quarta-feira, 12 de dezembro de 2018
I - Etapa de Alfabetização - Duração de dois semestres;
II - Etapa Básica - Duração de dois semestres;
III - Etapa Complementar - Duração de dois semestres;
IV - Etapa Final - Duração de dois semestres.
§ 1º - No período noturno do Ensino Fundamental, inclusive
a EJA, as atividades de Sala de Leitura e de Informática Educativa serão desenvolvidas dentro do horário regular de aulas,
acompanhados do Professor regente da classe.
§ 2º - Na ausência do Professor para ministrar as atividades/aulas referidas no parágrafo anterior, no período noturno, o
Professor regente da classe assumirá a hora-aula.
Art. 34. As Escolas Municipais que mantêm a Educação
de Jovens e Adultos – EJA deverão organizar o curso no horário noturno, na periodicidade semestral, prevendo 05 (cinco)
horas-aula diárias, de 45 (quarenta e cinco) minutos cada,
assegurando o intervalo de 15(quinze) minutos para estudantes
e professores.
Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto no caput deste
artigo as Unidades participantes do Projeto EJA-Modular e dos
CIEJAs que se organizarão segundo normatização própria.
Art. 35. Em todas as Etapas da EJA, as aulas de Educação
Física serão ministradas fora do horário de aulas regulares, pelo
Professor especialista e observado o disposto na Lei Federal
10.793, de 2003.
Art. 36. Nos Centros Integrados de Educação de Jovens e
Adultos - CIEJAs, o atendimento se realizará em encontros presenciais e atividades extraclasse, com caráter de efetivo trabalho escolar, na conformidade da pertinente legislação em vigor.
§ 1º - Para o desenvolvimento das atividades curriculares
e elaboração do Projeto Político-Pedagógico deverão ser observadas, no que couber, as disposições contidas no Programa
“São Paulo Integral” e outros de acordo com normatização
específica.
§ 2º - O atendimento aos estudantes dar-se-á na seguinte
conformidade:
a) 1º turno: das 7h30 às 09h45 e das 10h00 às 12h15;
b) 2º turno: das 12h30 às 14h45 e das 15h00 às 17h15;
c) 3º turno: das 17h30 às 19h45 e das 20h00 às 22h15.
EDUCAÇÃO INTEGRAL
Art. 37. Atendida a demanda e havendo possibilidade de
espaços para o desenvolvimento de projeto em tempo integral,
as Unidades Educacionais poderão organizar-se com formação
de turmas que permanecerão em atividades pelo período de, no
mínimo, 7(sete) horas não excedendo a 10(dez) horas diárias.
§ 1º - O currículo da educação integral, em tempo integral,
será concebido como um projeto educativo, de caráter optativo
e integrará o Programa “São Paulo Integral”, Programa “Mais
Educação São Paulo”, e/ou Programa de Ampliação de Jornada
de âmbito federal.
§ 2º - A Educação Integral deverá organizar-se segundo os
critérios definidos na Instrução Normativa nº 13, de 2018.
§ 3º - O atendimento aos estudantes dar-se-á na seguinte
conformidade:
a) 1º turno: das 7h00 às 14h00;
b) 2º turno: das 11h30 às 18h30 ou das 12h00 às 19h00.
§ 4º - O horário de intervalo dos estudantes será de 1
(uma) hora diária, distribuída na sua jornada, conforme Portaria
específica.
§ 5º - As unidades de Educação Integral deverão organizar
os horários de lanche e refeição observadas as orientações e
normas estabelecidas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar – CODAE e o intervalo mínimo de 2(duas) a 3(três) horas
entre eles, de acordo com o disposto no art. 42 desta Instrução
Normativa.
CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS
Art. 38. A organização dos Centros Educacionais Unificados
- CEUs observará os dispositivos contidos no Regimento Padrão
do CEU dentro do princípio do direito à educação integral e deverá contemplar no seu Projeto Educacional Anual as diferentes
formas de acesso e de participação da comunidade local aos
espaços e serviços de educação, cultura, esporte, lazer e novas
tecnologias que compõem a sua estrutura organizacional.
§ 1º - Os Centros Educacionais Unificados – CEUs funcionarão ininterruptamente na seguinte conformidade:
a) de segunda a sexta-feira: das 7h00 às 22h00;
b) aos sábados e domingos: das 08h00 às 20h00;
c) nos Feriados, pontos facultativos e dias definidos como
de suspensão das atividades das unidades educacionais: das
8h00 às 18h00.
§ 2º - Os CEUs que mantêm a EJA ou UNICEU, o atendimento estender-se-á até 23h00.
§ 3º - Nos CEIs, EMEIs e EMEFs dos CEUs, o atendimento
iniciar-se-á às 07h00.
§ 4º - O funcionamento estará suspenso nos dias 1º de
janeiro e 24, 25 e 31 de dezembro, além de outros dias determinados pela Secretaria Municipal de Educação, destinados à
desratização, dedetização, desinsetização e/ou limpeza da caixa
d’água dos equipamentos.
§ 5º - O horário de funcionamento da Biblioteca do CEU
será de terça-feira a sexta-feira das 08h00 às 21h00 e, aos sábados, domingos, pontos facultativos, feriados e dias definidos
como de suspensão de atividades nas Unidades Educacionais,
das 8h00 às 17h00.
§ 6º - Em caso de redução do Quadro de Analistas nas
Bibliotecas dos CEUs, caberá ao Conselho Gestor do CEU redimensionar o horário de funcionamento da Biblioteca durante
os dias da semana, sendo vedada a redução dos horários aos
finais de semana, mediante aprovação do Supervisor Escolar e
homologação do Diretor Regional de Educação.
§ 7º - As Bibliotecas dos CEUs estarão fechadas ao público
às segundas-feiras para organização do acervo e catalogação.
§ 8º - Os Telecentros terão o horário de funcionamento
de, no mínimo, 9 (nove) horas por dia, de segunda a sexta-feira, admitindo-se seu funcionamento também aos sábados
e domingos.
Art. 39. Os servidores que compõem as equipes de Gestão,
a Secretaria Geral, os Núcleos de Ação Educacional e Cultural e
Núcleo de Lazer e Recreação terão seus horários fixados pelos
Gestores, aprovados pelo Conselho Gestor e pelo Supervisor
Escolar e homologados pelo Diretor Regional de Educação,
observadas as diretrizes da SME, ficando assegurado:
I - atendimento ininterrupto, no horário de funcionamento
e ouvidos os interessados;
II - um servidor da equipe de Gestão no início e no final de
seu funcionamento;
III - carga horária semanal distribuída em todos os dias da
semana, exceto o(s) dia(s) de folga(s) semanal(ais);
IV - início e término da jornada diária fixados em horas
exatas e meias horas;
V - intervalo obrigatório para refeições, no cumprimento
de carga horária de 8(oito) horas de trabalho, acrescido de
intervalo:
a) de trinta minutos, quando cumprido no interior do CEU;
b) de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas,
quando cumprido em local externo.
Art. 40. A jornada de trabalho dos Analistas em Informações, Cultura e Desporto – Disciplina: Biblioteca será de 40
(quarenta) horas semanais, assegurado o cumprimento de
jornada diária de 8(oito) horas por dia, organizadas de forma
a garantir a presença de, no mínimo, 1 (um) analista, durante
todo o período de funcionamento da Biblioteca.

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Art. 41. A jornada de trabalho dos Analistas em Informações, Cultura e Desporto – Disciplina: Educação Física será
cumprida na seguinte conformidade:
I - Quando em jornada de 20 (vinte) horas semanais:
a) distribuída em 5(cinco) dias da semana, assegurando o
cumprimento da jornada diária de 4(quatro) horas, sendo, no
mínimo, 3(três) atividades com turma por dia;
b)1(uma) hora semanal destinada a reunião com a Coordenação de Núcleo para planejamento/ formação/ avaliação
garantida, preferencialmente, a totalidade dos analistas ;
c) 1(uma) hora semanal para planejamento individual.
II - Quando em jornada de 40 (quarenta) horas semanais:
a) distribuídas em 5(cinco) dias da semana, assegurando
o cumprimento da jornada diária de 8(oito) horas, sendo, no
mínimo, 6 (seis) atividades com turma por dia;
b) 2(duas) horas semanais de planejamento/ formação/
avaliação com reunião com a Coordenação do Núcleo, garantida, preferencialmente, a totalidade dos especialistas;
c) 2(duas) horas semanais para planejamento individual.
§ 1º - Propostas diferenciadas das contidas neste artigo poderão ser apresentadas para análise e aprovação do Supervisor
Escolar e homologação do Diretor Regional de Educação.
§ 2º - O descanso semanal remunerado dos profissionais
referidos no caput deste artigo deverá ser previsto de forma
a não acarretar prejuízos ao desenvolvimento das atividades
dos CEUs.
§ 3º - Para o desenvolvimento das atividades, as turmas
deverão ser planejadas e definidas na conformidade do previsto
nos arts. 9º e 14 da Portaria SME nº 3.844, de 2016.
Art. 42 - Os horários de distribuição das refeições nas
Unidades Educacionais deverão observar as seguintes recomendações:
§ 1º - Atendimento 4 (quatro) horas:
a) matutino: oferecer lanche quando decorrido meio turno
b) intermediário: oferecer refeição quando decorrido meio turno
c) vespertino: oferecer lanche no início do turno
d) noturno: oferecer refeição no início do turno
§ 2º - Atendimento 5/6 (cinco ou seis) horas:
a) matutino: oferecer
a.1. Lanche: no início do turno (entre 7h00 e 8h00 )ou
preferencialmente, no meio do turno;
a.2. Refeição: a partir das 11h00 (preferencialmente mais
tarde), respeitando o intervalo mínimo de 2 a 3 horas do horário do lanche.
b) vespertino:
b.1. Refeição: no início do período, finalizando a distribuição até as 14h30.
b.2. Lanche: após intervalo de 2 a 3 horas ( a partir das
16h00) ou quando decorrido meio turno e refeição após intervalo de 2 a 3 horas;
c) noturno: refeição no início do turno.
§ 3º - Atendimento educação integral (sete a dez horas):
a) matutino: oferecer
a.1. Lanche: entre 8h00 e 9h00;
a.2. Refeição: entre 11h00 e 12h00;
a.3. Lanche: entre 14h30 e 15h00.
b) vespertino:
b.1. Refeição: entre 11h00 e 12h00
b.2.Lanche: entre 14h00 e 15h00
b.3.Lanche ou Refeição: entre 17h30 e 19h00.
§ 4º - Atendimento CEIs (sete a dez horas) horas:
a) desjejum: oferecer na primeira hora após início do período
b) colação: oferecer após intervalo de 2h00 horas do desjejum
c) almoço: oferecer após intervalo de 2h30 horas da colação
d) lanche: oferecer após intervalo de 2 horas do almoço
e) refeição da tarde: oferecer após intervalo de 2h30 horas
do lanche
§ 5º - Atendimento CIEJA:
a) matutino: oferecer alimentação quando decorrido meio turno
b) vespertino: oferecer alimentação quando decorrido meio turno
d) noturno: oferecer alimentação no início de cada turno
Parágrafo único. Os horários referidos nos § 1º, 2º, 3º, 4º e
5º deste artigo poderão ser flexibilizados mediante justificativa
fundamentada da Unidade Educacional, após discussão com o
Conselho de Escola/CEI e anuência do Supervisor Escolar.
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 43. Caberá:
I - Às Unidades Educacionais:
a) elaborar ou redimensionar o seu Projeto Político-Pedagógico e encaminhá-lo, até 15/03/19, para a respectiva Diretoria
Regional de Educação para aprovação;
b) encaminhar, até 15/03/19, o Projeto Especial de Ação PEA à respectiva Diretoria Regional de Educação, para análise
e aprovação pelo Supervisor Escolar e homologação do Diretor
Regional de Educação;
c) garantir horários de atendimento ininterrupto ao público
em todos os turnos de funcionamento;
d)definir seu horário de funcionamento para o ano subsequente e torná-lo público no mês de setembro, após aprovação
pelo Conselho de Escola/CEI/CIEJA e ouvido o Supervisor Escolar;
e) organizar os horários dos Agentes Escolares/Agentes de
Apoio e Auxiliares Técnicos de Educação – Área: Inspeção Escolar, que podem ser estabelecidos antes ou após o horário de
funcionamento da Unidade Educacional, desde que justificada a
necessidade e com ciência do Supervisor Escolar;
f) proceder à análise das informações do Sistema de Gestão
Pedagógica – SGP e do Sistema Educacional de Registro da
Aprendizagem – SERAP, e elaborar o registro individualizado
do estudante objetivando a continuidade dos estudos, sem
suspensão de aulas, no caso das unidades de Ensino Fundamental, de acordo com as datas especificadas no Calendário de
Atividades - 2019;
g) encaminhar a documentação pedagógica do processo de
aprendizagens e desenvolvimento das crianças, às unidades de
destino, até o final de janeiro/2019, na seguinte conformidade:
g.1 – do CEI para a EMEI;
g.2 – da EMEI para o Ensino Fundamental;
g.3 – no CEMEI: do Mini-grupo II para o Infantil I e do
Infantil II para o Ensino Fundamental.
h) organizar os horários dos Profissionais de Educação que
compõem a Equipe Gestora de modo a garantir o atendimento
administrativo e pedagógico a todos os turnos de funcionamento da Unidade Educacional;
i) assegurar a presença do Diretor de Escola/Coordenador
Geral ou do Assistente de Diretor/Assistente de Coordenação
Geral, no início do primeiro e final do último turno das Unidades Educacionais;
j) encaminhar, até 15/03/19, o horário da Equipe Gestora à
respectiva DRE, para análise e aprovação do Supervisor Escolar
e homologação do Diretor Regional de Educação;
II - Às Equipes Gestoras das Unidades Educacionais e dos
CEUs, com apoio das Diretorias Regionais de Educação:
a)propor os horários da Equipe Gestora e fixar os da Equipe
de Apoio à Educação, consideradas as necessidades de serviço,
ouvidos os envolvidos, observadas as seguintes regras:
1. início e término da jornada diária fixados em horas
exatas e meias horas;
2. intervalo obrigatório, para refeição no cumprimento da
carga horária de 8(oito) horas diárias, sendo este intervalo de:
2.1. no mínimo, 30(trinta) minutos quando cumprido no
interior da Unidade Educacional;
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2.2. no mínimo, 1(uma) e, no máximo 2(duas) horas quando cumprido em local externo.
b) otimizar os recursos físicos, humanos e materiais, criando as condições necessárias para a realização da ação pedagógica da Unidade Educacional;
c) promover e acompanhar as ações planejadas e desenvolvidas nas Unidades Educacionais e a avaliação de seus impactos nos resultados de aproveitamento, na permanência dos
estudantes e na melhoria das condições de trabalho docente;
d) participar das reuniões de formação e orientações oferecidas pelas Diretorias Regionais de Educação, quando convocadas;
e) dar ciência e orientar os servidores, no início de cada ano,
sobre suas responsabilidades, conforme legislação em vigor;
f) assegurar a plena utilização dos recursos financeiros das
Unidades Educacionais e deles prestar contas, observados os
prazos estipulados e respeitada a legislação em vigor.
g) validar os registros de planejamento, avaliação, frequência, retenção, atividades de compensação de ausências e
recuperação no SGP.
III - Às Diretorias Regionais de Educação – DREs:
a) orientar a elaboração do Projeto Político-Pedagógico,
acompanhar a sua execução e avaliação, assegurando o fiel
cumprimento dos dispositivos estabelecidos nesta Instrução
Normativa, por meio do Supervisor Escolar;
b) aprovar e homologar os Projetos Político-Pedagógicos
das Unidades Educacionais a elas vinculadas;
c) aprovar os Projetos Especiais de Ação – PEAs propostos
pelas Unidades Educacionais, mediante análise do Supervisor
Escolar e homologação do Diretor Regional de Educação, considerando a implementação do Currículo da Cidade;
d) homologar os horários de trabalho dos Profissionais
de Educação que compõem a Equipe Gestora das Unidades
Educacionais e dos CEUs, mediante prévia análise e aprovação
do Supervisor Escolar.

e) favorecer a implementação da jornada ampliada para,
no mínimo, 06(seis) horas diárias aos estudantes, com atividades integrantes dos projetos e programas da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvidas pelas Unidades Educacionais,
em especial, na articulação com os Centros Educacionais Unificados – CEUs e demais equipamentos culturais e esportivos disponíveis na cidade, por meio do Diretor Regional de Educação;
f) favorecer a implementação da Educação Integral em
tempo integral com a expansão do tempo de permanência dos
estudantes para, no mínimo, 07(sete) horas diárias de acordo
com o disposto do art. 37 desta Instrução Normativa;
g) aprovar os Projetos do Programa “São Paulo Integral”,
“Mais Educação São Paulo” e/ou Programas de âmbito federal,
dentre outros ora em vigor;
h) promover a formação e orientar as equipes gestoras
quanto às diretrizes educacionais da SME e do Currículo da
Cidade, acompanhando os registros e os resultados das avaliações da aprendizagem, tanto internas quanto externas, da avaliação institucional, por meio da ação supervisora e das equipes
das Divisões Pedagógicas;
i) aprovar Projeto da Docência Compartilhada nos termos
da legislação vigente;
j) validar os registros de planejamento, avaliação, frequência, retenção, atividades de compensação de ausências e
recuperação no SGP, por meio da Supervisão Escolar.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 43. O Diretor de Escola, o Coordenador Geral do CIEJA
ou o Gestor do CEU deverá dar ciência expressa do contido na
presente Instrução Normativa a todos os integrantes da respectiva Unidade Educacional.
Art. 44. Os Diretores Regionais de Educação decidirão os
casos omissos ou excepcionais, consultada, se necessário, a
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 45. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/19,
revogando-se, então, a Portaria nº 8.945, de 2017.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 23, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018
SEI 6016.2018/0077010-7
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2019 NAS UNIDADES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO:
- a Lei Federal nº 9.394, de 1996 e respectivas alterações;
- a Lei nº 15.625, de 2012, que dispõe sobre a elaboração do Calendário Anual de Atividades das Unidades Escolares do Município de São Paulo e cria polos de atendimento aos alunos matriculados nos Centros de Educação Infantil que deles necessitarem;
- as diretrizes da Política Educacional da Secretaria Municipal de Educação,
RESOLVE:
Art. 1º Cada Unidade Educacional da Rede Municipal de Ensino deverá programar suas atividades em função das condições e
necessidades locais e diretrizes gerais contidas nesta Instrução Normativa, elaborando seu Calendário de Atividades de 2019, com
o envolvimento da Comunidade Educativa.
Art. 2º As Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão elaborar o seu Calendário de Atividades – 2019 assegurando o cumprimento mínimo de 200 (duzentos) dias e 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho educacional e considerando
como datas e períodos:
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ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ZĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
ͲŵĞŶƐĂŝƐ͕ĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĂ
dŽĚĂƐĂƐhƐ
ƐĐŽůĂ
ĚĞǌĞŵďƌŽ͕ƐĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽ
ĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ZĞƵŶŝĆŽĚĞWĂŝƐĞDĞƐƚƌĞƐ Ͳϰ;ƋƵĂƚƌŽͿĚŝĂƐ͕ƐĞŵ
/ƐͬD/ƐͬD/Ɛͬ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
D&ƐͬD&DƐͬD^ƐĞ
/:Ɛ
͞ŝĂĚĂ&ĂŵşůŝĂŶĂƐĐŽůĂ͟ ͲϮ;ĚŽŝƐͿĚŝĂƐ͕ĞŵĚĂƚĂƐĂ dŽĚĂƐĂƐhƐ
ƐĞƌĞŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐƉĞůĂh
WůĂŶŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ
ͲϭϱĂϭϵͬϬϰͬϭϵ͕Ğ
dŽĚĂƐĂƐhƐĞZƐ
ĚƵĐĂĕĆŽʹWDŶĂZĞĚĞ͗ ͲϮϲͬϬϴĂϯϬͬϬϴͬϭϵͲ
ĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞĂĕƁĞƐ ĂŵďŽƐƐĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
WůĂŶŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽʹ;DĞƚĂϭϯͿ
hƐͬD&ƐͬD&DƐͬ
ZĞĐƌĞŝŽŶĂƐ&ĠƌŝĂƐ͗
Ͳ:ĂŶĞŝƌŽ͗ĚĞϭϰĂ
D^ƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ

ϮϰͬϬϭͬϭϵ
Ͳ:ƵůŚŽ͗ĚĞϭϱĂϭϵͬϬϳͬϭϵ
ZĞĐĞƐƐŽƐĐŽůĂƌͲ:ƵůŚŽ
ͲϬϲĂϮϭͬϬϳͬϭϵ
Ͳ/Ɛ͕D/Ɛ͕D/Ɛ͕

D&Ɛ͕D&DƐ͕D^ƐĞ

/:ƐʹƉĂƌĂďĞďġƐ͕

ĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĞ

ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͘

ͲhŶŝĚĂĚĞƐWŽůŽŶŽƐ

hƐͬ/ƐͬD/Ɛ͗ĚĞ
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quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 às 02:22:38.
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ZĞƵŶŝĆŽhŶŝĨŝĐĂĚĂŶŽƐ
hƐ
ǀĂůŝĂĕĆŽ&ŝŶĂůĚĂhŶŝĚĂĚĞ
ĞŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞĂĚĞƋƵĂĕƁĞƐ
ƉĂƌĂϮϬϮϬ
ZĞĐĞƐƐŽƐĐŽůĂƌʹĞǌͬ͘ϭϵ
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ͲϮϮͬϬϳͬϭϵʹƐĞŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ͲϭϲĂϮϬͬϭϮͬϭϵͲƐĞŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ͲϮϭĂϯϭͬϭϮͬϭϵ

ĂĐŽƌĚŽĐŽŵWŽƌƚĂƌŝĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘
hŶŝĚĂĚĞƐĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞ
Ƌ͘'ĞƐƚŽƌĂĚŽƐhƐ
dŽĚĂƐĂƐhƐ

dŽĚĂƐĂƐhƐ

//ʹd^WZ1KK^ʹhK/E&Ed/>
d/s/^
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů
WĂƵůŝƐƚĂŶĂ
DŽŵĞŶƚŽ/͗
hdKs>/K
/E^d/dh/KE>
WZd//Wd/s
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů
WĂƵůŝƐƚĂŶĂ
DŽŵĞŶƚŽ//͗>KZK
KW>EKK
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů
WĂƵůŝƐƚĂŶĂ
DŽŵĞŶƚŽ///͗DE^
;&ůƵǆŽŐƌĂŵĂͿʹĚĂƐhƐ
ƉĂƌĂĂƐZƐ
ŶĄůŝƐĞĐŽůĞƚŝǀĂĚŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ
ZĞƵŶŝƁĞƐWĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ

d^ͬWZ1KK^
ϬϭĚŝĂŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϳͬϬϰ
ĂϮϵͬϬϰͬϭϵʹĐŽŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐ&ĂŵşůŝĂƐ

hE/^EsK>s/^
dŽĚĂƐĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů͕ĐŽŵ
ĂƉŽŝŽĚĂƐZƐ

ϬϭĚŝĂŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϳͬϬϱ dŽĚĂƐĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů͕ĐŽŵ
ĂϮϵͬϬϱͬϭϵʹĐŽŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞ ĂƉŽŝŽĚĂƐZƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐ&ĂŵşůŝĂƐ
ƚĠĚŝĂϮϳͬϬϲͬϭϵͲƐĞŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

dŽĚĂƐĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů͕ĐŽŵ
ĂƉŽŝŽĚĂƐZƐ


ϬϮƌĞƵŶŝƁĞƐĐŽŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞ
ŶŽƐĚŝĂƐϮϴͬϬϲĞϮϵͬϭϭͬϭϵ
Ϭϰ;ƋƵĂƚƌŽͿĐŽŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽ
ĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂ
ĂŽĨŝŶĂůĚĞĐĂĚĂďŝŵĞƐƚƌĞ

dŽĚĂƐĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů
dŽĚĂƐĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů


///ʹd^WZ1KK^ʹE^/EK&hEDEd>D/K
d/s/^
ŶĄůŝƐĞĚŽƐĂĚŽƐĚĂ
WƌŽǀĂ^ĆŽWĂƵůŽϮϬϭϴĞ
ZĞǀŝƐĆŽĚĂƐƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ
ǀĂůŝĂĕĆŽŝĂŐŶſƐƚŝĐĂ
ZĞƵŶŝƁĞƐWĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ

^ĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ďŝŵĞƐƚƌĞƐƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞ
ƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽ^'W͗

^ĞŵĂŶĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽ
ƐƉĞĐŝĂůŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂ
ĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĐůƵƐŝǀĂ

^ĞŵĂŶĂĚĞĂůĨĂďĞƚŝǌĂĕĆŽ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞ
ĚƵůƚŽƐ͗:ĞDKsͬ^W
ǀĂůŝĂĕƁĞƐ:

^ŝŵƵůĂĚŽĚŽED^W

ǀĂůŝĂĕĆŽ^ĞŵĞƐƚƌĂůͲ
ŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů

WƌŽǀĂ^ĆŽWĂƵůŽ

WƌŽǀŝŶŚĂ^ĆŽWĂƵůŽ

WƌŽǀĂƌĂƐŝů;DͿ

ŽŶƐĞůŚŽƐĚĞůĂƐƐĞ

ŶĄůŝƐĞĚĂƐ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĚŽ^'WĞ^ZW

d^ͬWZ1KK^
&ĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵʹŶŽƐ
ŚŽƌĄƌŝŽƐĐŽůĞƚŝǀŽƐ

ϭϭͬϬϮĂϭϱͬϬϯͬϭϵ
Ϭϰ;ƋƵĂƚƌŽͿʹĐŽŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕
ƐĞŶĚŽƵŵĂĂĐĂĚĂ
ďŝŵĞƐƚƌĞ͖
ͲϭϮͬϬϴͬϭϵͲĚĂƚĂƷŶŝĐĂ
ƉĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ͘
ͲϭǑŝŵĞƐƚƌĞ͗ϬϰͬϬϮͬϭϵĂ
ϯϬͬϬϰͬϭϵ
ͲϮǑŝŵĞƐƚƌĞ͗ϬϮͬϬϱĂ
ϬϱͬϬϳͬϭϵ
ͲϯǑŝŵĞƐƚƌĞ͗ϮϮͬϬϳĂ
ϯϬͬϬϵͬϭϵ
ͲϰǑŝŵĞƐƚƌĞ͗ϬϭͬϭϬĂ
ϮϬͬϭϮͬϭϵ



hE/^EsK>s/^
D&ƐͬD&DƐͬD^Ɛ

D&ƐͬD&DƐ
D&ƐͬD&DƐͬD^Ɛͬ
/:Ɛ

D&ƐͬD^ƐͬD&DƐ

ϬϵĂϭϯͬϬϵͬϭϵ
ƐĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

^DͬZͬD^ƐĞ
hŶŝĚĂĚĞƐWŽůŽ

ďĞƌƚƵƌĂ͗ϭϰͬϬϵͬϭϵ
ƚŝǀŝĚĂĚĞƐŶĂƐZƐ͗ĚĞϭϲ
ĂϮϬͬϬϵͬϭϵ
ϮϳͬϬϱĂϮϴͬϬϲͬϭϵĞ
ϬϰͬϭϭĂϬϲͬϭϮͬϭϵ
^ĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ϮϮ͕ϮϯĞϮϵͬϬϱͬϭϵĞ
ϬϮ͕ϬϯĞϬϵͬϭϬͬϭϵ
^ĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ϮϵͬϬϳĂϬϮͬϬϴͲŝĐůŽĚĞ
ůĨĂďĞƚŝǌĂĕĆŽͲϯǑĂŶŽ
ϬϱĂϯϬͬϬϴʹŝĐůŽƐ
/ŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
ƵƚŽƌĂů
Ϭϲ͕ϬϳĞϬϴͬϭϭͬϭϵ
^ĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ϬϲĞϬϳͬϭϭͬϭϵ
^ĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
KƵƚ͘ŽƵEŽǀ͘ĚĞϮϬϭϵ
^ĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
Ϭϰ;ƋƵĂƚƌŽͿƌĞƵŶŝƁĞƐʹĐŽŵ
ƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕
ĂŽĨŝŶĂůĚĞĐĂĚĂďŝŵĞƐƚƌĞ
ŽĨŝŶĂůĚĞĐĂĚĂďŝŵĞƐƚƌĞ͕
ƐĞŵƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ

^DͬZͬ:ͬDKsͬ^W

§ 1º - Para atendimento ao contido no caput deste artigo,
será considerado dia de efetivo trabalho educacional aqueles
cujas atividades estão previstas no Projeto Político- Pedagógico
da Unidade Educacional envolvendo, obrigatoriamente, a participação dos estudantes.
§2º - Na primeira semana de atendimento, ou seja, a partir
de 04/02/19, os Centros de Educação Infantil – CEIs deverão
organizar-se para:
a) chamada para matrícula de crianças ingressantes; e
b) o acolhimento dos bebês e crianças em continuidade e o
início do processo de adaptação dos ingressantes.
§ 3º - Os CEIs/EMEIs/EMEFs que compõem a estrutura organizacional dos Centros Educacionais Unificados - CEUs deverão reservar momentos para Organização Escolar/Planejamento
– 2019 e discussão e elaboração conjunta do Projeto Educacional Anual do CEU, sob a coordenação do respectivo Gestor.

:͕:DŽĚƵůĂƌĞ/:Ɛ

D&DƐ

ͲD&ƐͬD&DƐͬD^Ɛ

D&ƐͬD&DƐͬD^Ɛ

D&ƐͬD&DƐͬD^Ɛ

D&ƐͬD&DƐ

D&ƐͬD&DƐͬD^Ɛͬ
/:Ɛ
ZͬhŶŝĚĂĚĞƐƐĐŽůĂƌĞƐ

§ 4º - As atividades desenvolvidas no ESPAÇO FORMAÇÃO
poderão ser oferecidas no formato online com, no mínimo, 4
(quatro) horas de duração e discussão de Tema comum: “O
Currículo da Cidade de São Paulo”.
§ 5º - As atividades do “Dia da Família na Escola”, referidas
no inciso I do caput deste artigo serão definidas no Calendário
de Atividades de cada Unidade, em consonância com o seu
Projeto Político-Pedagógico, nos termos da Lei nº 13.457/02.
§ 6º - As datas referidas no parágrafo anterior destinam-se
à programação de atividades de estreitamento das relações
família/escola, dentre elas: exposições de trabalhos, apresentações culturais, palestras, eventos esportivos, entre outras.
§ 7º - As Unidades Educacionais de Educação Infantil
deverão durante o período destinado à organização escolar/
planejamento, discutir e definir procedimentos para os mo-

mentos de acolhimento dos bebês e das crianças, visando o
fortalecimento de vínculos que serão construídos ao longo de
sua permanência nas UEs.
§ 8º - Os procedimentos referidos no parágrafo anterior deverão ser planejados considerando o processo de acolhimento
do bebê e da criança que poderá contar com menor tempo de
permanência bem como com a presença da família, conforme
os princípios constantes no Projeto Político-Pedagógico das
Unidades Educacionais.
§ 9º – Ao final de cada semestre, de acordo com o previsto
no inciso II do caput deste artigo, as Unidades de Educação
Infantil deverão proceder à análise coletiva dos registros em
consonância com a Orientação Normativa N° 01/13 e o Currículo da Cidade - Educação Infantil.
§ 10 - Os momentos destinados ao estudo e aprofundamento dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil
Paulistana, previstos no inciso II do caput deste artigo, deverão
subsidiar o processo de tomada de decisão dos educadores das
Unidades de Educação Infantil.
§ 11 – Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil
deverão ser tema no desenvolvimento das reuniões de pais ou
responsáveis nas Unidades Educacionais de Educação Infantil,
a fim de promover a continuidade e o aprofundamento das
discussões já existentes.
§ 12 - Na primeira quinzena de fevereiro/2019 as Escolas
Municipais que mantêm o Ensino Fundamental, deverão programar junto aos Professores do Ciclo de Alfabetização, dentro
dos horários coletivos, a análise dos registros que compõem a
documentação pedagógica da Educação Infantil, encaminhados
pelas EMEIs às EMEFs, até o final de janeiro de 2019.
§ 13 - As Unidades Educacionais que mantém o Ensino
Fundamental deverão assegurar, no mês de fevereiro/19, a
análise dos resultados da Prova São Paulo/2018, das avaliações
internas e da Avaliação Institucional para a formação das
turmas de Apoio Pedagógico e construção do Projeto Político-Pedagógico, considerando as metas da SME.
§ 14 – Para as Unidades Educacionais que mantém o
Ensino Fundamental, os Conselhos de Classe, que acontecem
ao final de cada bimestre, deverão prever a reflexão sobre as
aprendizagens dos estudantes e a proposição de ações específicas para a recuperação das aprendizagens e acompanhamento
daqueles que apresentam excesso de faltas.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação definirá as
formas de atendimento ininterrupto às crianças matriculadas
dos Centros de Educação Infantil no mês de janeiro/2019 e no
Recesso Escolar de Julho/2019, de acordo com normatização
específica.
Art. 4º Fica vedada a realização de atividades de limpeza
de caixa d’água, dedetização, desratização e desinsetização
fora dos períodos de Férias e/ou Recessos Escolares.
§ 1º - Nos Centros Educacionais Unificados - CEUs os
serviços discriminados no caput deste artigo, bem como a
manutenção e revisão dos equipamentos ocorrerão em períodos
pré-estabelecidos conforme normatização específica.
§ 2º - Nos polos que funcionarão nos períodos de Férias/
Recessos Escolares, as datas de limpeza das caixas d’água/
desinsetização/desratização/dedetização ocorrerão mediante
anuência do Diretor Regional de Educação.
Art. 5º Aplica-se, aos Centros Municipais de Educação
Infantil – CEMEIs, no que couber, as normas estabelecidas nesta
Instrução Normativa, respeitadas as especificidades que lhe
são próprias.
Art. 6º As classes/Núcleos do Programa de Alfabetização do
Município de São Paulo - MOVA-SP, observarão no que couber,
as datas estabelecidas no artigo 2º desta Instrução Normativa.
Art. 7º O Calendário de Atividades das Unidades Educacionais deverá ser aprovado pelo Conselho de CEI/ Conselho de
Escola/CIEJA e encaminhado à Diretoria Regional de Educação,
até 15/03/19, para análise e autorização do Supervisor Escolar e
homologação do Diretor Regional de Educação.
§ 1º - Idêntico procedimento deverá ser adotado no decorrer do ano letivo, quando houver necessidade de alteração e/ou
adequação do Calendário de Atividades, decorrente de suspensão de aulas e outras formas de descaracterização de dia/hora
de efetivo trabalho educacional, inclusive aquelas referentes a
pontos facultativos.
§ 2º - Os Calendários de Atividades das Unidades Educacionais que compõem a estrutura organizacional dos CEUs
serão elaborados de forma articulada, ouvido, se necessário, o
Conselho Gestor do CEU.
Art. 8º Nos dias de afastamentos de profissionais da educação previamente concedidos pela administração caberá à
Equipe Gestora organizar a Unidade Educacional de modo a
assegurar o fiel cumprimento dos dias de efetivo trabalho educacional aos estudantes.
Art. 9º O Diretor de Escola, o Coordenador Geral do CIEJA
ou o Gestor do CEU deverá dar ciência expressa do contido na
presente Instrução Normativa, a todos os integrantes da respectiva Unidade Educacional.
Art. 10. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos
pelo Diretor Regional de Educação, ouvida, se necessário, a
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 11. Esta Instrução Normativa entrará em vigor em
01/01/19, revogadas, em especial, as Portarias nº 8.947, de
30/11/17 e nº 3.542, de 12/04/18 e a Instrução Normativa nº
3, de 05/03/18.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2018
SEI Nº 6016.2018/0077087-5
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL/CRECHES DA REDE INDIRETA E PARCEIRA, PARA O
ANO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO:
- a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
- a Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e alterações posteriores, em especial, a Lei Federal nº 12.796, de 2013;
- a Lei Federal nº 13.005, de 2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação – PNE;
- as Diretrizes Curriculares Nacionais contidas nas diferentes
Resoluções do Conselho Nacional de Educação ora em vigor;
- a Lei nº 15.625, de 2012, que dispõe sobre a elaboração
do Calendário Anual de Atividades das Unidades Escolares
do Município de São Paulo e cria polos de atendimento aos
alunos matriculados nos Centros de Educação Infantil que deles
necessitarem;
- a Lei nº 16.271, de 2015, que aprova o Plano Municipal
de Educação de São Paulo;
- a Deliberação CME nº 07, de 2014, que fixa normas para
autorização de funcionamento e supervisão das unidades educacionais privadas de Educação Infantil e a Indicação CME 19/14;
- a Deliberação CME 09, de 2015, que estabelece os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil e a Indicação
CME nº 21, de 2015;
- a Orientação Normativa nº 01, de 2013, que dispõe sobre
a Avaliação na Educação Infantil;
- a Orientação Normativa nº 01, de 2015, que dispõe
sobre os Padrões Básicos de Qualidade da Educação Infantil
Paulistana;
- Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, de 2016, que dispõe sobre a Autoavaliação institucional
participativa;
- a Portaria SME nº 4.548, de 2017, que estabelece normas
para a celebração e o acompanhamento de termos de colaboração entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações
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da Sociedade Civil visando à manutenção, em regime de mútua
cooperação, de Centros de Educação Infantil – CEI para o atendimento de crianças na faixa etária de zero a três anos;
- a Instrução Normativa nº 15, de 25/09/18, que estabelece
diretrizes gerais para a realização de cadastramento, compatibilização, matrícula e transferência da Educação Infantil da rede
direta, indireta e parceira;
- a Instrução Normativa nº 16, de 25/09/18 que estabelece
diretrizes, normas e períodos para a realização de matrículas/2019 nas Unidades da rede direta, indireta e parceira do
Sistema Municipal de Ensino;
- que a organização dos Centros de Educação Infantil/
Creches é reveladora do currículo desenvolvido e expressa
as concepções assumidas pela comunidade educacional em
relação aos processos educativos dos bebês e das crianças,
especialmente as de zero a 3(três) anos;
- que a parceria da Secretaria Municipal de Educação com
as Entidades conveniadas/parceiras é fundamental para o atendimento da demanda da cidade paulistana por Educação Infantil;
RESOLVE:
Art. 1º - Os Centros de Educação Infantil – CEIs/Creches da
Rede Indireta e Parceira deverão organizar-se e elaborar seus
Calendários de Atividades/2019, de acordo com os dispositivos
previstos na presente Instrução Normativa, considerando a
legislação vigente, os princípios e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e as metas e objetivos propostos nos seus
respectivos Projetos Político-Pedagógicos e Planos de Trabalho.
Art. 2º - Para atendimento ao disposto no artigo anterior,
serão considerados como princípios e diretrizes:
a) o Currículo da Cidade de Educação Infantil enquanto
política educacional de articulação entre a Educação Infantil
(CEI e EMEI) e o Ensino Fundamental e como fundamentador
no planejamento de propostas pedagógicas que acolham e
respeitem as vozes dos bebês e das crianças, suas histórias e
potencialidades, considerando os princípios de Equidade, Educação Inclusiva e Educação Integral;
b) o direito ao acesso de todos os bebês e as crianças paulistanas à educação de qualidade;
c) a promoção de ações que assegurem o atendimento à
diversidade e ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças
com deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento – TGD,
altas habilidades/precocidade e a institucionalização do Atendimento Educacional Especializado nas Unidades Educacionais;
d) a gestão democrática como forma de atendimento aos
bebês e às crianças e a comunidade educativa;
e) a autonomia das Unidades Educacionais, favorecendo a
criatividade e as diferentes aprendizagens, nas diversas culturas
existentes em cada território;
f) a convivência prazerosa entre os bebês e as crianças e
destes com os adultos, de modo a oferecer condições para a
construção e troca dos diferentes saberes e novas aprendizagens próprias do espaço educacional;
g) as metas estabelecidas para a Educação Infantil em
âmbito local, regional e central da Secretaria Municipal de
Educação, em consonância com as metas do Plano Municipal de
Educação de São Paulo.
Art. 3º Os CEIs/Creches deverão elaborar seu Projeto Político-Pedagógico e seu Plano de Trabalho ou redimensioná-lo, sob
a coordenação da Equipe Gestora, de acordo com o contido na
legislação em vigor, observadas os princípios e diretrizes estabelecidas no artigo 2º desta Instrução Normativa.
Art. 4º O Projeto Político-Pedagógico é o documento vivo
e dinâmico, que norteará a ação pedagógica dos CEIs/Creches,
podendo ser redimensionado quando necessário, com aprovação do Supervisor Escolar e homologação do Diretor Regional
de Educação.
Art. 5º Os CEIs/Creches deverão organizar o seu funcionamento em período integral de 10 (dez) horas, com início e
término definido de acordo com o seu Plano de Trabalho e a
necessidade da comunidade local, respeitado o período compreendido entre 7h00 e 19h00.
Art. 6º A Unidade Educacional que tiver proposta de horário diferenciado do estabelecido no artigo anterior, desde que
consoante com a Política Educacional da SME, deverá propor
a alteração até 14/12/18, justificando-a, em projeto específico,
integrando o Projeto Político-Pedagógico e o Plano de Trabalho
da Unidade Educacional, mediante autorização do Supervisor
Escolar e homologação do Diretor Regional de Educação.
Art.7º A formação de turmas/agrupamentos na Educação
Infantil observará à proporção adulto/criança estabelecida na
Instrução Normativa nº 16, de 25/09/18.
Art. 8º As Unidades Educacionais deverão elaborar o seu
Calendário de Atividades, com o mínimo de 200 (duzentos) dias
de efetivo trabalho educacional e apresentá-lo à respectiva Diretoria Regional de Educação, até o dia 15/03/2019, para aprovação do Supervisor Escolar e homologação do Diretor Regional
de Educação, observadas as seguintes datas e períodos comuns:
I - de 02 a 31/01/19: Férias Escolares e organização e
manutenção escolar;
II – entre 29 e 30/01/19: Reunião da DRE com as Equipes
Gestoras dos CEIs/Creches;
III - dia 31/01/19: Reunião das Equipes Gestoras das UEs;
IV – dia 04/02/19: Início do atendimento às crianças;
V - 06/03/19 – Reunião de Formação “Currículo da Cidade
de São Paulo”;
VI – 10(dez) dias destinados às atividades de planejamento, avaliação e formação dos funcionários, devidamente registradas no seu Plano de Trabalho, com suspensão de atividades e
na seguinte conformidade:
a) 01/02/19 e mais um dia no período compreendido entre
os dias 18/02 e 01/03/19 - Retomada do Plano de Ação 2018,
resultante do processo de Autoavaliação Institucional Participativa, para Organização e Planejamento-2019;
b) de 17/04 a 29/04/19 - 1 dia - Formação docente e aplicação dos “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana” – Momento I – Autoavaliação Institucional Participativa
com participação das famílias;
c) de 17/05 a 29/05/19 - 1 dia - “Indicadores de Qualidade
da Educação Infantil Paulistana” – Momento II – Elaboração do
Plano de Ação - com participação das famílias;
d) dias 28/06 e 29/11/19 - 02(duas) reuniões - destinadas
a análise coletiva dos registros que compõem a documentação
pedagógica, em consonância com a Orientação Normativa Nº
01/13 e o Currículo da Cidade – Educação Infantil;
e) 04(quatro) Reuniões Pedagógicas, sendo uma a cada
bimestre, entendidas como momentos destinados ao estudo e
aprofundamento dos Indicadores de Qualidade da Educação
Infantil Paulistana que subsidiarão o processo de tomada de
decisão dos educadores das Unidades.
VII - Até 27/06/19 - Formação docente - “Indicadores
de Qualidade da Educação Infantil Paulistana” – Momento
III – Demandas (Fluxograma) – das UEs para as DREs – sem
suspensão de atividades.
VIII – Reunião de Pais e Mestres – 04(quatro) dias, sem
suspensão de atividades, incluindo o tema Indicadores de Qualidade na Educação Infantil para discussão com os familiares/
responsáveis.
IX – Dia da Família na Escola – 02(dois) dias em datas a
serem definidas no Calendário de Atividades em consonância
com o Projeto Político-Pedagógico da UE, nos termos da Lei nº
13.457/02, sem suspensão de atividades.
X - de 06 a 20/07/19 - Recesso Escolar;
XI - período de 16 a 20/12/19 - Avaliação Final das Unidades e indicação de adequações para 2020 – sem suspensão de
atividades
XII - de 21 a 31/12/19 - Recesso Escolar.
§ 1º - Considerar-se-á dia de efetivo trabalho educacional aquele cujas atividades envolverem educadores, bebês e
crianças.
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