecimento a toda a população.  

À vista dos dados da atual real idade educacional, da experiência positiva dos ciclos e das novas disposi-

ções legais na área da educação, cabe ao Conselho Estadual de Educação, como órgão responsável pela formula-

ção de políticas e diretrizes para o sistema de ensino do Estado de São Paul o, propor e articular esforços e ações 

para a implantação do regime de progressão continuada em ciclo único no ensino fundamental.  

 A Secretaria de Estado da Educação (SEE), como órgão responsável pela execução das políticas de edu-

cação básica e pelo papel de oferta de ensino fundamental em articulação com os Municípios, deve estudar e elabo-

rar projeto para a adoção e implantação da citada proposta na rede pública estadual. Um projeto da SEE com esse 

teor transcende e, ao mesmo tempo, não deve cercear os projetos pedagógicos específicos de cada escola. Segu-

ramente, a SEE atuará como indutora e estimuladora de mudanças semelhantes nas redes municipais e na rede 

privada de ensino.  

O ciclo único de oito anos pode ser desmembrado, segundo as necessidades e conveniências de cada Mu-

nicípio ou escola, em ciclos parciais, como por exemplo da 1ª à 4ª série e da 5ª à 8ª do ensino fundamental, em 

consonância com o projeto em curso de reorganização da rede pública estadual. Com as devidas cautelas, porém, 

para que na transição de um ciclo parcial para o seguinte não se instale um novo “gargalo” ou ponto de exclusão.  

Para tanto, ante o exposto, cabe instituir, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, o regime de pro-

gressão continuada em ciclo único no ensino fundamental na rede pública estadual. Poderá ser contemplada a hipó-

tese de adoção de ciclos parciais, sem descaracterizar o regime de progressão continuada ou de progressão parcial, 

segundo necessidades e conveniências de cada Município ou escola.  

Considerando que, de acordo com o preceito constitucional expresso no artigo 205 da Constituição Federal 

e reafirmado no artigo 2º da LDB, a educação é dever compartilhado pela família e pelo Estado, recomenda -se que, 

quanto à frequência, sempre que necessário, as escolas tomem, em primeiro lugar, providências junto aos alunos 

faltosos e respectivos professores, bem como junto aos pais ou responsáveis. Em seguida, nos casos não solucio-

nados, a escola deverá recorrer às instâncias superiores, que deverão tomar outras medidas legais previstas no “Es-

tatuto da Criança e do Adolescente”. As escolas deverão encaminhar periodicamente às Delegacias de Ensino rela-

ção dos alunos que estejam excedendo o limite de 25% de faltas, para que estas solicitem a colaboração do Ministé-

rio Público, dos Conselhos Tutelares e do CONDECA, visando restabelecer e regularizar a frequência. Antes, po-

rém, é fundamental que as escolas alertem as famílias quanto a suas responsabilidades em relação à educação de 

seus filhos, em especial quanto à observância dos limites de frequência no ensino fundamental.  

No seu âmbito a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo deverá desenvolver ações objetivando a 

elaboração de projeto para implantação do regime de progressão continuada, devendo nele especificar a forma de 

implantação e, entre outros aspectos, os mecanismos que assegurem:  

• avaliação institucional interna e externa;  

• avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua e cumulativa da 

aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu desempenho em todo o ciclo;  

• atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, se necessárias, ao 

final de ciclo ou nível;   

• meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de reconhecimento, de apro-

veitamento e de aceleração de estudos;  

• indicadores de desempenho;  

• controle da frequência dos alunos;  

• contínua melhoria do ensino.  

• dispositivos regimentais adequados;  
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• forma de implantação, implementação e avaliação do projeto;  

• articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo, fornecendo -lhes infor-

mações sistemáticas sobre frequência e aproveitamento escolar.  

Os estabelecimentos municipais e os estabelecimentos particulares de ensino, vinculados ao sistema esta-

dual, para adoção do regime de progressão continuada, deverão submeter seus projetos de implantação desse re-

gime à apreciação da respectiva Delegacia de Ensino. As instituições e os estabelecimentos de ensino que contem 

com supervisão delegada da Secretaria da Educação encaminharão seus projetos ao Conselho Estadual de Educa-

ção.  

Os Municípios que contem com sistema de ensino devidamente organizado poderão, se assim desejarem, 

seguir a orientação da presente Indicação.  

II – CONCLUSÃO  

À vista do exposto, submetemos ao Conselho Pleno o anexo projeto de Deliberação. DELIBERAÇÃO PLE-

NÁRIA  

O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Indicação. O 

 Conselheiro Francisco Antonio Poli votou favoravelmente, nos termos de sua Declaração de Voto.  

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Voto favoravelmente à presente Indicação por entender que a mesma reflete e atende as preocupações da 

nova Lei de Diretrizes e Bases, permitindo a adoção do regime de progressão continuada pelos estabelecimentos 

que utilizam a progressão regular por série. Ressalta, ainda, essa Indicação, a possibilidade de estes mesmos esta-

belecimentos adotarem formas de progressão parcial com avaliações ao longo das séries e dos ciclos, e não apenas 

no final dos mesmos.  

Meu voto é favorável, ainda, e principalmente, por tratar -se de uma indicação que reconhece a complexida-

de e a amplitude da alteração proposta e que, por isso mesmo, recomenda o amplo debate na rede e com a comu-

nidade,  antes da sua efetiva implantação. Recomenda, até mesmo, a formulação de um projeto com ampla partici-

pação da comunidade, e amplo esclarecimento a toda a população.  

Francisco Antonio Poli _____________________________ 
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3.2. Gestão de processos administrativos  

Colocar a administração da escola a serviço da aprendizagem dos alunos.  

Campo de Atuação  

Competências gerais  

Organização e funcionamento da escola  

Capacidade de:  

* Administrar a escola, garantindo a regularidade do seu funcionamento.  

* Acompanhar e monitorar os processos de vida funcional, vida escolar, documentação e registros.  

* Monitorar a expedição de documentos respeitando prazos e fluxos.  

* Coordenar a elaboração, a homologação e a revisão do regimento escolar.  

Conhecimento de:  

* Fundamentos, princípios e estrutura e funcionamento do sistema escolar.  

* Processos de vida funcional, vida escolar, documentação e registros.  

* Rotinas básicas sobre a expedição de processos, protocolos, documentos gerais.  

* Normas em vigor sobre arquivamento e guarda de documentos escolares.  

* Normas para elaboração do regimento escolar.  

Serviços, materiais e patrimônio  

Capacidade de:  

* Garantir que os serviços, materiais e patrimônios sejam adequados e suficientes às necessidades das ações e dos 

projetos da escola.  

* Elaborar um plano de contratação e de gerenciamento de serviços.  

* Elaborar plano de aquisição e de registro e controle de consumo de materiais.  

* Elaborar plano para patrimoniar, para a manutenção, a preservação, descarte e baixa de patrimônio.  

* Engajar a comunidade escolar na economia de materiais e preservação do patrimônio.  

Conhecimento de:  

* Conceitos, características e processos de gestão de serviços, de materiais e de patrimônio (material e imaterial) na 

administração pública.  

* Aspectos legais inerentes à contratação de serviços, aquisição, registro e reposição de materiais e de patrimônios, 

incluindo a sua preservação.  

Recursos financeiros  
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Capacidade de: 

* Gerir a escola dos pontos de vista: orçamentário e financeiro, de acordo com os princípios básicos da administra-

ção pública e com a proposta pedagógica.  

* Buscar estratégias de captação de recursos para atividades e projetos da escola.  

* Elaborar planos de aplicação dos recursos financeiros da escola, com definição de instrumentos de supervisão do 

processo e meios de prestação de contas à comunidade.  

* Organizar e articular o Conselho de Escola e APM para planejamento, aplicação, captação e prestação de contas 

de recursos financeiros.  

* Promover na escola o compromisso da transparência com os pais e com a comunidade sobre o uso dos recursos 

financeiros.  

Conhecimento de: 

* Fundamentos e normas orçamentárias e financeiras referentes à administração pública na educação.  

* Fontes de financiamento da educação e formas de transferência de recursos financeiros públicos destinados à es-

cola. 

* Mecanismos e instrumentos para a execução das etapas fundamentais da gestão financeira: planejamento, exe-

cução, controle e prestação de contas. 

* Papel das instituições e colegiados no planejamento, captação, aplicação e prestação de contas de recursos finan-

ceiros.  

Transporte e merenda  

Capacidade de:  

* Garantir a atualização sistemática do cadastro de alunos.  

* Dimensionar e demandar o transporte escolar e a merenda.  

* Acompanhar processos de provimento do transporte escolar dos alunos.  

* Organizar e gerenciar processos de controle de estoque, manipulação e distribuição da merenda escolar.  

* Articular espaços informativos e formativos para uso dos programas de alimentação escolar.  

* Acompanhar a qualidade dos serviços de transporte e merenda.  

Conhecimento de:  

* Procedimentos para a identificação da demanda e processos de gestão de transporte escolar.  

* Procedimentos para a identificação da demanda e processos de gestão de produtos, da manipulação e da quali-

dade da merenda escolar.  

* Finalidades e normatizações de programas de transporte escolar e de programas de merenda  

* Normas de aquisição, armazenamento, conservação e higienização de produtos da merenda escolar.  
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Deliberação CEE nº 10/97  
(Indicação CEE n.9/97 anexa)  

Fixa normas para elaboração do Regimento dos 

Estabelecimentos de Ensino Fundamental e Mé-

dio  

O Conselho Estadual de Educação, com funda-

mento na Lei federal nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, à vista da Indicação CEE nº 09/97, 

aprovada na Sessão Plenária realizada em 30 de 

julho de 1997,  

Delibera:  

Artigo 1º - Os Regimentos Escolares dos esta-

belecimentos de Ensino Fundamental e Médio, a 

serem elaborados para vigência a partir de 1998, 

em atendimento à Lei federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, devem obedecer às orienta-

ções constantes da Indicação anexa.  

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na 

data de sua homologação e publicação, revo-

gando-se as disposições em contrário.  

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA  

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

aprova, por unanimidade, a presente Delibera-

ção.  

ANEXO  

INDICAÇÃO CEE Nº 9/97 - CE  
Aprovada em 30.7.97  

ASSUNTO: Diretrizes para elaboração de Regi-

mento das escolas no Estado de São Paulo  

INTERESSADO: Conselho Estadual de Educa-

ção  

RELATORES: Conselheiros: Arthur Fonseca Fi-

lho e Pedro Salomão José Kassab  

PROCESSO CEE Nº 119/97  

I - RELATÓRIO  
O Conselho Estadual de Educação, desde janei-

ro de 1997, tem se dedicado intensamente à 

análise da Lei 9.394/96 e ao estudo dos proce-

dimentos orientadores que dela devem decorrer. 

Esta Indicação e incluso Projeto de Deliberação, 

ora submetidos ao plenário, resultam desses tra-

balhos, dos subsídios colhidos ao longo dos 

mesmos e, portanto, das manifestações havidas 

na Câmaras, Comissões Permanentes e Comis-

sões Especiais.  

1 - Introdução  
Este documento tem a finalidade de auxiliar a re-

estruturação de sistemas de ensino e escolas, no 

Estado de São Paulo, tendo em vista a nova LDB 

- Lei nº 9.394, de 20/12/96 - bem como apresen-

tar o significado e alcance de algumas expres-

sões no contexto da mesma lei e, ainda, ampliar 

a compreensão das diretrizes e normas que irão 

fundamentar a Educação Básica, a partir de 

1998, no Estado de São Paulo.  

A análise e a exegese da lei são ainda mais im-

portantes ao se perceber que é um texto redigido 

com poucas prescrições, poucas regras e muitos 

princípios, deixando, em última análise, à escola 

a competência para elaborar sua proposta peda-

gógica e seu regimento, como expressão efetiva 

de sua autonomia pedagógica, administrativa e 

de gestão, respeitadas as normas e diretrizes do 

respectivo sistema.  

Essa autonomia se expressa, desde já, pelo fato 

de que os sistemas não baixarão normas prescri-

tivas, com modelos de propostas pedagógicas e 

regimentos, mas antes cuidarão de apresentar 

diretrizes com caráter de princípios norteadores.  

Por outro lado, é conveniente alertar que os re-

gimentos não devem ser redigidos com a minu-

dência que era comum na legislação anterior. 

Aquelas medidas que podem sofrer alterações 

de exercício para exercício, ou de ano letivo para 

ano letivo, num processo dinâmico de aperfeiço-

amento, estarão mais apropriadamente incluídas 

num plano escolar anual. O regimento e a pro-

posta pedagógica são mais estáveis, menos su-

jeitos a mudanças, enquanto o plano escolar é 

mais dinâmico e, portanto, mais flexível.  

Por oportuno, convém esclarecer: o sistema es-

tadual de ensino compreende escolas públicas e 

particulares, que devem seguir as diretrizes do 

Conselho Estadual de Educação, órgão normati-

vo do sistema. Quanto às escolas mantidas pelo 

Estado, a Secretaria da Educação pode adotar 

normas complementares de maneira a permitir 

que possam reservar sua individualidade, para 

atender às características locais, dando cumpri-

mento ao disposto no artigo 12 da Lei. A ação 

supervisora nestas escolas tem peculiaridades 

que se acrescentam às que existem nos demais 

estabelecimentos do sistema. Estes últimos or-

ganizam seus regimentos de acordo com as dire-

trizes do Conselho Estadual de Educação.  

O presente texto está separado em temas, que 

dizem respeito a diversos aspectos, a serem ob-

servados na organização da proposta pedagógi-

ca e na feitura do regimento escolar, tratando 

especificamente do Ensino Fundamental e Ensi-

no Médio.  

Outras indicações e deliberações, oportunamen-

te, cuidarão da Educação Infantil, do Ensino Su-

perior e de aspectos específicos do Ensino Fun-

damental e Médio, quando necessário.  

2 - Educação Básica - Disposições Gerais  
Neste item, serão analisados os dispositivos in-

cluídos na Seção I - Das Disposições Gerais, do 

Capítulo II, que trata da Educação Básica. Ao 

mesmo tempo, sempre que necessário, far-se-á 

referência a dispositivos incluídos em outros ca-

pítulos da Lei.  

2.1 - Duração  

O Ensino Fundamental terá a duração mínima de 

oito anos e o Ensino Médio terá a duração míni-

ma de três anos, excetuadas as situações previs-

tas na própria Lei.  
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A legislação anterior previa que o 2º grau, hoje 

Ensino Médio, pudesse ser organizado no regime 

de matrícula por disciplina, com duração mínima 

de dois anos e máxima de cinco, para os cursos 

de três anos, e mínimo de três e máximo de seis 

para os cursos de quatro anos. Com a nova le-

gislação, a duração mínima é de três anos e a 

máxima fica a cargo da proposta pedagógica da 

escola. Em razão disso, as escolas que vêm ado-

tando o regime de matrícula por disciplina, se 

continuarem a fazê-lo, devem passar a observar, 

a partir de 1998, o mínimo de três anos para o 

Ensino Médio.  

A Lei prevê, também, que “a carga horária míni-

ma anual será de oitocentas horas, distribuídas 

por um mínimo de duzentos dias de efetivo traba-

lho escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver” (inciso I do artigo 

24). A Lei menciona, em diversas outras passa-

gens, expressões como “horas-aula” (artigo 12, 

inciso III; artigo 13, inciso V), “horas leti-

vas”(inciso VI do artigo 24), “horas de trabalho 

efetivo” (artigo 34).  

Significam as mesmas coisas essas expressões 

ou diferem, de forma a se considerar a palavra 

“hora”, como hora-relógio, distinta das demais? 

O problema não é novo. Já surgiu quando da im-

plantação da Lei 5.692/71 e o CFE, no Parecer 

792/73, de 05/06/73, concluiu: “o recreio faz 

parte da atividade educativa e, como tal, se 

inclui no tempo de trabalho escolar efetivo..”, 

e quanto à sua duração, “... parece razoável 

que se adote como referência o limite de um 

sexto das atividades (10 minutos para 60, ou 

20 para 120, ou 30 para 180, por exemplo)”.  

Esse entendimento parece consentâneo com o 

disposto no artigo 34. A “jornada” de quatro ho-

ras de trabalho no Ensino Fundamental não cor-

responde exclusivamente às atividades realiza-

das na tradicional sala de aula. São ainda ativi-

dades escolares aquelas realizadas em outros 

recintos, para trabalhos teóricos e práticos, leitu-

ras, pesquisas e trabalhos em grupo, concursos 

e competições, conhecimento da natureza e das 

múltiplas atividades humanas, desenvolvimento 

cultural, artístico, recreio e tudo mais que é ne-

cessário à plenitude da ação formadora, desde 

que obrigatórias e incluídas na proposta pedagó-

gica, com a frequência do aluno controlada e efe-

tiva orientação da escola, por meio de pessoal 

habilitado e competente. Essas atividades, no 

seu conjunto, integram os 200 dias de efetivo 

trabalho escolar e as 800 horas, mínimos fixados 

pela Lei.  

Em atenção à possibilidade de organização dife-

rente de séries anuais, em que não exista a jor-

nada diária de quatro horas e os componentes 

curriculares sejam escriturados e contabilizados 

um a um, ou para adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada região e até para viabili-

zação do ensino noturno (§ 1º do artigo 34), con-

sidera-se “hora”, “horas-aula”, “horas-letivas”, 

“horas de efetivo trabalho escolar”, com o mesmo 

significado. No caso do ensino noturno, a propos-

ta pedagógica deve contemplar solução própria 

para a viabilidade desse segmento.  

2.2 - Critérios de Organização  

Educação é processo paulatino que inclui a bus-

ca da mudança de comportamentos, hábitos e 

atitudes do educando.  

Esse processo, necessariamente vagaroso, de-

pende de atos deliberadamente organizados a 

serem executados de certa forma, tendo em vista 

concepções pedagógicas determinadas. As ex-

periências pedagógicas que levam a aprendiza-

gens educacionalmente desejáveis não podem, 

no entanto, acontecer aleatoriamente, ao sabor 

do transcorrer dos dias e aulas. É necessário or-

ganizá-las para máxima eficácia. Embora a Lei 

não mencione, há dois critérios principais a ob-

servar: a sequência e a integração.  

Sequência diz respeito ao desenvolvimento das 

aprendizagens no tempo, isto é, ao que se deve 

ensinar antes, o que pode e deve vir depois. A in-

tegração diz respeito às aprendizagens que de-

vem ocorrer concomitantemente, isto é, aquelas 

que apresentarão melhores resultados se forem 

propiciadas aos alunos de forma interligada. 

Conforme a concepção, a ser definida na propos-

ta pedagógica, sequência ou integração terão 

prevalência. É claro que tais critérios não têm va-

lor de per si, como se acredita numa visão me-

canicista da aprendizagem, mas apenas signifi-

cados aproximativos.  

No que diz respeito à terminologia, as expres-

sões matéria e disciplina podem ser, provisoria-

mente, entendidas como sinônimas.  

O princípio geral de organização escolar está 

previsto no artigo 23:  

“A educação básica poderá organizar-se em 

séries anuais, períodos semestrais, ciclos, al-

ternância regular de períodos de estudos, 

grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem as-

sim o recomendar”.  

Essas diferentes formas de organização, limita-

das apenas pela criatividade dos educadores, fi-

cam condicionadas ao interesse do processo de 

aprendizagem contido na proposta pedagógica. 

Orientação específica a respeito será emitida 

oportunamente por este Colegiado.  

No que se refere à organização curricular, a atual 

legislação é bastante flexível, evitando impor a 

forma usual denominada blocos seriados anuais. 

O Conselho recomenda que a implantação de 

nova organização seja feita de maneira progres-

siva, a partir das turmas iniciais, e acompanhada 

de um plano de implantação e de avaliação que 
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permita corrigir rumos. A flexibilidade de organi-

zação da escola é uma possibilidade prevista em 

lei e não uma imposição da mesma. De qualquer 

forma, a organização de uma escola com base 

em grupos não seriados implica grande comple-

xidade de controle do curso realizado, embora 

não seja descartada a possibilidade de sua utili-

zação.  

2.3 - Classificação e Reclassificação de Alu-

nos  

A possibilidade de classificar e reclassificar os 

alunos é um dos dispositivos mais revolucioná-

rios da atual LDB. Uma das críticas que o siste-

ma educacional brasileiro sempre recebeu foi a 

de inexistência de entradas e saídas laterais. 

Agora, com a nova LDB, as possibilidades de en-

trada lateral são muitas e devem ser resolvidas 

nas escolas.  

O § 1º do artigo 23 fala em reclassificar os alu-

nos. O inciso II do artigo 24 fala em classificar 

os alunos. São, portanto, coisas distintas.  

Com base na idade, na competência ou em outro 

critério (caput do artigo 23), a escola “poderá re-

classificar os alunos, inclusive quando se tratar 

de transferências entre estabelecimentos situa-

dos no País e no Exterior, tendo como base as 

normas curriculares gerais” (o grifo não é do ori-

ginal).  

Não fosse o “inclusive”, grifado no texto, a re-

classificação só poderia recair sobre alunos que 

viessem por transferência de quaisquer outros 

estabelecimentos do País ou do Exterior, visto 

que a correspondência entre escolas diferentes 

nunca é linear. Com o “inclusive” do texto, fica 

claro que à escola cabe o direito de reclassificar 

seus próprios alunos. Há que se tomar a cautela 

de incluir no Regimento Escolar as regras para 

isso. Idade e competência são fatores relevantes 

para a reclassificação mas é possível estabele-

cer outros critérios.  
 

A “classificação” está prevista no inciso II do 

artigo 24 e se realiza “em qualquer série ou 

etapa, exceto a primeira do Ensino Funda-

mental...”, ocorrendo: a) por promoção, para 

alunos da própria escola, com aproveitamento da 

série ou etapa anterior, e isso decorre automati-

camente das normas previstas no Regimento 

Escolar; b) por transferência, para candidatos de 

outras escolas; c) mediante avaliação feita pela 

escola, independentemente de escolarização an-

terior. Aos casos de transferência pode-se aplicar 

a reclassificação.  

Nunca é demais repetir que todos os procedi-

mentos de classificação e reclassificação devem 

ser coerentes com a proposta pedagógica e 

constar do regimento escolar, para que possam 

produzir efeitos legais.  

Já não há motivo para constarem de guias de 

transferência expressões como “tem direito à ma-

trícula em tal série”, ou equivalentes. Cabe no 

entanto à escola de origem oferecer informações 

as mais detalhadas possíveis sobre o aluno, de 

maneira a permitir, à escola que o recebe, o ple-

no conhecimento de sua vida escolar, para fins 

de classificação.  

A principal inovação é a admissibilidade à série 

adequada, independente de escolarização ante-

rior, que se faz por avaliação da escola. Os pro-

cedimentos de classificação e reclassificação de-

vem estar de acordo com a proposta pedagógica 

e constar do regimento.  

Embora se trate de opção da escola, este Conse-

lho, na sua função de órgão normativo do siste-

ma, entende serem necessários certos cuidados: 

a) a admissão, sem escolarização anterior cor-

respondente, deve ser requerida no início do pe-

ríodo letivo e, só excepcionalmente, diante de fa-

tos relevantes, em outra época; b) o interessado 

deve indicar a série em que pretende matrícula, 

observada a correlação com a idade; c) reco-

menda-se prova sobre as matérias da base naci-

onal comum dos currículos, com o conteúdo da 

série imediatamente anterior à pretendida; d) in-

cluir obrigatoriamente na prova uma redação em 

língua portuguesa; e) avaliação por comissão de 

três professores ou especialistas, e Conselho de 

Classe, do grau de desenvolvimento e matu-

ridade do candidato para cursar a série pretendi-

da.  

O sistema, ao só permitir o ingresso até a série 

correlata com a idade, resguarda o interesse do 

candidato. De qualquer forma, ficará aberta ao 

interessado a possibilidade de obter reclassifica-

ção para série mais adiantada, nos termos do ar-

tigo 23, § 1º, quando demonstre cabalmente grau 

de desenvolvimento e maturidade para tanto.  

2.4 - Criação de Classes ou Turmas Especiais  

O artigo 24, inciso IV, permite a criação de clas-

ses ou turmas com alunos de séries distintas, 

desde que com níveis equivalentes de adianta-

mento na matéria, para o ensino de artes, lín-

guas estrangeiras ou outros componentes curri-

culares. A organização dessas turmas especiais 

deve ajustar-se à proposta pedagógica e constar 

do regimento escolar.  

2.5 - Verificação do Rendimento Escolar  

A atual LDB inova, em relação à anterior, por tra-

tar a frequência e a avaliação do rendimento es-

colar em planos distintos. A verificação do rendi-

mento escolar está prevista no inciso V do artigo 

24.  

Prevê-se, na alínea “a”, que deve haver avalia-

ção “contínua e cumulativa do desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos qua-

litativos sobre os quantitativos e dos resulta-

dos ao longo do período sobre os de eventu-

ais provas finais”. Não há, nesse trecho, mu-

dança significativa em relação à Lei 5.692/71.  
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Nas alíneas “b” a “e”, algumas regras forçam a 

mudança do sentido que se atribuía à avaliação; 

não mais uma avaliação com vistas a promover 

ou reter alunos, mas uma avaliação que permita: 

“b) possibilidade de aceleração de estudos, 

para alunos com atraso escolar” e “c) possi-

bilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado”. Abre-

se aqui a possibilidade de ajustar a realidade do 

fato pedagógico à realidade dos alunos. Com o 

uso inteligente do instituto da reclassificação, 

mais a possibilidade de se organizarem cursos 

em períodos alternados ou paralelos, e com a 

criação de grupos não-seriados, previstos no ar-

tigo 23, a escola poderá criar condições para que 

alunos com atraso escolar possam acelerar seus 

estudos ou, ainda, avançar nos cursos e séries 

através de verificação de aprendizado.  

Podem também ser aproveitados estudos conclu-

ídos com êxito (alínea “c” do inciso V, do artigo 

24). Tal aproveitamento pode ocorrer no proces-

so de classificação ou reclassificação. Um exem-

plo: aluno reprovado em quatro de sete compo-

nentes, numa escola que utiliza o regime de blo-

cos seriados, pode ter aproveitados os estudos 

das três disciplinas em que foi aprovado.  

Nunca é demais frisar que a atividade de avalia-

ção, realizada pelo professor, deve permitir a 

identificação daqueles alunos que não atingiram 

com proficiência os objetivos do curso e devem 

ser submetidos a um processo de reorientação 

da aprendizagem: uma recuperação que se dá, 

não num momento especial, situado num tempo 

definido, mas mediante reorientação que se inicia 

tão logo o diagnóstico tenha sido realizado, con-

forme a alínea “e” especifica: “...estudos de re-

cuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo”.  

Um sistema de verificação do rendimento escolar 

assenta-se sobre a avaliação do aproveitamento, 

realizada pelos professores. Avaliar é a tarefa de 

emitir um juízo de valor sobre uma dimensão 

bem definida, segundo escala apropriada. Por is-

so, não se pode furtar à elaboração de uma es-

cala com os conceitos e as grandezas a serem 

avaliados e expressos por símbolos, que podem 

ser algarismos, letras, menções ou expressões 

verbais.  

Provas ou exames finais podem ser admitidos 

mas os dias utilizados para isso não devem ser 

contabilizados como dias de efetivo trabalho es-

colar. Provas ou exames finais são os aplicados 

depois do encerramento do período regular de 

aulas e não se confundem com as provas reali-

zadas pelos professores durante o processo de 

aprendizagem. De qualquer forma, se previstos, 

exames ou provas finais não devem prevalecer 

sobre os resultados obtidos ao longo do ano leti-

vo (artigo 24, inciso V, alínea “a”).  

Todo o sistema de verificação do rendimento es-

colar, inclusive as condições de promoção e re-

tenção, avanços, aceleração de estudos e apro-

veitamento de estudos concluídos com êxito, de-

ve constar da proposta pedagógica da escola e 

do Regimento Escolar. 
 

2.6 - Frequência  

A frequência não influi na apuração do rendimen-

to escolar. Está a cargo da escola a apuração da 

frequência, nos termos do seu regimento, exigin-

do-se, todavia, para  

aprovação “a frequência mínima de setenta e 

cinco por cento do total de horas letivas” (artigo 

24, inciso VI).  

Funcionando com “jornada” de trabalho, com ho-

rário certo para início e término das aulas, não há 

óbice para que o controle de frequência se faça 

pelo total das horas letivas em seu conjunto.  

Todavia, nos casos em que a escola, usando de 

suas prerrogativas, utilize fórmulas alternativas 

de organização, é administrativamente impossí-

vel, ou quase, apurar-se-á frequência pelo total 

de horas letivas. Mais ainda: mesmo que se pos-

sa, do ponto de vista técnico, realizar esse con-

trole (a apuração pelo total de horas letivas), es-

sa forma permitiria que o aluno não assistisse 

uma só aula de determinado componente e, ain-

da assim, não fosse reprovado por falta de fre-

quência.  

Em razão disso entende-se que a exigência de 

frequência às aulas, respeitados os 75% de fre-

quência sobre o total estabelecido pela Lei, deve 

estar de acordo com a proposta pedagógica da 

escola, que poderá determinar essa exigência 

percentual também sobre as aulas específicas de 

cada componente curricular.  

2.7 - Progressão Parcial  

Na legislação anterior, era admitida a dependên-

cia em até dois componentes curriculares, a par-

tir da 7ª série do 1º grau, desde que preservada 

a sequência dos estudos. A Lei atual não menci-

ona dependência mas introduz um dispositivo 

que, de alguma forma, a substitui: é o que a lei 

chamou progressão parcial. Está disposto no in-

ciso III, do artigo 24:  

“nos estabelecimentos que adotam a pro-

gressão regular por série, o regimento esco-

lar pode admitir formas de progressão parci-

al, desde que preservada a sequência do cur-

rículo, observadas as normas do respectivo 

sistema de ensino” (o grifo não é do original).  

A progressão parcial não pode ser aplicada aos 

alunos que tenham sido retidos na série, em re-

gime de blocos seriados, em razão da falta de 

frequência de 75% do total de horas letivas, visto 

que a retenção se dá no bloco e não tem sentido 

falar-se em progressão parcial de todo o bloco. 

Nada impede, no entanto, que casos muito espe-

ciais, de alunos com bom desempenho em todos 

os componentes (o que não é fácil, já que fre-
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quência é meio para o aproveitamento), sejam 

examinados pela escola à luz do instituto da re-

classificação.  

2.8 - Currículos  

Os currículos do Ensino Fundamental e Médio te-

rão uma base nacional comum, fixada pelo Con-

selho Nacional de Educação, que será comple-

mentada por uma parte diversificada, da respon-

sabilidade de cada sistema de ensino e cada es-

tabelecimento escolar, exigida pelas característi-

cas regionais e locais da sociedade, da cultura, 

da economia e da clientela.  

Como o Conselho Nacional de Educação ainda 

não fixou os conteúdos mínimos para o Ensino 

Fundamental, a base nacional comum do currícu-

lo e as diretrizes curriculares nacionais, os siste-

mas estaduais e os estabelecimentos escolares 

não poderão ainda definir seus novos currículos. 

Tão logo isso ocorra, este Conselho baixará as 

normas competentes para que as escolas pos-

sam defini-los. Se a situação perdurar até 

30/10/97, as escolas poderão utilizar, para 1998, 

os critérios adotados na Resolução CFE 6/86 e 

Deliberação CEE 29/82, bem como as orienta-

ções e conceitos do Parecer CFE 853/71.  

2.9 - Matérias Obrigatórias  

O texto legal já trata da obrigatoriedade de diver-

sas matérias, independentemente da base naci-

onal comum a ser fixada. São os componentes: 

artes (artigo 26, § 2º), educação física (artigo 26, 

§ 3º) e língua estrangeira moderna (artigo 26, § 

5º), a par dos que estão referidos no § 1º do arti-

go 26: “Os currículos a que se refere o caput 

devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 

da língua portuguesa e da matemática, o co-

nhecimento do mundo físico e natural e da 

realidade social e política, especialmente do 

Brasil.”  

Artes será componente obrigatório dos diversos 

níveis do Ensino Básico, isto é, Educação Infan-

til, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Não há 

obrigatoriedade de o componente ser incluído em 

todas as séries, mas não deve faltar em nenhum 

dos níveis. Sua incidência, maior ou menor, deve 

estar de acordo com a proposta pedagógica da 

escola: esse componente poderá ser ministrado 

com organização diversa do bloco seriado, se es-

te for adotado.  

Educação física é componente obrigatório da 

Educação Básica para todos os alunos, desvin-

culado do conceito de séries e de conformidade 

com a proposta pedagógica da escola, devendo 

ajustar-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar. Para o ensino noturno, a es-

cola poderá ou não oferecer educação física e, 

ainda que o faça, ao aluno será facultado optar 

por não frequentar tal atividade; a escola, ainda 

que opte por incluir educação física nos cursos 

noturnos, não poderá contabilizá-la nas oitocen-

tas horas referidas na Lei. Além disso, é sempre 

oportuno alertar: educação física não deve levar 

à retenção, já que, no ano seguinte, o aluno es-

taria, de qualquer forma, obrigado a frequentá-la 

com os mesmos colegas ou, por reclassificação, 

seria incluído em turma mais ajustada à sua faixa 

etária e desenvolvimento físico. Cumpre ressaltar 

que, com a redação do § 3º do artigo 26, a edu-

cação física deixa de sofrer consequências da 

parafernália normativa constante das legislações 

anteriores. Agora, o que preside o funcionamento 

das atividades de educação física é “a proposta 

pedagógica da escola” (in verbis). As propostas 

pedagógicas devem ser formuladas de sorte que 

não imponham pena pedagogicamente inade-

quada ao aluno.  
Uma língua estrangeira moderna, pelo menos, 

será incluída obrigatoriamente a partir da 5ª série 

do Ensino Fundamental. A escolha da língua es-

trangeira a ser obrigatoriamente incluída ficará a 

cargo da comunidade escolar e dentro das pos-

sibilidades da instituição. Por oportuno, sugere-

se a leitura da bem fundada Indicação CEE 6/96, 

republicada no DOE de 24/7/96, como fonte se-

gura de informação a respeito de ensino de lín-

guas estrangeiras. 

 

3 - Ensino Fundamental  
Aplicam-se ao Ensino Fundamental as regras 

constantes das disposições gerais, da Seção I do 

Capítulo II, e, além disso, as prescrições estabe-

lecidas na Seção II, do Capítulo II. A duração mí-

nima do Ensino Fundamental é de 8(oito) anos, 

(artigo 32, caput). Os objetivos e disposições 

constantes dos incisos I a IV do artigo 32 devem 

ser contemplados na proposta pedagógica da 

escola.  

A Lei consagra a possibilidade de divisão do En-

sino Fundamental em ciclos. Esta prática já vem 

sendo adotada pela Secretaria Estadual de Edu-

cação, com o ciclo básico, e pela Secretaria Mu-

nicipal de Educação de São Paulo, com a divisão 

em três ciclos (básico, intermediário e final).  

Recomenda-se, diante das atuais disposições le-

gais, que tal possibilidade seja adequadamente 

utilizada, particularmente quanto à perspectiva 

de caracterização de dois ciclos correspondentes 

às duas metades do Ensino Fundamental.  

As escolas e os sistemas de ensino não necessi-

tam, obrigatoriamente, manter os dois momen-

tos. Os sistemas municipais de ensino, por 

exemplo, podem organizar-se de forma a minis-

trar apenas o primeiro ciclo, correndo o segundo 

ciclo sob a responsabilidade do Estado, desde 

que cumpridas as obrigações e prioridades cons-

titucionais e legais, ou de modo que estas sejam 

adequadamente assumidas.  

A matrícula no início do Ensino Fundamental es-

tará aberta às crianças que completem 7 (sete) 
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anos até o último dia do ano respectivo. Nas es-

colas oficiais, terão direito assegurado à matrícu-

la os que tenham completado 7(sete) anos até a 

data de início do ano letivo. Restando vagas, a 

Escola ou a rede de ensino decidirá quanto à 

idade limite.  

Quando a rede municipal se responsabilizar ape-

nas pela Educação Infantil, deve articular-se com 

o funcionamento da rede estadual, a fim de evitar 

solução de continuidade no processo de escola-

rização do aluno.  

3.1 - Regime de Progressão Continuada  

Este assunto é objeto de orientação específica, 

contida na Indicação e Deliberação que cuidam 

do mesmo.  

3.2 - Língua Portuguesa  

O Ensino Fundamental será ministrado obrigato-

riamente em língua portuguesa, assegurando-se 

às comunidades indígenas a utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de apren-

dizagem.  

As escolas que funcionam no sistema bilíngue, 

devidamente autorizadas, podem continuar a fa-

zê-lo, até que o Conselho Estadual de Educação 

trate do assunto em documento específico.  

3.3 - Ensino Religioso  

Já se afirmou neste documento, que no corpo da 

Lei 9.394/96, as expressões matéria e disciplina 

são utilizadas sem qualquer distinção. Assim, o 

ensino religioso, mencionado no artigo 33, pode-

rá receber o tratamento metodológico que o es-

tabelecimento ou rede de ensino entender mais 

adequado.  

4 - Ensino Médio  
O Ensino Médio é tratado na Seção IV do Capítu-

lo II da nova LDB. Sua estruturação está ligada à 

referida Seção e às diretrizes gerais indicadas na 

Seção I do Capítulo II.  

4.1 - Etapa Final da Educação Básica  

Ensino Médio, com a duração mínima de três 

anos e 2.400 horas, será ministrado como etapa 

final da educação básica, para os que tenham 

concluído o Ensino Fundamental, e habilitará ao 

prosseguimento de estudos.  

4.2 - Currículo  

O currículo do Ensino Médio terá a base nacional 

comum e uma parte diversificada, do sistema e 

da escola. O Conselho Nacional de Educação 

ainda não fixou a base nacional comum e, se não 

o fizer até o dia 30/10/97, as escolas poderão or-

ganizar seus currículos, para 1998, com base 

nos atos existentes até agora.  

O novo currículo incluirá uma língua estrangeira 

moderna, como disciplina obrigatória, escolhida 

pela comunidade escolar, e, optativamente, uma 

segunda, dentro das disponibilidades da institui-

ção (artigo 36, inciso III).  

Os conteúdos incluirão, onde couber, conheci-

mentos de Filosofia e de Sociologia, necessários 

ao exercício da cidadania. Não serão necessari-

amente outras duas disciplinas a se juntarem ao 

rol das demais, mas temas específicos destina-

dos ao fim em vista.  

4.3 - Educação Profissional  

O Ensino Médio, atendida a formação geral do 

educando, poderá prepará-lo para o exercício de 

profissões técnicas. Preparação geral para o tra-

balho e, facultativamente, a habilitação profissio-

nal poderão ser desenvolvidas nos próprios es-

tabelecimentos de Ensino Médio ou em coopera-

ção com instituições especializadas em educa-

ção profissional.  

O Ensino Médio será articulado com a educação 

profissional, de acordo com o Capítulo III do Títu-

lo V da LDB, Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 

1997, e Parecer nº 05/97 da Câmara de Educa-

ção Básica do Conselho Nacional de Educação.  

As escolas que oferecem a Habilitação Específi-

ca para o Magistério, nos termos da Deliberação 

30/87, poderão continuar a fazê-lo. A Lei prevê 

que a formação de professor para o Ensino Bási-

co será feita em nível superior, em curso de li-

cenciatura, de graduação plena, mas admite co-

mo formação mínima, para o exercício do magis-

tério na Educação Infantil e nas quatro primeiras 

séries do Ensino Fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal, conforme o 

artigo 62. Em razão disso, a Habilitação Específi-

ca para o Magistério, que vem sendo oferecida, 

passará a denominar-se Curso Normal.  

Até que Indicação e Deliberação específicas tra-

tem do assunto, as escolas que mantêm curso 

de formação para o magistério deverão continuar 

observando a Deliberação CEE 30/87, com os 

devidos ajustes aos dispositivos da nova LDB. 

 

5 - Tópicos Mínimos a Constarem dos Regi-
mentos Escolares  
O Regimento Escolar, no seu conjunto, deve ser 

um texto destituído de minúcias e particularidades 

conjunturais, mas precisa conter um mínimo de 

preceitos que, refletindo as medidas do estabele-

cimento para realização de sua proposta pedagógi-

ca, regulamentem as relações entre os participan-

tes do processo educativo.  

São os seguintes os tópicos mínimos:  

I - Identificação do estabelecimento, com indica-

ção do ato administrativo que autorizou seu funcio-

namento.  

II - Fins e objetivos do estabelecimento.  

III - Organização Administrativa e Técnica. As 

instituições de ensino devem atentar para o concei-

to de gestão democrática do ensino, nos termos do 

artigo 3º, inciso VIII, e artigo 14, ambos da Lei 

9.394/96.  

IV - Organização da Vida Escolar. Níveis e moda-

lidades de educação e ensino; fins e objetivos dos 

cursos; mínimos de duração e carga horária; crité-
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rios de organização curricular; critérios para com-

posição dos currículos, atendidas a base nacional 

comum e a parte diversificada; verificação do rendi-

mento escolar, formas de avaliação, recuperação, 

promoção, retenção, classificação e reclassifica-

ção; sistema de controle de frequência; matrícula e 

transferência; estágios; expedição de históricos es-

colares, declarações de conclusão de série, certifi-

cados de conclusão de cursos e diplomas.  

V - Direitos e Deveres dos Participantes do Pro-

cesso Educativo. Princípios que regem as rela-

ções entre os participantes do processo educativo; 

princípios referentes a deveres e direitos dos alu-

nos, professores e pais, as sanções e vias recur-

sais cabíveis.  

A adequação dos regimentos das escolas às dispo-

sições da nova LDB, num primeiro momento, pode-

se ater apenas às questões obrigatórias pela pró-

pria Lei. A adoção de novas aberturas facultadas 

pela lei poderá ser postergada para um momento 

em que a escola tenha mais amadurecida sua nova 

proposta pedagógica e em que o conjunto de nor-

mas e diretrizes, em nível de sistemas articulados, 

esteja mais consolidado.  

6 - Do Encaminhamento e Aprovação do Re-

gimento Escolar  
Uma vez elaborado, o Regimento Escolar terá o 

seguinte encaminhamento, com vistas à sua apro-

vação:  

a) Escolas estaduais. Se a Secretaria do Estado da 

Educação preparar disposições regimentais co-

muns, as mesmas serão encaminhadas ao Conse-

lho Estadual de Educação. Se houver opção por 

regimento individualizado para a escola, ou por re-

gimento que tenha uma parte comum mas que pre-

serve as peculiaridades individuais das escolas, o 

Conselho Estadual de Educação delegará compe-

tência aos órgãos próprios da Secretaria do Estado 

da Educação para que procedam à análise e apro-

vação.  

b) Instituições criadas por leis específicas, para 

ministrar Educação Básica e Educação Profissio-

nal, encaminharão seus regimentos ao Conselho 

Estadual de Educação.  

c) Escolas municipais. A competência é do Sis-

tema Municipal de Ensino e, quando de sua inexis-

tência, o encaminhamento será feito às respectivas 

Delegacias Estaduais de Ensino.  

d) Escolas particulares. Encaminhamento às De-

legacias de Ensino a que se achem jurisdicionadas.  

Deve-se observar ainda: a) o encaminhamento do 

Regimento Escolar, para fins de aprovação, far-se-

á em duas vias, até 30 de novembro de 1997; b) o 

Regimento vigorará em caráter provisório, no que 

não colidir com dispositivos expressos na Lei 

9.394/96, enquanto não houver pronunciamento 

dos órgãos competentes; c) no caso de ser dene-

gada a aprovação do Regimento ou de alterações 

regimentais, caberá recurso ao Conselho Estadual 

de Educação, no prazo de até dez dias, contados a 

partir da ciência do interessado, havendo efeito 

suspensivo da decisão denegadora.  

II - CONCLUSÃO  
Diante do exposto, propõe-se ao Plenário a apro-

vação da presente Indicação e do anexo projeto de 

Deliberação.  

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA  
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO apro-

va, por unanimidade, a presente Indicação. 
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Parecer CEE nº 67/98 – CEF/CEM 
ASSUNTO: Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais  

INTERESSADA: Secretaria de Estado da Educação  

RELATORES: Consº Francisco José Carbonari e Consº Francisco Aparecido Cordão  

PROCESSO CEE Nº 152/98  

CONSELHO PLENO  

1 – RELATÓRIO  

 

  Em 25/02/98, através do ofício G.S. n.º 84/98, a Senhora Secretária da Educação encaminha para apreciação deste colegiado a 

versão final das “Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais”, a partir das quais, ao longo de 1998, cada unidade 

escolar deverá elaborar seu próprio regimento.  

A Senhora Secretária esclareceu que essas “Normas Regimentais, após apreciação do Conselho Estadual de Educação, serão pu-

blicadas com seus efeitos normativos retroagindo ao início do ano letivo de 1998.”  

Para a correta apreciação do colegiado, foi juntado ao processo o relatório do grupo de trabalho que elaborou o documento em 

questão, “contendo a metodologia de trabalho e a compilação das críticas e sugestões recebidas.”  

  O referido relatório ressalta que “a versão final das Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais é o produto de um 

trabalho coletivo e participativo, envolvendo representantes dos órgãos centrais e regionais da SE. Representa o esforço de con-

substanciar em texto normativo os princípios e diretrizes da política educacional da Secretaria da Educação, bem como dos no-

vos mecanismos instituídos pela LDB, que confirmam a importância de uma gestão escolar democrática, fortalecida em sua au-

tonomia e compromissada com a elevação do padrão de qualidade de ensino oferecido à população escolar.”  

 Constam do relatório todas as sugestões encaminhadas ao grupo de trabalho pelas Coordenadorias (COGSP e CEI), pelas várias 

Delegacias de Ensino, por vários Conselheiros, pelo SENAI/SP e pelas Entidades: UDEMO, APASE, CPP, APEOESP e AFUSE, 

bem como Órgãos Centrais da Secretaria de Estado da Educação.  

O documento “Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais”, ora submetido à apreciação deste colegiado, está sendo 

apresentado pela Senhora Secretária da Educação nos seguintes termos:  

“O Regimento Comum das escolas da rede pública estadual regulamenta nossas escolas há 20 anos. Mudanças foram ocorren-

do ao longo do tempo e se incorporam ao Regimento por meio de normas supervenientes (leis, decretos, resoluções, pareceres, 

deliberações etc). Por ocasião da aprovação do atual regimento, tanto o parecer do Conselho Estadual de Educação como o de-

creto reafirmavam que as escolas poderiam optar por um regimento próprio, de forma a atender às suas especificidades, neces-

sidades e possibilidades concretas, desde que respeitadas as normas vigentes e ‘as limitações, que por fatores de ordem admi-

nistrativa e financeira, são impostas às escolas mantidas pela Secretaria da Educação’.  

Distante da realidade do dia a dia escolar, o regimento comum passou a ser apenas e tão somente uma peça legal utilizada nos 

momentos de divergência para solucionar conflitos ou para aplicar sanções. A comunidade escolar praticamente desconhece o 

regimento existente e no entanto, no ato da matrícula, os pais ou alunos declaram estar de acordo com as normas regimentais do 

estabelecimento. Acostumados com essa situação, parece que nem nos damos conta de como isto contraria os princípios de 

democracia e fere os direitos de cidadania.  

Estamos frente a uma nova realidade, um momento de mudanças e transformações para as escolas públicas estaduais. Além 

disso, uma nova lei de diretrizes e bases da educação impõe a busca de novos caminhos para a educação.  

Toda mudança traz em seu bojo o medo e a insegurança diante do novo. Muitas são as reações diante da nova lei. Alguns reve-

lam um otimismo exacerbado, como se tudo fosse mudar num passe de mágica. Outros, um ceticismo indignado, como se a fle-

xibilidade e as aberturas contidas na LDB fossem destruir a instituição Escola.  

Na verdade, a legislação não é um instrumento que por si só possa mudar os rumos da educação. Contudo, é um dos elementos 

importantes da política educacional que define as grandes linhas do projeto em determinado momento histórico de uma socieda-

de. E nós, educadores, estamos sendo chamados a contribuir para a construção de uma escola pública mais condizente com 

uma sociedade que se pretende democrática e moderna.  

Implementar mudanças e transformar a escola pública não é tarefa isolada. Depende de muitos fatores e sobretudo da crença de 

que isso é possível, como mostram os frutos que já estão sendo colhidos. Ao colocar esse documento em discussão, claramente 

se fez uma opção: acreditar na escola – em seus diretores, professores, funcionários, pais e alunos e, sobretudo naqueles que, 

mais próximos da realidade de cada escola – delegados e supervisores de ensino – serão os responsáveis por coordenar, apoiar, 

estimular e orientar o processo de discussão e elaboração da Proposta Pedagógica e do Regimento de cada escola.  

A presente proposta prevê que as Normas Regimentais Básicas, após discussão e aprovação, tenham validade normativa para 

todas as escolas da rede estadual da Secretaria da Educação. A partir das normas básicas, ao longo de 1998, cada escola será 

responsável pela elaboração de seu regimento.  

Elaborar seu próprio regimento é um exercício de autonomia e a participação da comunidade escolar, um direito de cidadania.  
No entanto, é preciso lembrar que a participação da comunidade e a autonomia da escola não são aspectos isolados que ocor-
rem de forma unilateral; são princípios tratados de forma abrangente e articulados a um projeto de escola comprometida com sua 
função de ensinar. O Poder Público não se exime de sua responsabilidade e coloca claramente as diretrizes gerais e os limites 
dessa autonomia, procurando criar as condições básicas para 
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o funcionamento das escolas, deixando à comunidade e a cada escola a responsabilidade de decidir as melhores estratégias pa-

ra atingir os objetivos estabelecidos.  

A autonomia da escola não deve ser um discurso vazio. Define-se em função de prioridades, visa reverter a baixa produtividade 

do ensino e deve estar comprometida com a meta da redução da repetência e com a melhoria da qualidade do ensino.  

Nessa direção, a Secretaria da Educação vem pautando suas ações pela busca de mecanismos legais e institucionais capazes 

de assegurar os recursos financeiros necessários para cada escola e sua capacitação para exercer uma gestão autônoma e de-

mocrática, associada ao estabelecimento dos padrões curriculares básicos e a um sistema de aperfeiçoamento e capacitação 

dos profissionais da educação e de avaliação externa.  

Com as Normas Regimentais Básicas, além de implementar os dispositivos da nova LDB, pretende-se instituir um mecanismo le-

gal e necessário para promover a gestão democrática da escola e elevar o padrão de qualidade do ensino; fortalecer a autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira; valorizar a comunidade escolar através da participação nos colegiados; favorecer o de-

senvolvimento e profissionalização do magistério e demais servidores da educação e transformar os processos de avaliação insti-

tucional do desempenho das escolas e dos alunos.”  

O documento em análise encontra-se articulado em oitenta e sete artigos e oito títulos. Da análise do mesmo, verificamos que gran-

de número das sugestões recebidas foram acolhidas pelo grupo de trabalho e o documento final apresentado está bastante satis-

fatório, encontrando-se em condições de ser apreciado e aprovado pelo colegiado.  

Os regimentos comuns das Escolas Estaduais de 1º Grau e de 2º Grau, foram aprovados pelo colegiado, respectivamente, pelos Pa-

receres CEE nºs 731/77 e 1136/77, alterados pelo Parecer CEE nº 390/78. Ambos foram, também, aprovados por decretos esta-

duais: o Decreto nº 10.623/77 aprovou o regimento comum das Escolas Estaduais de 1º Grau e o Decreto nº 11.625/78 aprovou 

o regimento comum das escolas estaduais de 2º Grau.  

A Lei Federal n.º 9394/96, a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterou profundamente o quadro referencial rela-

tivo aos regimentos escolares, na medida em que, no seu artigo 12, define as incumbências dos Estabelecimentos de Ensino ini-

ciando-as pela elaboração e execução de sua proposta pedagógica, “respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de en-

sino”.  

 artigo 1º do documento ora em exame define que: “as escolas mantidas pelo Poder Público Estadual e administradas pela Secreta-

ria de Estado da Educação, com base nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitadas as normas regimentais básicas aqui estabelecidas, reger-se-ão por 

regimento próprio a ser elaborado pela unidade escolar.”  

De acordo com o artigo 2º e seu parágrafo único, “o regimento de cada unidade escolar deverá ser submetido à apreciação do con-

selho de escola e aprovação da Delegacia de Ensino”. Mais ainda: “em seu regimento, a unidade escolar dará tratamento dife-

renciado a aspectos administrativos e didáticos que assegurem e preservem o atendimento às suas características e especifica-

ções.”  

O sumário do documento apresentado pela Secretária de Estado da Educação é o seguinte:  

 

NORMAS REGIMENTAIS BÁSICAS  

PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS  

TÍTULO I Das Disposições Preliminares  

Capítulo I Da Caracterização  

Capítulo II Dos Objetivos da Educação Escolar  

Capítulo II Da Organização e Funcionamento das Escolas  

TÍTULO II Da Gestão Democrática  

Capítulo I Dos Princípios  

Capítulo II Das Instituições Escolares  

Capítulo III Dos Colegiados  

Seção I Do Conselho de Escola  

Seção II Dos Conselhos de Classe e Série  

Capítulo IV Das Normas de Gestão e Convivência  

Capítulo V Do Plano de Gestão da Escola  

TÍTULO III Do Processo de Avaliação  

Capítulo I Dos Princípios  

Capítulo II Da Avaliação Institucional  

Capítulo III Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem  

TÍTULO IV Da Organização e Desenvolvimento do Ensino  

Capítulo I Da Caracterização  

Capítulo II Dos Níveis, Cursos e Modalidades de Ensino  

Capítulo III Dos Currículos  

Capítulo IV Da Progressão Continuada  

Capítulo V Da Progressão Parcial  

Capítulo VI Dos Projetos Especiais  
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Capítulo VII Do Estágio Profissional  

TÍTULO V Da Organização Técnico-Administrativa  

Capítulo I Da Caracterização  

Capítulo II Do Núcleo de Direção  

Capítulo III Do Núcleo Técnico-Pedagógico  

Capítulo IV Do Núcleo Administrativo  

Capítulo V Do Núcleo Operacional  

Capítulo VI Do Corpo Docente  

Capítulo VII Do Corpo Discente  

TÍTULO VI Da Organização da Vida Escolar  

Capítulo I Da Caracterização  

Capítulo II Das Formas de Ingresso, Classificação e Reclassificação  

Capítulo III Da Freqüência e Compensação de Ausências  

Capítulo IV Da Promoção e da Recuperação  

Capítulo V Da Expedição de Documentos de Vida Escolar  

TÍTULO VII Das Disposições Gerais  

TÍTULO VIII Das Disposições Transitórias  

13. O documento “Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais” apresentado pela Secretaria de Estado da Educação 
à apreciação do Colegiado encontra-se em condições de ser aprovado, para que produza os efeitos normativos exigidos já a par-
tir do corrente ano letivo e para que sirva de adequada orientação às escolas estaduais na elaboração de seu próprio regimento 
escolar, nos prazos estabelecidos pela Indicação CEE n.º 13/97, a ser submetido à apreciação do respectivo Conselho de Escola 
e à aprovação da respectiva Delegacia de Ensino, até 31-12-98. 
 

 
2 – CONCLUSÃO  

À vista do exposto, nos termos deste parecer, aprovam-se as Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais, com efei-

tos a partir do ano letivo de 1998. Esse documento deve servir de referência para que cada Unidade Escolar da Rede Estadual 

de Ensino, nos prazos estabelecidos pela Indicação CEE n.º 13/97, elabore o seu próprio regimento escolar, o qual deve ser 

apreciado pelo respectivo Conselho de Escola e aprovado pela respectiva Delegacia de Ensino, até 31-12-98.  

São Paulo, 10 de março de 1998.  

a) Consº Francisco José Carbonari  

Relator da Câmara de Ensino Fundamental  

a) Consº Francisco Aparecido Cordão  

Relator da Câmara de Ensino Médio  

3. DECISÃO DAS CÂMARAS  

As Câmaras de Ensino Fundamental e Médio adotam, como seu Parecer, o Voto dos Relatores.  

Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Francisco Antonio Poli, Francisco Aparecido Cordão, Heraldo Marelim Vianna, 

Leni Mariano Walendy, Mauro de Salles Aguiar, Nacim Walter Chieco, Neide Cruz, Sylvia Figueiredo Gouvêa e Zilma de Moraes 

Ramos de Oliveira.  

O Consº Francisco Antonio Poli votou contráriamente e apresentará Declaração de Voto no Conselho Pleno.  

A Consª Neide Cruz declarou-se impedida de votar por motivo de foro íntimo.  

Sala da Câmara de Ensino Fundamental, em 11 de março de 1998.  

a) Consª Sylvia Figueiredo Gouvêa - Presidente da CEF  

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA  

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a decisão das Câmaras de Ensino Fundamental e Médio, nos 

termos do Voto dos Relatores.  

O Conselheiro José Mário Pires Azanha declarou-se impedido de votar por motivo de foro íntimo.  

O Conselheiro Francisco Antonio Poli votou contrariamente, nos termos de sua Declaração de Voto.  

A Conselheira Raquel Volpato Serbino votou favoravelmente, nos termos de sua Declaração de Voto.  

Sala “Carlos Pasquale”, em 18 de março de 1998.  

Bernardete Angelina Gatti - Presidente  
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NORMAS REGIMENTAIS BÁSICAS  

PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS  
TÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Capítulo I  

Da Caracterização  

Artigo 1º - As escolas mantidas pelo Poder Público Estadual e administradas pela Secretaria de Estado da Educa-

ção, com base nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitadas as normas regimentais básicas aqui estabelecidas, reger-se-ão 

por regimento próprio a ser elaborado pela unidade escolar.  

§ 1º - As unidades escolares ministram ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educa-

ção profissional, e denominam-se Escolas Estaduais, acrescidas do nome de seu patronímico.  

§ 2º - Ficam mantidas as denominações dos Centros Estaduais de Educação Supletiva, dos Centros Específicos de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério e dos Centros de Estudos de Línguas.  

§ 3º - Os níveis, cursos e modalidades de ensino ministrados pela escola deverão ser identificados, em local visível, 

para conhecimento da população.  

Artigo 2º - O regimento de cada unidade escolar deverá ser submetido à apreciação do conselho de escola e apro-

vação da Delegacia de Ensino.  

Parágrafo único - Em seu regimento, a unidade escolar dará tratamento diferenciado a aspectos administrativos e 

didáticos que assegurem e preservem o atendimento às suas características e especificidades.  

Capítulo II  

Dos Objetivos da Educação Escolar  

Artigo 3º - A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.  

Artigo 4º - Os objetivos do ensino devem convergir para os fins mais amplos da educação nacional, expressos na 

Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996.  

Parágrafo único - Os objetivos da escola, atendendo suas características e peculiaridades locais, devem constar de 

seu regimento escolar.  

Capítulo III  

Da Organização e Funcionamento da Escola  

Artigo 5º - As escolas deverão estar organizadas para atender às necessidades sócio-educacionais e de aprendi-

zagem dos alunos em prédios e salas com mobiliário, equipamentos e material didático-pedagógico adequados às 

diferentes faixas etárias, níveis de ensino e cursos ministrados.  

§ 1º - As escolas funcionarão, em dois turnos diurnos e um noturno, admitindo-se um terceiro turno diurno apenas 

nos casos em que o atendimento à demanda escolar assim o exigir.  

§ 2º - Os cursos que funcionam no período noturno terão organização adequada às condições dos alunos.  

Artigo 6º - Cada escola deverá se organizar de forma a oferecer, no ensino fundamental e médio, carga horária mí-

nima de 800 (oitocentas) horas anuais ministradas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, 

respeitada a correspondência, quando for adotada a organização semestral.  
§ 1º - Consideram- se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem desenvolvidas atividades regulares de aula 
ou outras programações didático-pedagógicas, planejadas  

sores e a frequência controlada dos alunos.  

§ 2º - Para cumprimento da carga horária prevista em lei, o tempo de intervalo entre uma aula e outra, assim como o 

destinado ao recreio, serão considerados como atividades escolares e computados na carga horária diária da classe 

ou, proporcionalmente, na duração da aula de cada disciplina.  

TÍTULO II  

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA  

Capítulo I  

Dos Princípios  

Artigo 7º - A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola maior grau de autonomia, de forma a garan-

tir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assegurando padrão adequado de qualidade do ensino mi-

nistrado.  

Artigo 8º - O processo de construção da gestão democrática na escola será fortalecido por meio de medidas e 

ações dos órgãos centrais e locais responsáveis pela administração e supervisão da rede estadual de ensino, man-

tidos os princípios de coerência, equidade e co-responsabilidade da comunidade escolar na organização e presta-

ção dos serviços educacionais.  

Artigo 9º - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática na escola far-se-á mediante a:  

I - participação dos profissionais da escola na elaboração da proposta pedagógica;  
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II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar - direção, professores, pais, alunos e funcionários 

- nos processos consultivos e decisórios, através do conselho de escola e associação de pais e mestres;  

III - autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas as diretrizes e normas vigentes;  

IV- transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, garantindo-se a responsabilidade e 

o zelo comum na manutenção e otimização do uso, aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos;  

V- valorização da escola enquanto espaço privilegiado de execução do processo educacional.  

Artigo 10 - A autonomia da escola, em seus aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos, entendidos como 

mecanismos de fortalecimento da gestão a serviço da comunidade, será assegurada mediante a:  

I - capacidade de cada escola, coletivamente, formular, implementar e avaliar sua proposta pedagógica e seu plano 

de gestão;  

II - constituição e funcionamento do conselho de escola, dos conselhos de classe e série, da associação de pais e 

mestres e do grêmio estudantil;  

III - participação da comunidade escolar, através do conselho de escola, nos processos de escolha ou indicação de 

profissionais para o exercício de funções, respeitada a legislação vigente;  

IV- administração dos recursos financeiros, através da elaboração, execução e avaliação do respectivo plano de 

aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos ou instituições escolares competentes, obedecida a legislação espe-

cífica para gastos e prestação de contas de recursos públicos.  

Capítulo II  

Das Instituições Escolares  

Artigo 11 - As instituições escolares terão a função de aprimorar o processo de construção da autonomia da escola 

e as relações de convivência intra e extra-escolar.  

Artigo 12 - A escola contará, no mínimo, com as seguintes instituições escolares criadas por lei específica:  

I - Associação de Pais e Mestres;  

II - Grêmio Estudantil.  

Parágrafo único - Cabe à direção da escola garantir a articulação da associação de pais e mestres com o conselho 

de escola e criar condições para organização dos alunos no grêmio estudantil.  

Artigo 13 - Todos os bens da escola e de suas instituições juridicamente constituídas, serão patrimoniados, siste-

maticamente atualizados e cópia de seus registros  

encaminhados anualmente ao órgão de administração local.  

Artigo 14 - Outras instituições e associações poderão ser criadas, desde que aprovadas pelo conselho de escola e 

explicitadas no plano de gestão.  

Capítulo III  

Dos Colegiados  

Artigo 15 - As escolas contarão com os seguintes colegiados:  

I - conselho de escola, constituído nos termos da legislação;  

II - conselhos de classe e série, constituídos nos termos regimentais.  

Seção I  

Do Conselho de Escola  

Artigo 16 - O conselho de escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se em colegiado de natureza consultiva 

e deliberativa, formado por representantes de  

todos os segmentos da comunidade escolar.  

Artigo 17 - O conselho de escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e diretrizes da política educacio-

nal, da proposta pedagógica da escola e a legislação vigente.  

Artigo 18 - O conselho de escola poderá elaborar seu próprio estatuto e delegar atribuições a comissões e sub-

comissões, com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar a sua organização.  

Artigo 19 - A composição e atribuições do conselho de escola estão definidas em legislação específica.  

Seção II  

Dos Conselhos de Classe e Série  

Artigo 20 - Os conselhos de classe e série, enquanto colegiados responsáveis pelo processo coletivo de acom-

panhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizar-se-ão de forma a:  

I - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre séries e turmas;  

II - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem;  

III - favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada série/classe;  

IV- orientar o processo de gestão do ensino.  

Artigo 21 – Os conselhos de classe e série serão constituídos por todos os professores da mesma classe ou série e 

contarão com a participação de alunos de cada classe, independentemente de sua idade.  

Artigo 22 – Os conselhos de classe e série deverão se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre, ou quando 

convocados pelo diretor.  

Artigo 23 – O regimento escolar disporá sobre a composição, natureza e atribuições dos conselhos de classe e sé-

rie.  
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Capítulo IV  

Das Normas de Gestão e Convivência  

Artigo 24 - As normas de gestão e convivência visam orientar as relações profissionais e interpessoais que ocorrem 

no âmbito da escola e se fundamentarão em princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e ges-

tão democrática.  
Artigo 25 - As normas de gestão e convivência, elaboradas com a participação representativa dos envolvidos no pro 

cesso educativo – pais, alunos, professores e funcionários - contemplarão, no mínimo:  

I - os princípios que regem as relações profissionais e interpessoais;  

II - os direitos e deveres dos participantes do processo educativo;  

III - as formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes ambientes escolares;  

IV - a responsabilidade individual e coletiva na manutenção de equipamentos, materiais, salas de aula e demais 

ambientes.  

Parágrafo único - A escola não poderá fazer solicitações que impeçam a frequência de alunos às atividades escola-

res ou venham a sujeitá-los à discriminação ou constrangimento de qualquer ordem.  

Artigo 26 - Nos casos graves de descumprimento de normas será ouvido o conselho de escola para aplicação de 

penalidade ou para encaminhamento às autoridades competentes.  

Artigo 27 - Nenhuma penalidade poderá ferir as normas que regulamentam o servidor público, no caso de funcio-

nário, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de aluno, salvaguardados:  

I - o direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso;  

II - assistência dos pais ou responsável, no caso de aluno com idade inferior a 18 anos;  

III - o direito do aluno à continuidade de estudos, no mesmo ou em outro estabelecimento público.  

Artigo 28 - O regimento da escola explicitará as normas de gestão e convivência entre os diferentes segmentos es-

colares, bem como as sanções e recursos cabíveis.  

Capítulo V  

Do Plano de Gestão da Escola  

Artigo 29 - O plano de gestão é o documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade própria, na me-

dida em que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos, norteia o gerenciamento das ações intra-es-

colares e operacionaliza a proposta pedagógica.  

§ 1º - O plano de gestão terá duração quadrienal e contemplará, no mínimo:  

I - identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus recursos físicos, materiais e huma-

nos, bem como dos recursos disponíveis na comunidade local;  

II - objetivos da escola;  

III - definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas;  

IV- planos dos cursos mantidos pela escola;  

V- planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização técnico- administrativa da escola;  

VI - critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho realizado pelos diferentes atores 

do processo educacional.  

§ 2º - Anualmente, serão incorporados ao plano de gestão anexos com:  

I - agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma;  

II - quadro curricular por curso e série;  

III- organização das horas de trabalho pedagógico coletivo, explicitando o temário e o cronograma;  

IV- calendário escolar e demais eventos da escola;  

V- horário de trabalho e escala de férias dos funcionários;  

VI - plano de aplicação dos recursos financeiros;  

VII - projetos especiais.  

Artigo 30 - O plano de cada curso tem por finalidade garantir a organicidade e continuidade do curso, e conterá:  

I - objetivos;  

II - integração e seqüência dos componentes curriculares;  

III - síntese dos conteúdos programáticos, como subsídio à elaboração dos planos de ensino;  

IV- carga horária mínima do curso e dos componentes curriculares;  

V- plano de estágio profissional, quando for o caso.  

§1º - Em se tratando de curso de educação profissional será explicitado o perfil do profissional que se pretende for-

mar.  

§ 2º - O plano de ensino, elaborado em consonância com o plano de curso constitui documento da escola e do pro-

fessor, devendo ser mantido à disposição da direção e supervisão de ensino.  

Artigo 31 - O plano de gestão será aprovado pelo conselho de escola e homologado pelo órgão próprio de supervi-

são.  

TÍTULO III  

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

Capítulo I  



 

116 
 

Dos Princípios  

Artigo 32 - A avaliação da escola, no que concerne a sua estrutura, organização, funcionamento e impacto sobre a 

situação do ensino e da aprendizagem, constitui um dos elementos para reflexão e transformação da prática escolar 

e terá como princípio o aprimoramento da qualidade do ensino.  

Artigo 33 - A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola e a avaliação externa, pelos órgãos locais e 

centrais da administração, serão subsidiados por procedimentos de observações e registros contínuos e terão por 

objetivo permitir o acompanhamento:  

I - sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os objetivos e metas propostos;  

II - do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e dos demais funcionários nos diferentes momentos do 

processo educacional ;  

III - da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas pela escola;  

IV - da execução do planejamento curricular.  

Capítulo II  

Da Avaliação Institucional  

Artigo 34 - A avaliação institucional será realizada, através de procedimentos internos e externos, objetivando a 

análise, orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da 

escola.  

Artigo 35 - Os objetivos e procedimentos da avaliação interna serão definidos pelo conselho de escola.  

Artigo 36 - A avaliação externa será realizada pelos diferentes níveis da Administração, de forma contínua e siste-

mática e em momentos específicos.  

Artigo 37- A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será consubstanciada em relatórios, a 

serem apreciados pelo conselho de escola e anexados ao plano de gestão escolar, norteando os momentos de pla-

nejamento e replanejamento da escola.  

Capítulo III  

Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem  

Artigo 38 - O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através de procedimentos exter-

nos e internos.  

Artigo 39 - A avaliação externa do rendimento escolar, a ser implementada pela Administração, tem por objetivo 

oferecer indicadores comparativos de desempenho para a tomada de decisões no âmbito da própria escola e nas di-

ferentes esferas do sistema central e local.  
Artigo 40 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade da escola, será reali-
zada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação de 
aprendizagem de cada aluno, em relação à programação  

curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade.  

Artigo 41 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por objetivos:  

I - diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;  

II - possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem;  

III - orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;  

IV - fundamentar as decisões do conselho de classe quanto à necessidade de procedimentos paralelos ou intensi-

vos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e reclassificação de alunos;  

V - orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares.  

Artigo 42 - No regimento deverá estar definida a sistemática de avaliação do rendimento do aluno, incluindo a esca-

la adotada pela unidade escolar para expressar os resultados em todos os níveis, cursos, e modalidades de ensino.  

§ 1º - Os registros serão realizados por meio de sínteses bimestrais e finais em cada disciplina e deverão identificar 

os alunos com rendimento satisfatório ou insatisfatório, qualquer que seja a escala de avaliação adotada pela esco-

la.  

§ 2º - No calendário escolar deverão estar previstas reuniões bimestrais dos conselhos de classe e série, dos pro-

fessores, alunos e pais para conhecimento, análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino adotados e resul-

tados de aprendizagem alcançados.  

TÍTULO IV  

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  

Capítulo I  

Da Caracterização  

Artigo 43 - A organização e desenvolvimento do ensino compreende o conjunto de medidas voltadas para conse-

cução dos objetivos estabelecidos na proposta pedagógica da escola, abrangendo:  

I - níveis, cursos e modalidades de ensino;  

II - currículos;  

III - progressão continuada;  

IV - progressão parcial;  

V - projetos especiais;  
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VI - estágio profissional. 

Capítulo II  

Dos Níveis, Cursos e Modalidades de Ensino  

Artigo 44 - A escola, em conformidade com seu modelo de organização, ministrará:  

I - ensino fundamental, em regime de progressão continuada, com duração de oito anos, organizado em dois ciclos, 

sendo que o ciclo I corresponderá ao ensino das quatro primeiras séries e o ciclo II ao ensino das quatro últimas sé-

ries;  

II - ensino médio, com duração de 3 (três) anos, sendo que, a critério da escola, poderá ser organizado um ciclo bá-

sico correspondente às duas primeiras séries;  

III - curso normal, de nível médio, destinado à formação de professores de educação infantil e das quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, será organizado em 4 séries anuais ou em duas, após o ensino médio;  

IV - educação profissional com cursos de duração prevista em normas específicas, destinados à qualificação profis-

sional ou à formação de técnico em nível médio.  

V - educação de jovens e adultos, realizada em curso supletivo correspondente ao ciclo II do ensino fundamental, 

em regime de progressão continuada, com duração mínima de dois anos, e curso supletivo, correspondente ao en-

sino médio, com duração mínima de um ano letivo e meio ou três semestres letivos;  

VI - educação especial para alunos portadores de necessidades especiais de aprendizagem, a ser ministrada a par-

tir de princípios da educação inclusiva e em turmas específicas, quando for o caso.  

Artigo 45 - A escola poderá adotar, nas quatro últimas séries do ensino fundamental e no ensino médio, a organiza-

ção semestral e, na educação profissional, a modular, desde que o regimento escolar contemple as medidas didáti-

cas e administrativas que assegurem a continuidade de estudos dos alunos.  

Artigo 46 - A escola poderá instalar outros cursos com a finalidade de atender aos interesses da comunidade local, 

dentro de suas possibilidades físicas, humanas e financeiras ou em regime de parceria, desde que não haja prejuízo 

do atendimento à demanda escolar do ensino fundamental e médio:  

I - módulos de cursos de educação profissional básica, de organização livre e com duração prevista na proposta da 

escola, destinados à qualificação para profissões de menor complexidade, com ou sem exigência de estudos anteri-

ores ou concomitantes;  

II - cursos de educação continuada para treinamento ou capacitação de professores e funcionários, sem prejuízo pa-

ra as demais atividades escolares.  

§ 1º - Para cumprimento do disposto neste artigo, a escola poderá firmar ou propor termos de cooperação ou acor-

dos com entidades públicas ou privadas, desde que mantidos os seus objetivos educacionais.  

§ 2º - Os termos de cooperação ou acordos poderão ser firmados pela direção da escola, ou através de suas insti-

tuições jurídicas, ou ainda pelos órgãos próprios do sistema escolar, sendo que, em qualquer dos casos, deverão 

ser submetidos à apreciação do conselho de escola e aprovação do órgão competente do sistema.  

Artigo 47 - A instalação de novos cursos está sujeita à competente autorização dos órgãos centrais ou locais da 

administração.  

Artigo 48 - O regimento da unidade escolar disporá sobre os níveis, cursos e modalidades de ensino mantidos.  

Capítulo III  

Dos Currículos  

Artigo 49 - O currículo dos cursos dos diferentes níveis e modalidades de ensino terá uma base nacional comum e 

uma parte diversificada, observada a legislação específica.  

Parágrafo único - Excetuam-se os cursos de educação profissional, os cursos supletivos e outros autorizados a par-

tir de proposta do estabelecimento.  

Capítulo IV  

Da Progressão Continuada  

Artigo 50 - A escola adotará o regime de progressão continuada com a finalidade de garantir a todos o direito públi-

co subjetivo de acesso, permanência e sucesso no ensino fundamental.  

Artigo 51 - A organização do ensino fundamental em dois ciclos favorecerá a progressão bem sucedida, garantindo 

atividades de reforço e recuperação aos alunos com dificuldades de aprendizagem, através de novas e diversifica-

das oportunidades para a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades básicas.  

Capítulo V  

Da Progressão Parcial  

Artigo 52 - A escola adotará o regime de progressão parcial de estudos para alunos do ensino médio, regular ou 

supletivo, que, após estudos de reforço e recuperação, não apresentarem rendimento escolar satisfatório.  
§ 1º - O aluno, com rendimento insatisfatório em até 3 (três) componentes curriculares, será classificado na série 
subseqüente, devendo cursar, concomitantemente ou não, estes componentes curriculares;  

§ 2º - O aluno, com rendimento insatisfatório em mais de 3 (três) componentes curriculares, será classificado na 

mesma série, ficando dispensado de cursar os componentes curriculares concluídos com êxito no período letivo an-

terior.  
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Artigo 53 - Será admitida a progressão parcial de estudos para alunos da 8ª série do ensino fundamental, regular 

ou supletivo, desde que sejam asseguradas as condições necessárias à conclusão do ensino fundamental.  

Artigo 54 - A progressão parcial de estudos poderá ser adotada em cursos de educação profissional, respeitadas as 

normas específicas de cada curso.  

Artigo 55 – Os procedimentos adotados para o regime de progressão parcial de estudos serão disciplinados no re-

gimento da escola.  

Capítulo VI  

Dos Projetos Especiais  

Artigo 56 - As escolas poderão desenvolver projetos especiais abrangendo:  

I - atividades de reforço e recuperação da aprendizagem e orientação de estudos;  

II - programas especiais de aceleração de estudos para alunos com defasagem idade/série;  

III - organização e utilização de salas ambiente, de multimeios, de multimídia, de leitura e laboratórios;  

IV - grupos de estudo e pesquisa;  

V- cultura e lazer;  

VI - outros de interesse da comunidade.  

Parágrafo único - Os projetos especiais, integrados aos objetivos da escola, serão planejados e desenvolvidos por 

profissionais da escola e aprovados nos termos das normas vigentes.  

Capítulo VII  

Do Estágio Profissional  

Artigo 57 - O estágio profissional, realizado em ambientes específicos, junto a instituições de direito público ou pri-

vado, com profissionais devidamente credenciados, será supervisionado por docente e visa assegurar ao aluno as 

condições necessárias a sua integração no mundo do trabalho.  

§ 1º - O estágio abrangerá atividades de prática profissional orientada, vivenciadas em situações reais de trabalho e 

de ensino-aprendizagem com acompanhamento direto de docentes.  

§ 2º - Em se tratando do curso normal, as atividades de prática de ensino abrangerão a aprendizagem de conheci-

mentos teóricos e experiências docentes, através da execução de projetos de estágio em escolas previamente en-

volvidas.  

Artigo 58 - As atividades de prática profissional ou de ensino e de estágio supervisionado poderão ser desen-

volvidas no próprio ambiente escolar, desde que a escola, comprovadamente, disponha das condições necessárias 

ao desenvolvimento das experiências teórico- práticas programadas para a formação profissional pretendida.  

Artigo 59 - A carga horária, sistemática, formas de execução e procedimentos avaliatórios da prática profissional e 

do estágio supervisionado serão definidas nos planos de curso.  

TÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA  

Capítulo I  

Da Caracterização  

Artigo 60 - A organização técnico-administrativa da escola é de responsabilidade de cada estabelecimento e deverá 

constar de seu regimento.  

Parágrafo único - O modelo de organização adotado deverá preservar a flexibilidade necessária para o seu bom 

funcionamento e estar adequado às características de cada escola, envolvendo a participação de toda comunidade 

escolar nas tomadas de decisão, no acompanhamento e avaliação do processo educacional.  

Artigo 61 - A organização técnico-administrativa da escola abrange:  

I - Núcleo de Direção;  

II - Núcleo Técnico-Pedagógico  

III - Núcleo Administrativo;  

IV - Núcleo Operacional;  

V - Corpo Docente;  

VI - Corpo Discente.  

Parágrafo único - Os cargos e funções previstos para as escolas, bem como as atribuições e competências, estão 

regulamentados em legislação específica.  

Capítulo II  

Do Núcleo de Direção  

Artigo 62 - O núcleo de direção da escola é o centro executivo do planejamento, organização, coordenação, avalia-

ção e integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.  

Parágrafo único - Integram o núcleo de direção o diretor de escola e o vice-diretor.  

Artigo 63 - A direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir:  

I - a elaboração e execução da proposta pedagógica;  

II - a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros;  

III - o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidos;  

IV - a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos;  
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V - os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos;  

VI - a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade;  

VII - as informações aos pais ou responsável sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a exe-

cução da proposta pedagógica;  

VIII - a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo alunos, assim como de casos de 

evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das aulas previstas e dadas.  

Artigo 64 - Cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em especial os representantes dos diferentes 

colegiados, no tocante às normas vigentes e representar aos órgãos superiores da administração, sempre que hou-

ver decisão em desacordo com a legislação.  

Capítulo III  

Do Núcleo Técnico-Pedagógico  

Artigo 65 - O núcleo técnico-pedagógico terá a função de proporcionar apoio técnico aos docentes e discentes, rela-

tivo a:  

I - elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica;  

II - coordenação pedagógica;  

III - supervisão do estágio profissional.  

Capítulo IV  

Do Núcleo Administrativo  

Artigo 66 - O núcleo administrativo terá a função de dar apoio ao processo educacional, auxiliando a direção nas 

atividades relativas a:  

I - documentação e escrituração escolar e de pessoal;  

II - organização e atualização de arquivos;  

III - expedição, registro e controle de expedientes;  

IV - registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de materiais e de gêneros ali-

mentícios;  
V - registro e controle de recursos financeiros. 
 

Capítulo V  

Do Núcleo Operacional  

Artigo 67 - O núcleo operacional terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de ações complementares de na-

tureza administrativa e curricular, relativas às atividades de:  

I - zeladoria, vigilância e atendimento de alunos;  

II - limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar;  

III - controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e materiais didático-pedagógicos;  

IV - controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escolar.  

Capítulo VI  

Do Corpo Docente  

Artigo 68 – Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão suas funções, incumbindo-se 

de:  

I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;  

II - elaborar e cumprir plano de trabalho;  

III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  

V - cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

Capítulo VII  

Do Corpo Discente  

Artigo 69 – Integram o corpo discente todos os alunos da escola a quem se garantirá o livre acesso às informações 

necessárias a sua educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e 

a sua qualificação para o mundo do trabalho.  

TÍTULO VI  

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR  

Capítulo I  

Da Caracterização  

Artigo 70 - A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que visam garantir o acesso, a permanên-

cia e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da vida escolar do aluno, abrangendo, no mínimo, os se-

guintes aspectos:  

I - formas de ingresso, classificação e reclassificação;  

II - frequência e compensação de ausências;  
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III - promoção e recuperação;  

IV - expedição de documentos de vida escolar.  

Capítulo II  

Das Formas de Ingresso, Classificação e Reclassificação 

Artigo 71 - A matrícula na escola será efetuada pelo pai ou responsável ou pelo próprio aluno, quando for o caso, 

observadas as diretrizes para atendimento da demanda escolar e os seguintes critérios:  

I - por ingresso, na 1ª série do ensino fundamental, com base apenas na idade;  

II - por classificação ou reclassificação, a partir da 2ª série do ensino fundamental.  

Artigo 72 - A classificação ocorrerá:  

I - por progressão continuada, no ensino fundamental, ao final de cada série durante os ciclos;  

II - por promoção, ao final do Ciclo I e do Ciclo II do ensino fundamental, e, ao final de cada série ou etapa escolar, 

para alunos do ensino médio e demais cursos, observadas as normas específicas para cada curso;  

III - por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do exterior;  

IV - mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de estudos anteriores, observados o critério 

de idade e outras exigências específicas do curso.  

Artigo 73 - A reclassificação do aluno, em série mais avançada, tendo como referência a correspondência ida-

de/série e a avaliação de competências nas matérias da base nacional comum do currículo, em consonância com a 

proposta pedagógica da escola, ocorrerá a partir de:  

I - proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos resultados de avaliação diagnóstica 

ou da recuperação intensiva;  

II - solicitação do próprio aluno ou seu responsável mediante requerimento dirigido ao diretor da escola;  

Artigo 74 - Para o aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do primeiro bimestre letivo e, para o 

aluno recebido por transferência ou oriundo de país estrangeiro, em qualquer época do período letivo.  

Artigo 75 - O aluno poderá ser reclassificado, em série mais avançada, com defasagem de conhecimentos ou lacu-

na curricular de séries anteriores, suprindo-se a defasagem através de atividades de reforço e recuperação, de 

adaptação de estudos ou pela adoção do regime de progressão parcial, quando se tratar de aluno do ensino médio.  

Artigo 76 - Em seu regimento, a escola deverá estabelecer os procedimentos para:  

I - matrícula, classificação e reclassificação de alunos;  

II - adaptação de estudos;  

III - avaliação de competências;  

IV - aproveitamento de estudos.  

Capítulo III  

Da Frequência e Compensação de Ausências  

Artigo 77 - A escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos às atividades escolares e, bimestralmente, 

adotará as medidas necessárias para que os alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 20% 

do total das aulas dadas ao longo de cada mês letivo.  

§ 1º - As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e registradas pelo professor da 

classe ou das disciplinas, com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas por frequência ir-

regular às aulas.  

§ 2º - A compensação de ausências não exime a escola de adotar as medidas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e nem a família e o próprio aluno de justificar suas faltas.  

Artigo 78 - O controle de frequência será efetuado sobre o total de horas letivas, exigida a frequência mínima de 

75% para promoção.  

Parágrafo único - Poderá ser reclassificado o aluno que, no período letivo anterior, não atingiu a frequência mínima 

exigida.  

Artigo 79 - Os critérios e procedimentos para o controle da frequência e para a compensação de ausências serão 

disciplinados no regimento da escola.  

Capítulo IV  

Da Promoção e da Recuperação  

Artigo 80 - Os critérios para promoção e encaminhamento para atividades de reforço e recuperação, inclusive as in-

tensivas programadas para o período de férias ou recesso escolar, serão disciplinados no regimento da escola.  

§ 1º - Todos os alunos terão direito a estudos de reforço e recuperação em todas as disciplinas em que o aproveita-

mento for considerado insatisfatório.  
§ 2º - As atividades de reforço e recuperação serão realizadas, de forma contínua e paralela, ao longo do período  

letivo, e de forma intensiva, nos recessos ou férias escolares, independentemente do número de disciplinas.  

§ 3º - Excepcionalmente, ao término de cada ciclo, admitir-se-á um ano de programação específica de recuperação 

do ciclo I ou de componentes curriculares do ciclo II, para os alunos que demonstrarem impossibilidade de prosse-

guir estudos no ciclo ou nível subsequente.  

Capítulo V  

Da Expedição de Documentos de Vida Escolar  
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Artigo 81 - Cabe à unidade escolar expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série, ciclo ou módu-

lo, diplomas ou certificados de conclusão de curso, com especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a 

autenticidade da vida escolar dos alunos, em conformidade com a legislação vigente.  

Parágrafo único- A escola poderá, de acordo com sua proposta pedagógica e a organização curricular adotada, ex-

pedir declaração ou certificado de competências em áreas específicas do conhecimento.  

TÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 82 – O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas e se-

rá ministrado, no ensino fundamental, de acordo com as normas do sistema, assegurando-se o respeito à di-

versidade cultural religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo.  

Artigo 83 - A escola manterá à disposição dos pais e alunos cópia do regimento escolar aprovado.  

Parágrafo único - No ato da matrícula, a escola fornecerá documento síntese de sua proposta pedagógica, cópia de 

parte de seu regimento referente às normas de gestão e convivência, sistemática de avaliação, reforço e recupera-

ção, para conhecimento das famílias.  

Artigo 84 - Incorporam-se a estas Normas Regimentais Básicas e ao regimento de cada escola estadual as deter-

minações supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos órgãos competentes.  

Artigo 85 - As presentes normas regimentais básicas entrarão em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos ao início do ano letivo de 1998.  

TÍTULO VIII  

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

Artigo 86 - Durante o ano letivo de 1998 os resultados da avaliação do rendimento escolar dos alunos serão traduzi-

dos em sínteses bimestrais e finais, através das menções A, B, C, expressando rendimento satisfatório, e D e E, 

rendimento insatisfatório.  
Artigo 87 – Após a formulação de sua proposta pedagógica, as escolas deverão elaborar o seu regimento escolar e 
encaminhá-lo para aprovação da Delegacia de Ensino.
 
Obs.: Os itens  
1 – Constituição Federal – Artigo 37 
2 – Constituição Estadual – Artigo 111 
3 – Lei 10.261/68 – Artigos 176 a 250 e  
4 – Lei Complementar 444 – Artigos 61 a 63 foram encaixados no próximo tópico:  
     3.3 – Gestão de pessoas e equipes por tratarem de “Direitos, Deveres e Proibições”



 

122 
 

3.3. Gestão de pessoas e equipes  

Liderar o comprometimento e o desenvolvimento profissional das pessoas e das equipes.  

Campo de Atuação  

Competências Gerais 

 Liderança e comunicação 

 Capacidade de:  

* Mobilizar equipes e pessoas num trabalho integrado para a concretização de objetivos, metas e a melhoria contí-

nua dos processos e resultados.  

* Promover um clima organizacional que favoreça a comunicação, o engajamento profissional, o relacionamento in-

terpessoal e a socialização de experiências.  

* Promover práticas de coliderança, compartilhando responsabilidades e espaços de ação.  

* Criar e potencializar canais de comunicação e de articulação na escola e com a comunidade. * Comunicar-se de 

forma clara e apropriada para cada público.  

* De escuta atenta e diálogo aberto.  

* Criar ambiente propício à geração de novas soluções e implementação de mudança (inclusive com o uso de tecno-

logias digitais de comunicação e informação), incentivando o envolvimento de todos para promover as aprendiza-

gens dos alunos.  

Conhecimento de:  

* Princípios, abordagens, métodos, processos e ferramentas de liderança e comunicação.  

* Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDCI) aplicadas à educação.  

* Avaliação de desempenho e desenvolvimento profissional  

Capacidade de:  

* Coordenar a avaliação de desempenho.  

* Promover a elaboração, a implementação e o monitoramento do plano de formação em serviço, em parceria com 

a Diretoria de Ensino.  

* Fomentar o desenvolvimento de competências visando o aprimoramento profissional e pessoal da equipe.  

Conhecimento de:  

* Princípios, processos e métodos de avaliação de desempenho e gestão por competência.       * Estágio probatório 

na organização pública.  

* Matriz de competências exigidas do cargo/função.  

* Princípios, métodos e referencial teórico-prático de processos de formação em serviço e (auto)avaliação.  
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Coordenação do quadro de pessoal e vida funcional  

Capacidade de:  

* Gerenciar o quadro (e atribuição) de pessoal, considerando as necessidades de atendimento às diferentes de-

mandas da escola.  

* Gerenciar, no âmbito da escola, os processos evolução funcional.  

Conhecimento de:  

* Quadro de cargos e funções, categorias funcionais e suas respectivas atribuições.  

* Legislação de pessoal, direitos, deveres e proibições.  

Constituição Federal 
CAPÍTULO VII  

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Seção I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabeleci-
dos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)  
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressal-
vadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;  
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou empre-
go, na carreira;  
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos 
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998)  
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;  
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá 
os critérios de sua admissão;  
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público;  
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados 
ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sem-
pre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regu-
lamento)  
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra es-
pécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra na-
tureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Le-
gislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centé-
simos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder Executivo;  
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
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XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o dis-
posto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)  
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públi-
cas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo po-
der público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;  
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de socie-
dade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atu-
ação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no in-
ciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusu-
las que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. (Regulamento)  
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenci-
ais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de in-
formações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)  
§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter edu-
cativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracteri-
zem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.  
§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade res-
ponsável, nos termos da lei.  
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando es-
pecialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de 
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)  
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto 
no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função públi-
ca, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível.  
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.  
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.  
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e in-
direta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta po-
derá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por ob-
jeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 19, de 1998)  
I - o prazo de duração do contrato;  
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;  
III - a remuneração do pessoal.  
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiá-
rias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de des-
pesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
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§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exonera-
ção.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)  
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as 
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)  
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fi-
xar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centési-
mos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste 
parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 47, de 2005)  
(...) 

 
Constituição Estadual 

TÍTULO III  
Da Organização do Estado  

CAPÍTULO I  
Da Administração Pública  

SEÇÃO I  
Disposições Gerais  

Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interes-

se público e eficiência. (NR) - Artigo 111 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/02/2006.  

Artigo 111-A - É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos 

da legislação federal para os cargos de Secretário de Estado, Secretário-Adjunto, Procurador-Geral de Justiça, Pro-

curador-Geral do Estado, Defensor Público-Geral, Superintendentes e Diretores de órgãos da administração pública 

indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, Delegado-Geral de Polícia, Reitores das universidades 

públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

do Estado. (NR) - Artigo 111-A acrescentado pela Emenda Constitucional nº 34, de 21/03/2012.  
(...) 

LEI Nº 10.261, DE 28 DE OUTUBRO DE 1968 

(Atualizada até a Lei Complementar nº 1.196, de 27 de fevereiro de 2013) 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 

TÍTULO V 

DOS DIREITOS E VANTAGENS EM GERAL 

CAPÍTULO I 
Das Férias  

Artigo 176 - O funcionário terá direito ao gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. 
§ 1º - É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. 
§ 2º - É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 (dois) anos consecu-
tivos. 
§ 3º - O período de férias será reduzido para 20 (vinte) dias, se o servidor, no exercício anterior, tiver, considerados em con-
junto, mais de 10 (dez) não comparecimentos correspondentes a faltas abonadas, justificadas e injustificadas ou às licenças 
previstas nos itens IV, VI e VII do art. 181. 
§ 4º - Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se estivesse em exercício. 
Artigo 177 - Atendido o interesse do serviço, o funcionário poderá gozar férias de uma só vez ou em dois períodos iguais. 
Artigo 178 - Somente depois do primeiro ano de exercício no serviço público, adquirirá o funcionário direito a férias. 
Parágrafo único - Será contado para efeito deste artigo o tempo de serviço prestado em outro cargo público, desde que entre 
a cessação do anterior e o início do subsequente exercício não haja interrupção superior a 10 (dez) dias. 
Artigo 179 - Caberá ao chefe da repartição ou do serviço, organizar, no mês de dezembro, a escala de férias para o ano se-
guinte, que poderá alterar de acordo com a conveniência do serviço. 
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Artigo 180 - O funcionário transferido ou removido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de 
terminá-las. 

CAPÍTULO II 
Das Licenças 

Seção I 
 

Disposições Gerais 
 

Artigo 181 - O funcionário efetivo poderá ser licenciado:(NR) 
I - para tratamento de saúde; (NR) 
II - quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido por doença profissional; (NR) 
III - no caso previsto no artigo 198; (NR) 
IV - por motivo de doença em pessoa de sua família; (NR) 
V - para cumprir obrigações concernentes ao serviço militar; (NR) 
VI - para tratar de interesses particulares; (NR) 
VII - no caso previsto no artigo 205; (NR) 
VIII - compulsoriamente, como medida profilática; (NR) 
IX - como prêmio de assiduidade. (NR) 
§ 1º - Ao funcionário ocupante exclusivamente de cargo em comissão serão concedidas as licenças previstas neste artigo, 
salvo as referidas nos incisos IV, VI e VII. (NR) 
§ 2º - As licenças previstas nos incisos I a III serão concedidas ao funcionário de que trata o § 1º deste artigo mediante regras 
estabelecidas pelo regime geral de previdência social. (NR) 
- Artigo 181 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 182 - As licenças dependentes de inspeção médica serão concedidas pelo prazo indicado pelos órgãos oficiais compe-
tentes. (NR) 
- Artigo 182 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 183 - Finda a licença, o funcionário deverá reassumir, imediatamente, o exercício do cargo.(NR) 
§ 1º - o disposto no "caput" deste artigo não se aplica às licenças previstas nos incisos V e VII do artigo 181, quando em pror-
rogação. (NR) 
§ 2º - a infração do disposto no "caput" deste artigo importará em perda total do vencimento ou remuneração correspondente 
ao período de ausência e, se esta exceder a 30 (trinta) dias, ficará o funcionário sujeito à pena de demissão por abandono de 
cargo. (NR) 
- Artigo 183 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 184 - O funcionário licenciado nos termos dos itens I a IV do art. 181, é obrigado a reassumir o exercício, se for consi-
derado apto em inspeção médica realizada ex-officio ou se não subsistir a doença na pessoa de sua família. 
Parágrafo único - O funcionário poderá desistir da licença, desde que em inspeção médica fique comprovada a cessação 
dos motivos determinantes da licença. 
Artigo 185 - As licenças previstas nos incisos I, II e IV do artigo 181 não serão concedidas em prorrogação, cabendo ao fun-
cionário ou à autoridade competente ingressar, quando for o caso, com um novo pedido. (NR) 
- Artigo 185 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 186 - Revogado. 
- Artigo 186 revogado pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 187 - O funcionário licenciado nos termos dos itens I e II do art. 181 não poderá dedicar-se a qualquer atividade remu-
nerada, sob pena de ser cassada a licença e de ser demitido por abandono do cargo, caso não reassuma o seu exercício 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
Artigo 188 - Revogado. 
- Artigo 188 revogado pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 189 - Revogado. 
- Artigo 189 revogado pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 190 - O funcionário que se recusar a submeter-se à inspeção médica, quando julgada necessária, será punido com 
pena de suspensão. 
Parágrafo único - A suspensão cessará no dia em que se realizar a inspeção. 

 
SEÇÃO II 

Da Licença para Tratamento de Saúde 
 

Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licen-
ça até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração. (NR) 
- Artigo 191 com redação dada pela Lei complementar nº 1.196, de 27/02/2013. 
§ 1º - Findo o prazo, previsto neste artigo, o funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado, desde que verifica-
da a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento além desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria. 
§ 2º - Será obrigatória a reversão do aposentado, desde que cessados os motivos determinantes da aposentadoria. 
Artigo 192 - O funcionário ocupante de cargo em comissão poderá ser aposentado, nas condições do artigo anterior, desde 
que preencha os requisitos do art. 227. 
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Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção médica oficial e poderá ser concedida: (NR) 
I - a pedido do funcionário; (NR) 
II - “ex officio”. (NR) 
§ 1º - A inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial, quando a análi-
se documental for suficiente para comprovar a incapacidade laboral, observado o estabelecido em decreto. (NR) 
§ 2º - A licença “ex officio” de que trata o inciso II deste artigo será concedida por decisão do órgão oficial: (NR) 
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o determinarem; (NR) 
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário. (NR) 
§ 3º - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo em caso de licença para 
tratamento de saúde de curta duração, conforme estabelecido em decreto. (NR); 
- Artigo 193 com redação dada pela Lei complementar nº 1.196, de 27/02/2013. 
  

SEÇÃO III 

Da Licença ao Funcionário Acidentado no Exercício de suas Atribuições ou Atacado de Doença Profissional  

Artigo 194 - O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito 
à licença com vencimento ou remuneração. (NR) 
Parágrafo único - Considera-se também acidente: (NR) 
1 - a agressão sofrida e não provocada pelo funcionário, no exercício de suas funções; (NR) 
2 - a lesão sofrida pelo funcionário, quando em trânsito, no percurso usual para o trabalho. (NR) 
- Artigo 194 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 195 - A licença prevista no artigo anterior não poderá exceder de 4 (quatro) anos. 
Parágrafo único - No caso de acidente, verificada a incapacidade total para qualquer função pública, será desde logo conce-
dida aposentadoria ao funcionário. 
Artigo 196 - A comprovação do acidente, indispensável para a concessão da licença, será feita em procedimento próprio, que 
deverá iniciar-se no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do acidente. (NR) 
§ 1º - O funcionário deverá requerer a concessão da licença de que trata o "caput" deste artigo junto ao órgão de origem. (NR) 
§ 2º - Concluído o procedimento de que trata o "caput" deste artigo caberá ao órgão médico oficial a decisão. (NR) 
§ 3º - O procedimento para a comprovação do acidente de que trata este artigo deverá ser cumprido pelo órgão de origem do 
funcionário, ainda que não venha a ser objeto de licença. (NR) 
- Artigo 196 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
Artigo 197 -  Para a conceituação do acidente da doença profissional, serão adotados os critérios da legislação federal de 
acidentes do trabalho. 

SEÇÃO IV 
Da Licença à Funcionária Gestante 

 
Artigo 198 - À funcionária gestante será concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou remuneração, 
observado o seguinte: (NR) 
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32ª (trigésima segunda) semana de gestação, mediante documentação médica 
que comprove a gravidez e a respectiva idade gestacional; (NR). 
- Artigo 198, "caput" e Inciso I com redação dada pela Lei complementar nº 1.196, de 27/02/2013. 
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante a apresentação da certidão de 
nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 (quinze) dias; (NR) 
III - durante a licença, cometerá falta grave a servidora que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em 
creche ou organização similar; (NR) 
Parágrafo único - No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde, a critério médico, na forma pre-
vista no artigo 193. (NR) 
- Incisos II,III e parágrafo único com redação dada pela Lei complementar nº 1.054, de 07/07/2008. 
  

SEÇÃO V 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

  
Artigo 199 - O funcionário poderá obter licença, por motivo de doença do cônjuge e de parentes até segundo grau. (NR) 
§ 1º - Provar-se-á a doença em inspeção médica na forma prevista no artigo 193. (NR) 
§ 2º - A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos ou remuneração até 1 (um) mês e com os seguintes 
descontos: (NR) 
1 - de 1/3 (um terço), quando exceder a 1 (um) mês até 3 (três); (NR) 
2 - 2/3 (dois terços), quando exceder a 3 (três) até 6 (seis); (NR) 
3 - sem vencimento ou remuneração do sétimo ao vigésimo mês. (NR) 
§ 3º - Para os efeitos do § 2º deste artigo, serão somadas as licenças concedidas durante o período de 20 (vinte) meses, con-
tado da primeira concessão. (NR) 
- Artigo 199 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.123, de 01/07/2010. 
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SEÇÃO VI 

Da Licença para Atender a Obrigações Concernentes ao Serviço Militar 

Artigo 200 - Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos da segurança nacional, será concedi-
da licença sem vencimento ou remuneração. 
§ 1º - A licença será concedida mediante comunicação do funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de 
documentação oficial que prove a incorporação. 
§ 2º - O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente o exercício, sob pena de demissão por abandono do cargo, se 
a ausência exceder a 30 (trinta) dias. 
§ 3º - Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do da sede, os prazos para apresentação serão os previstos no 
art. 60. 
Artigo 201 - Ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, será tam-
bém concedida licença sem vencimento ou remuneração, durante os estágios prescritos pelos regulamentos militares. 
  

SEÇÃO VII 

Da Licença para Tratar de Interesses Particulares  

Artigo 202 - Depois de 5 (cinco) anos de exercício, o funcionário poderá obter licença, sem vencimento ou remuneração, para 
tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos. 
§ 1º - Poderá ser negada a licença quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. 
§ 2º - O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. 
§ 3º - A licença poderá ser gozada parceladamente a juízo da Administração, desde que dentro do período de 3 (três) anos. 
§ 4º - O funcionário poderá desistir da licença, a qualquer tempo, reassumindo o exercício em seguida. 
Artigo 203 - Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transfe-
rido, antes de assumir o exercício do cargo. 
Artigo 204 - Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 5 (cinco) anos do término da anterior. 

 
SEÇÃO VIII 

Da Licença à Funcionária Casada com Funcionário ou Militar  

Artigo 205 - A funcionária casada com funcionário estadual ou com militar terá direito à licença, sem vencimento ou remune-
ração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do Estado ou do território na-
cional ou no estrangeiro. 
Parágrafo único - A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo tempo que durar a co-
missão ou a nova função do marido. 

SEÇÃO IX 

Da Licença Compulsória  

Artigo 206 - O funcionário, ao qual se possa atribuir a condição de fonte de infecção de doença transmissível, poderá ser 
licenciado, enquanto durar essa condição, a juízo de autoridade sanitária competente, e na forma prevista no regulamento. 
Artigo 207 - Verificada a procedência da suspeita, o funcionário será licenciado para tratamento de saúde na forma prevista 
no art. 191, considerando-se incluídos no período da licença os dias de licenciamento compulsório. 
Artigo 208 - Quando não positivada a moléstia, deverá o funcionário retornar ao serviço, considerando -se como de efetivo 
exercício para todos os efeitos legais, o período de licença compulsória. 
 

SEÇÃO X 
Da licença-prêmio 

  
Artigo 209 - O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada período de 5 
(cinco) anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. 
Parágrafo único - O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não acarretará 
desconto algum no vencimento ou remuneração. 
Artigo 210 - Para fins da licença prevista nesta Seção, não se consideram interrupção de exercício: 
I - os afastamentos enumerados no art. 78, excetuado o previsto no item X; e 
II - as faltas abonadas, as justificadas e os dias de licença a que se referem os itens I e IV do art. 181 desde que o total de 
todas essas ausências não exceda o limite máximo de 30 (trinta) dias, no período de 5 (cinco) anos. 
Artigo 211 - Revogado. 
- Artigo 211 revogado pela Lei Complementar nº 318, de 10/03/1983. 
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Artigo 212 - A licença-prêmio será concedida mediante certidão de tempo de serviço, independente de requerimento do fun-
cionário, e será publicada no Diário Oficial do Estado, nos termos da legislação em vigor. (NR) 
- Artigo 212 com redação dada pela Lei Complementar nº 1048, de 10/06/2008. 
Artigo 213 - O funcionário poderá requerer o gozo da licença-prêmio: (NR) 
I - por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 (quinze) dias; (NR) 
II - até o implemento das condições para a aposentadoria voluntária. (NR) 
§ 1º - Caberá à autoridade competente: (NR) 
1 - adotar, após manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para que o funcionário 
possa gozar a licença-prêmio a que tenha direito; (NR) 
2 - decidir, após manifestação do chefe imediato, observada a opção do funcionário e respeitado o interesse do serviço, pelo 
gozo da licença-prêmio por inteiro ou parceladamente. (NR) 
§ 2º - A apresentação de pedido de passagem à inatividade, sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de gozo, 
implicará perda do direito à licença-prêmio. (NR) 
- Artigo 213 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.048, de 10/06/2008. 
Artigo 214 - O funcionário deverá aguardar em exercício a apreciação do requerimento de gozo da licença-prêmio. (NR) 
Parágrafo único - O gozo da licença-prêmio dependerá de novo requerimento, caso não se inicie em até 30 (trinta) dias con-
tados da publicação do ato que o houver autorizado. (NR) 
- Artigo 214 com redação dada pela Lei Complementar nº 1.048, de 10/06/2008. 
Artigo 215 - Revogado. 
- Artigo 215 revogado pela Lei Complementar nº 644, de 26/12/1989. 
Artigo 216 - Revogado. 
- Artigo 216 revogado pela Lei Complementar nº 644, de 26/12/1989. 

 
CAPÍTULO III 

Da Estabilidade 
  
Artigo 217 - É assegurada a estabilidade somente ao funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 2 (dois) anos 
de efetivo exercício. 
Artigo 218 - O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrati-
vo, assegurada ampla defesa. 
Parágrafo único - A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo, ressalvando-se à Administração o direito de 
aproveitar o funcionário em outro cargo de igual padrão, de acordo com as suas aptidões. 
  

CAPÍTULO IV 

Da Disponibilidade  

Artigo 219 - O funcionário poderá ser posto em disponibilidade remunerada: 
I - no caso previsto no § 2º do art. 31; e 
II - quando, tendo adquirido estabilidade, o cargo for extinto por lei. 
Parágrafo único - O funcionário ficará em disponibilidade até o seu obrigatório aproveitamento em cargo equivalente. 
Artigo 220 - O provento da disponibilidade não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e vantagens percebidos 
pelo funcionário. 
Artigo 221 - Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de me-
dida geral, será extensiva ao provento do disponível, na mesma proporção. 

 
CAPÍTULO V 

Da Aposentadoria 
  
Artigo 222 - O funcionário será aposentado: 
I - por invalidez; 
II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos; e 
III - voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) anos de serviço. 
§ 1º - No caso do item III, o prazo é reduzido a 30 (trinta) anos para as mulheres. 
§ 2º - Os limites de idade e de tempo de serviço para a aposentadoria poderão ser reduzidos, nos termos do parágrafo único 
do art. 94 da Constituição do Estado de São Paulo. 
Artigo 223 - A aposentadoria prevista no item I do artigo anterior, só será concedida, após a comprovação da invalidez do 
funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial. 
Artigo 224 - A aposentadoria compulsória prevista no item II do art. 222 é automática. 
Parágrafo único - O funcionário se afastará no dia imediato àquele em que atingir a idade limite, independentemente da pu-
blicação do ato declaratório da aposentadoria. 
Artigo 225 - O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do art. 222. 
Artigo 226 - O provento da aposentadoria será: 
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I - igual ao vencimento ou remuneração e demais vantagens pecuniárias incorporadas para esse efeito: 
1 - quando o funcionário, do sexo masculino, contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço e do sexo feminino, 30 (trinta) anos; e 
2 - quando ocorrer a invalidez. 
II - proporcional ao tempo de serviço, nos demais casos. 
Artigo 227 - As disposições dos itens I e II do art. 222 aplicam-se ao funcionário ocupante de cargo em comissão, que contar 
mais de 15 (quinze) anos de exercício ininterrupto nesse cargo, seja ou não ocupante de cargo de provimento efetivo. 
Artigo 228 - A aposentadoria prevista no item III do art. 222 produzirá efeito a partir da publicação do ato no "Diário Oficial". 
Artigo 229 - O pagamento dos proventos a que tiver direito o aposentado deverá iniciar-se no mês seguinte ao em que ces-
sar a percepção do vencimento ou remuneração. 
Artigo 230 - O provento do aposentado só poderá sofrer descontos autorizados em lei. 
Artigo 231 - O provento da aposentadoria não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e demais vantagens per-
cebidas pelo funcionário. 
Artigo 232 - Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário em virtude de me-
dida geral, será extensiva ao provento do aposentado, na mesma proporção. 
  

CAPÍTULO VI 

Da Assistência ao Funcionário  

Artigo 233 - Nos trabalhos insalubres executados pelos funcionários, o Estado é obrigado a fornecer-lhes gratuitamente equi-
pamentos de proteção à saúde. 
Parágrafo único - Os equipamentos aprovados por órgão competente, serão de uso obrigatório dos funcionários, sob pena 
de suspensão. 
Artigo 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este 
também for funcionário e houver vaga. 
Artigo 235 - Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por 
qualquer deles, desde que não prejudique o serviço. 
Artigo 236 - Somente será concedida nova remoção por união de cônjuges ao funcionário que for removido a pedido para 
outro local, após transcorridos 5 (cinco) anos. 
Artigo 237 - Considera-se local, para os fins dos arts. 234 a 236, o município onde o cônjuge tem sua residência. 
Artigo 238 - O ato que remover ou transferir o funcionário estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova 
sede, não existir estabelecimento congênere, oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matricu-
lado. 
§ 1º - Efetivar-se-á a transferência, se o funcionário concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 2 (dois) 
anos. 
§ 2º - Anualmente, o interessado deverá fazer prova, perante a repartição a que esteja subordinado, de que está freqüentando 
regularmente o curso em que estiver matriculado. 
  

CAPÍTULO VII 

Do Direito de Petição 

Artigo 239 - É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição con-
tra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos. (NR) 
§ 1º - Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público.(NR) 
§ 2º - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de 
responsabilidade do agente. (NR) 
- Artigo 239 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 
Artigo 240 - Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei complementar, 
pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal específica. (NR) 
- Artigo 240 com redação dada pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

 
TÍTULO VI 

DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES  
CAPÍTULO I 

Dos Deveres e das Proibições 
 

SEÇÃO I 
Dos Deveres 
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Artigo 241 - São deveres do funcionário: 
I - ser assíduo e pontual; 
II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; 
III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 
IV - guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências; 
V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções; 
VI - tratar com urbanidade as pessoas; (NR) 
- Inciso VI com redação dada pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009. 
VII - residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado; 
VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família; 
IX - zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização; 
X - apresentar -se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso; 
XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações 
ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para defesa do Estado, em Juízo; 
XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho, 
XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções; 
e 
XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. 
  

SEÇÃO II 

Das Proibições  

Artigo 242 - Ao funcionário é proibido: 
I -  Revogado. 
- Inciso I revogado pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009. 
II - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição; 
III - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço; 
IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada; 
V - tratar de interesses particulares na repartição; 
VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas; 
VII - exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição; e 
VIII - empregar material do serviço público em serviço particular. 
Artigo 243 - É proibido ainda, ao funcionário: 
I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como representante de outrem; 
II - participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais, que mante-
nham relações comerciais ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam direta-
mente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado; 
III - requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais 
ou municipais, exceto privilégio de invenção própria; 
IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que te-
nham relações com o Governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado; 
V - aceitar representação de Estado estrangeiro, sem autorização do Presidente da República; 
VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item II deste artigo, podendo, em qual-
quer caso, ser acionista, quotista ou comanditário; 
VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público; 
VIII - praticar a usura; 
IX - constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar 
de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau; 
X - receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no País, ou no estrangeiro, mesmo quando esti-
ver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza; 
XI - valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indire-
tamente, qualquer proveito; e 
XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. 
Parágrafo único — Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo, a participação do funcionário em socie-
dades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como 
seu sócio. 
Artigo 244 - É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando se tra-
tar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 (dois) o número de auxiliares nessas condições. 
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CAPÍTULO II 

Das Responsabilidades  

Artigo 245 - O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual, por dolo 
ou culpa, devidamente apurados. 
Parágrafo único - Caracteriza-se especialmente a responsabilidade: 
I - pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as 
tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço; 
II - pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos 
a seu exame ou fiscalização; 
III - pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da receita, ou 
que tenham com eles relação; e 
IV - por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. 
Artigo 246 - O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares, será responsabili-
zado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu 
vencimento ou remuneração. 
Artigo 247 - Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importân-
cia do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos pra-
zos legais. 
Artigo 248 - Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento 
ou remuneração não excedendo o desconto à 10ª (décima) parte do valor destes. 
Parágrafo único - No caso do item IV do parágrafo único do art. 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repre-
ensão e, na reincidência, a de suspensão. 
Artigo 249 - Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regula-
mentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos 
seus subordinados. 
Artigo 250 - A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no caso cou-
ber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos arts. 247 e 248, o exame da pena disciplinar em 
que incorrer. 
§ 1º - A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal.(NR) 
§ 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor 
absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua auto-
ria ou do fato que deu origem à sua demissão.(NR) 
§ 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autorida-
de competente para aplicar a pena.(NR) 
- §§ 1º ao 3º acrescentados pela  Lei Complementar n° 942, de 06/06/2003. 

 

 
Lei Complementar n. 444, de 27 de Dezembro de 1985 

Dispõe sobre o Estatuto do Magistério  

Paulista e dá providências correlatas  

  

(Artigos: 61 a 63 e 95)  
CAPÍTULO XI  

Dos Direitos e dos Deveres  

SEÇÃO I  

Dos Direitos  

 

Artigo 61 - Além dos previstos em outras normas, são direitos do integrante do Quadro do Magistério:  

I - ter a seu alcance informações educacionais, bibliografia, material didático e outros instrumentos bem como contar 

com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus 

conhecimentos;  

II - ter assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização profissional;  

III - dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e material técnico-pedagógico suficientes e adequados para que 

possa exercer com eficiência e eficácia suas funções;  

IV - ter liberdade de escolha e de utilização de materiais, de procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação 

do processo ensino-aprendizagem, dentro dos princípios psico-pedagógicos, objetivando alicerçar o respeito à pes-

soa humana e, a construção do bem comum;  

V - receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação, tempo de serviço e regime de trabalho, con-

forme o estabelecido por esta lei.  
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VI - receber remuneração por serviço extraordinário, desde que devidamente convocado para tal fim, in-

dependentemente da classe a que pertencer;  

VII - receber auxílio para a publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnico-científicos, quando solicitado e apro-

vado pela Administração;  

VIII - ter assegurada a igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, independentemente do regime jurídico 

a que estiver sujeito;  

IX - receber, através dos serviços especializados de educação, assistência ao exercício profissional;  

X - participar, como integrante do Conselho de Escola, dos estudos e deliberações que afetam o processo educaci-

onal;  

XI - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares;  

XII - reunir-se na unidade escolar, para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação em geral, sem 

prejuízo das atividades escolares.  

XIII - Vetado.  

Artigo 62 - Os docentes em exercício nas unidades escolares gozarão férias de acordo com o Calendário Escolar.  

Parágrafo único - Aplicar-se-ão as disposições do “caput” ao docente readaptado com exercício nas unidades esco-

lares.  

 

 

SEÇÃO II  

Dos Deveres  

 

Artigo 63 - O integrante do Quadro do Magistério tem o dever constante de considerar a relevância social de suas 

atribuições mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em razão da qual, além das 

obrigações previstas em outras normas, deverá:  

I - conhecer e respeitar as leis;  

II - preservar os princípios, os ideais e fins da Educação Brasileira, através de seu desempenho profissional;  

III - empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científi-

co da educação  

IV - participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções;  

V - comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e 

presteza;  

VI - manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a comunidade em geral;  

VII - incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais educadores e a comunidade em 

geral, visando à construção de uma sociedade democrática;  

VIII - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando;  

IX - respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com eficácia de seu aprendizado;  

X - comunicar à autoridade imediata as irregularidades de que tiver conhecimento, na sua área de atuação, ou, às 

autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira;  

XI - zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional;  

XII - fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos, junto aos órgãos da Administração;  

XIII - considerar os princípios psico-pedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar e as diretrizes da 

Política Educacional da escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do 

processo ensino-aprendizagem;  

XIV - participar do Conselho de Escola;  

XV - participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares;  

Parágrafo único - Constitui falta grave do integrante do Quadro do Magistério impedir que o aluno participe das ativi-

dades escolares em razão de qualquer carência material. 

 
Artigo 95 – p. 82
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Lei Complementar n. 1.256, de 06 de Janeiro de 2015  

 
Dispõe sobre Estágio Probatório e institui Avaliação Periódica de Desempenho Individual para os ocupantes do car-

go de Diretor de Escola e Gratificação de Gestão Educacional para os integrantes das classes de suporte pedagógi-

co do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá providências correlatas  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:  

Artigo 1º - Durante os 3 (três) primeiros anos de efetivo exercício, período caracterizado como estágio probatório, 

que equivale a 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de exercício efetivamente prestado, o servidor ingressante no 

cargo de Diretor de Escola, pertencente ao Quadro do Magistério, será submetido à Avaliação Especial de De-

sempenho e a Curso Específico de Formação, instituído pela Lei Complementar nº 1.207, de 5 de julho de 2013.  

§ 1º - No período de estágio probatório a que se refere o “caput” deste artigo, o ingressante no cargo de Diretor de 

Escola, quando ocupante estável de cargo das classes de docente, do Quadro do Magistério da Secretaria da Edu-

cação do Estado de São Paulo, em regime de acumulação, poderá afastar-se do exercício do cargo pertencente às 

classes de docente.  

§ 2º - O afastamento de que trata o § 1º deste artigo dar-se-á nos termos do inciso II do artigo 64 da Lei Comple-

mentar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, com prejuízo de vencimentos, a pedido do servidor.  

§ 3º - A Avaliação Especial de Desempenho a que se refere o “caput” deste artigo visa a verificar a conformidade 

com as competências e habilidades necessárias ao desempenho no cargo de Diretor de Escola, com foco nos se-

guintes aspectos:  

1 - comprometimento com o trabalho e com a comunidade escolar;  

2 - responsabilidade;  

3 - capacidade de iniciativa e liderança;  

4 - eficiência na gestão educacional;  

5 - produtividade;  

6 - assiduidade;  

7 - disciplina.  

§ 4º - Os aspectos a que se refere o § 3º serão regulamentados por decreto.  

§ 5º - O Curso Específico de Formação de que trata o “caput” deste artigo visa à capacitação profissional do Diretor 

de Escola, com foco no desenvolvimento de competências técnicas, de liderança e gestão, e sua aplicação no exer-

cício do cargo, por meio da elaboração e implementação do Plano de Gestão da Escola.  

§ 6º - A aquisição de estabilidade, nos termos do disposto no artigo 41 da Constituição Federal e artigo 127 da 

Constituição Estadual, fica condicionada ao desempenho satisfatório na Avaliação Especial de Desempenho e no 

Curso Específico de Formação durante o período de estágio probatório.  

§ 7º - Ao término do período de estágio probatório, o afastamento de que trata o § 1º deste artigo será automatica-

mente cessado.  

§ 8º - Vetado.  

Artigo 2º - A Avaliação Especial de Desempenho e o Curso Específico de Formação serão definidos por comissões 

instituídas para este fim, por ato do Secretário da Educação.  

§ 1º - As comissões de que trata o “caput” deste artigo deverão:  

1 - atuar de forma imparcial e objetiva, obedecendo aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, mora-

lidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa;  

2 - ser constituídas por número ímpar de membros.  

§ 2º - As comissões de que trata o “caput” deste artigo serão constituídas por servidores em exercício na Secretaria 

da Educação, que não estejam em estágio probatório ou respondendo a processo administrativo disciplinar.  

§ 3º - As atividades dos membros das comissões de que trata o “caput” deste artigo serão exercidas sem prejuízo 

das demais atividades inerentes aos cargos ou funções de que são ocupantes.  

§ 4º - Vetado.  

Artigo 3º - Os demais critérios sobre o Estágio Probatório e a Avaliação Especial de Desempenho serão estabeleci-

dos em decreto, mediante proposta do Secretário da Educação, ouvida a Secretaria de Gestão Pública.  

Artigo 4º - Aos titulares do cargo de Diretor de Escola, no exercício de suas atribuições, fica instituída a Avaliação 

Periódica de Desempenho Individual - APDI.  

§ 1º - A Avaliação Periódica de Desempenho Individual - APDI de que trata o “caput” deste artigo é um processo de 

verificação:  

1 - do desempenho do servidor nas atribuições e nas competências gestoras e de liderança requeridas para o exer-

cício do cargo e necessárias à elaboração e implementação do Plano de Gestão da Escola;  

2 - dos resultados das respectivas unidades escolares.  

§ 2º - Aos servidores ingressantes no cargo de Diretor de Escola, a Avaliação Periódica de Desempenho Individual - 

APDI será aplicada a partir do cumprimento do estágio probatório.  
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Artigo 5º - A Avaliação Periódica de Desempenho Individual - APDI terá periodicidade anual, considerando o perío-

do de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e será consolidada a cada 3 (três) anos em parecer denominado 

“Resultado do Ciclo Avaliativo”, que integrará o prontuário funcional do Diretor de Escola.  

Artigo 6º - O Diretor de Escola que obtiver resultado insatisfatório no “Resultado do Ciclo Avaliativo” da Avaliação 

Periódica de Desempenho Individual - APDI integrará, obrigatoriamente, Programa de Desenvolvimento Profissional 

a ser promovido pela Secretaria da Educação, sem prejuízo do exercício de suas atribuições.  

§ 1º - O Programa de Desenvolvimento Profissional a que se refere o “caput” deste artigo deverá abordar, especia l-

mente, as dimensões da atuação do servidor que apresentaram vulnerabilidade no “Resultado do Ciclo Avaliativo”.  

§ 2º - O servidor de que trata o “caput” deste artigo que não participar do Programa de Desenvolvimento Profissional 

estará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.  

Artigo 7º - Os critérios da Avaliação Periódica de Desempenho Individual - APDI, os Ciclos Avaliativos e o Progra-

ma de Desenvolvimento Profissional serão fixados por ato do Secretário da Educação.  

Artigo 8º - Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte pe-

dagógico do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação.  

§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será concedida por ato do Secretário da Educação, bem co-

mo a sua cessação.  

§ 2º - Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados para o exer-

cício de funções estritamente administrativas.  
Artigo 9º - A Gratificação de Gestão Educacional - GGE será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre 
a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte Pedagógico - EV-CSP, de que tra-
ta o artigo 32 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei 
Complementar nº 1.204, de 1º de julho de 2013, na seguinte conformidade:  

I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;  

II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.  

§ 1º - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-

parte dos vencimentos, quando for o caso.  

§ 2º - O valor da gratificação de que trata o artigo 8º desta lei complementar será computado para o cálculo do dé-

cimo terceiro salário, na conformidade do disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 644, de 26 de de-

zembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.  

§ 3º - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo incidirão os descontos previdenciários e de assistência 

médica.  

Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE quando se 

afastar em virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde, faltas abonadas, li-

cença-gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legis-

lação considere como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.  

Artigo 11 - Em caso de substituição, igual ou superior a 15 (quinze) dias, os substitutos dos titulares de cargos de 

Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino farão jus à Gratificação de Gestão Educaci-

onal - GGE de que trata o artigo 8º desta lei complementar, proporcional aos dias substituídos.  

Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo aos substitutos de servidores designados para o exercício das 

funções de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino.  

Artigo 12 - Fica vedada a percepção cumulativa da gratificação instituída por esta lei complementar com a gratifica-

ção de representação de que trata o inciso III do artigo 135 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, exceto 

quando incorporada.  

Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda à 

Constituição Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3º da Emenda à Constituição Federal nº 47, de 

5 de julho de 2005, a Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos proventos, por oca-

sião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.  

Artigo 14 - Os requisitos para o provimento dos cargos de Supervisor de Ensino das classes de suporte pedagógico 

do Quadro do Magistério estabelecidos no Anexo III, a que se refere o artigo 8º da Lei Complementar nº 836, de 30 

de dezembro de 1997, passam a vigorar com a redação constante no Anexo que integra esta lei complementar.  

Artigo 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias 

consignadas no orçamento vigente da Secretaria da Educação.  

Artigo 16 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de janeiro 

de 2015.  

Palácio dos Bandeirantes, 6 de janeiro de 2015.  
GERALDO ALCKMIN 
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