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DIRETORIAS DE ENSINO 

 

São Paulo, 122 (166) – 25 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 31-08-2012 

Convocando, em atendimento ao disposto no art. 3º da 

Resolução SE - 89/2007, os Professores Coordenadores de 

Ciclo 

I do Ensino Fundamental, ou na ausência deste, o Diretor da 

Escola que tiver esse segmento, para participar de reunião/ 

orientação técnica no dia: 

04 de setembro, às 8:30h com jornada de 8 horas, nas 

dependências da Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 

Piracicaba-SP. 

05 de setembro, às 13h30 com jornada de 4 horas, nas 

dependências da EE Honorato Faustino, Piracicaba-SP. 

 

 

 

COORDENADORIA DE 

INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

26 – São Paulo, 122 (166) 

Comunicado Conjunto CGEB/CIMA 

As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB 

e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - 

CIMA, à vista do disposto no Comunicado de 10, publicado 

a 11-8-2012, objeto do Edital que estabelece normas para 

realização dos Exames Supletivos 2012, do Ensino 

Fundamental 

e do Ensino Médio, expedem o seguinte Comunicado, tornando 

público, os conteúdos básicos de cada componente curricular 

das áreas do conhecimento, considerados como relevantes ao 

desenvolvimento das habilidades requeridas em cada nível de 

ensino, bem como os respectivos referenciais bibliográficos 

a 

serem disponibilizados no site da SEE 

www.educacao.sp.gov.br. 

Conteúdos e habilidades dos componentes curriculares do 

Ensino Fundamental e Médio – Exames Supletivos 2012 

I – ENSINO FUNDAMENTAL 

A- ÁREA DE LINGUAGENS 

1. Língua Portuguesa 



Conteúdos: 

a. Tipologia textual. 

b. Análise das organizações internas básicas dos diferentes 

textos (narrar, relatar, prescrever, expor e argumentar). 

c. Gêneros textuais. 

d. Análise do texto e suas especificidades funcionais, 

constituídas 

pelas demandas das situações de comunicação em que 

são construídos. 

e. Texto, discurso e história. 

f. Análise dos valores sociais que orientam a constituição 

do 

gênero textual em dado momento histórico. 

g. Estudo dos aspectos gramaticais da língua de forma 

sistematizada, com destaque para os temas que geram mais 

dificuldades para os falantes, além de exposição dos temas, 

segundo a perspectiva das variedades linguísticas e 

textuais. 

Habilidades: 

o a partir de um texto instrucional (bula ou manual de 

instrução): 

a. Identificar marcas tais como título e subtítulos, 

paragrafação, 

relacionando-as ao conteúdo tratado; 

b. Analisar o emprego de expressões adverbiais 

o a partir de um texto epistolar (carta): 

a. Localizar marcas que permitam reconhecer o tratamento 

dado ao destinatário do texto; 

b. Identificar a finalidade do texto, além das marcas que 

caracterizem registros formais da língua. 

o com base em um texto de imprensa (reportagem ou 

entrevista): 

a. Reconhecer a síntese da matéria e os argumentos 

apresentados 

para fundamentar a posição assumida pelo autor; além 

das categorias básicas dos processos linguísticos, 

demonstrando 

domínio do léxico da língua. 

o Dado um texto publicitário (propaganda): 

a. Identificar índices que permitam reconhecer o 

públicoalvo; 

b. Estabelecer relações de sentido entre o texto e o uso 

de recursos gráfico-visuais (cores, formas, linhas, planos, 

estilo, 

equilíbrio) ou de escolhas lexicais; 

c. Reconhecer os argumentos apresentados para convencer 

o leitor a consumir determinado produto ou a aderir a 

determinados 

valores ou atitudes. 

o a partir de textos literários (crônicas, poemas e letras 

de 



canções populares): 

a. Reconhecer os gêneros selecionados a partir de suas 

características estruturais; 

b. Inferir, a partir de elementos presentes no próprio 

texto, 

situações de ambiguidade, ironia ou pressuposições; 

c. Relacionar o ponto de vista do narrador com o 

desenvolvimento 

do enredo; 

d. Identificar sequências descritivas que permitam 

caracterizar 

as personagens, ou o cenário, ou a época do(s) episódio(s) 

narrado(s); 

e. Identificar referências intertextuais; 

f. Identificar em textos de diferentes gêneros as 

variedades 

linguísticas, em função de aspectos sociais, regionais e de 

registro 

(situações de formalidade e coloquialidade); 

g. Identificar marcas que caracterizam as especificidades 

do 

português do Brasil decorrentes das influências dos 

diferentes 

povos (africanos, europeus e indígenas) que formaram a 

civilização 

brasileira. 

h. Inferir as intenções do autor marcadas no texto; 

i. Analisar os efeitos de sentido obtidos a partir do 

tratamento 

expressivo da sonoridade, da linguagem figurada; 

j. Reconhecer os procedimentos de construção do texto 

literário; 

k. Identificar em um texto literário as relações entre 

tema, 

estilo e contexto histórico de produção; 

l. Analisar o emprego dos tempos verbais para marcar a 

anterioridade e a posterioridade em relação aos fatos 

narrados; 

m. Localizar informações solicitadas em textos, 

identificando, 

o assunto tratado em notícias de jornal, diálogos do 

cotidiano e pequenos contos. 

o Redação: 

Produzir um texto narrativo em que o aluno seja capaz de: 

a. Assegurar unidade temática ao texto, considerando a 

proposta apresentada e seu projeto pessoal; 

b. Elaborar o texto dentro das características impostas 

pelo gênero; 

c. Ajustar o texto aos padrões da escrita em seus aspectos 

mais frequentes e regulares. 

2. Língua Estrangeira Moderna – Inglês 



Conteúdos: 

a. Formas de apresentação. 

b. Saudações e despedidas. 

c. Dias da semana. 

d. Meses do ano. 

e. Estações do ano. 

f. As horas. 

g. Numerais cardinais e ordinais. 

h. Pronomes pessoais, demonstrativos, interrogativos, 

possessivos 

e reflexivos. 

Habilidades: 

a. Interpretar comandos simples na língua estudada, que se 

apliquem em situações do cotidiano. 

b. Identificar no texto termos e expressões oriundas de 

outras línguas e interpretá-las em função do contexto. 

c. Avaliar a presença de termos de outras línguas 

utilizados 

na cultura brasileira. 

d. Ler, compreender, analisar e interpretar: guias e 

folhetos 

informativos, placas de aviso, calendários, tabelas de 

horário e 

diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como 

suas 

finalidades e usos sociais. 

3. Arte 

Conteúdos: 

a. Diferenciação entre o bi e o tridimensional 

b. As danças clássica, moderna e contemporânea; parâmetros 

do som 

c. A luz na construção de sentido, o claro e o escuro, o 

foco, 

e a luz cênica; 

O som em diferentes espaços 

d. Desenho de observação; de memória; de imaginação; o 

esboço; como obra de arte; partituras não convencionais 

e. A dimensão artística da forma no decorrer dos tempos e a 

forma como registro: notações em dança e em música 

f. A produção de instrumentos; a qualidade do movimento 

do corpo que dança: espaço, tempo, força, ritmo 

g. Diferenciação, na música, entre instrumentos 

tradicionais 

e instrumentos elétricos e eletrônicos; sampler, música 

no computador; sintetizadores; Diferenciação entre suportes 

tradicionais, não convencionais, imateriais; 

h. O happening, a performance, o teatro-tecnologia, o 

teatro-dança); o hip-hop; a linguagem da música (paisagem 

sonora, DJs, o rádio como mídia sonora) 

i. Temáticas idealizadas: realistas, expressionistas, 

surreais 



abstratas; temas históricos; questões políticas; 

religiosas; da 

natureza; o ser humano e sua identidade, a visão feminina; 

o 

corpo; a complexidade formal 

j. Arte indígena; Arte afro-brasileira 

k. Procedimentos criativos na construção de obras visuais, 

sonoras e cênicas 

l. Elementos básicos da linguagem das Artes Visuais, da 

Dança, da Música e do Teatro 

m. Hibridismo das relações entre forma e conteúdo, seus 

elementos básicos e suas ampliações 

Habilidades: 

a. Reconhecer e estabelecer diferenciações entre os espaços 

bi e tridimensional 

b. Analisar a percepção visual, a sonora, a especial e a 

sinestésica na leitura e na criação de ideias na Arte 

c. Reconhecer luz e sombra como qualidade estética e 

expressiva na obra de arte; Distinguir a sonoridade 

provocada 

por fontes distintas 

d. Distinguir e utilizar conceitos sobre a linguagem do 

desenho e suas conexões com as diferentes linguagens 

artísticas 

e. Operar com a forma para tornar visíveis ideias nas 

diferentes 

linguagens da arte; Operar com a forma na criação de 

notações na dança e na música 

f. Investigar matérias e ferramentas em obras de artistas, 

em 

tempos diversos; Reconhecer e utilizar as matérias e 

ferramentas 

na construção poética como materialidade da obra de arte 

g. Interpretar e relacionar, na leitura de obras de arte, a 

diferenciação de suportes convencionais, não convencionais 

e 

imateriais usados no fazer da arte; Manejar diferentes 

suportes 

na criação de ideias nas linguagens da arte 

h. Investigar as linguagens da arte a partir da ruptura dos 

suportes convencionais, lendo e produzindo com suportes não 

convencionais e imateriais; operar com suportes, imagens, 

ideias 

e sentimentos por meio da especificidade dos processos de 

criação em arte, gerando sua expressão em Artes Visuais, 

Dança, 

Música e Teatro 

i. Experimentar e reconhecer diferentes modos de construção 

e solução estética a partir de temáticas 

j. Reconhecer, distinguir e relacionar o patrimônio 

cultural, 



a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e 

imateriais 

k. Investigar processos de criação; operar com imagens, 

ideias e sentimentos gerando sua expressão em Artes 

Visuais, 

Dança, Música e Teatro 

l. Investigar e operar com os elementos da forma em Arte, 

gerando expressão 

m. Reconhecer e operar as formas híbridas da linguagem 

da Arte 

B - Área de Matemática 

1- Matemática 

Conteúdos: 

a. Números, Operações e funções. 

b. Espaço e Forma. 

c. Grandezas e Medidas. 

d. Tratamento da Informação. 

Habilidades: 

a. Reconhecer o significado dos números inteiros em 

diferentes 

contextos, estabelecendo as relações entre os números 

como “ser múltiplo de”, “ser divisor de”. 

b. Resolver situações-problema de contagem, que envolvam 

o princípio multiplicativo, por meio de estratégias 

variadas, 

como a construção de diagramas, tabelas e esquemas, sem a 

aplicação de fórmulas. 

c. Interpretar representação gráfica no plano cartesiano 

associada à situações-problema e suas equações. 

d. Utilizar em situações-problema operações de adição, 

subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação com números inteiros 

e racionais, representados na forma decimal ou fracionária. 

e. Transformar situações concretas em expressões numéricas 

ou algébricas, utilizando as propriedades conhecidas, para 

sua solução. 

f. Obter expressões equivalentes a uma expressão algébrica 

por meio de fatores e simplificações. 

g. Traduzir situações-problema em equações ou inequações 

do 1º ou 2º graus, utilizando as propriedades da igualdade 

ou desigualdade, na construção de procedimentos para a sua 

resolução. 

h. Utilizar para resolver situações-problema os 

conhecimentos 

sobre perímetro e área de polígonos regulares – triângulos, 

quadrado, retângulo, paralelogramo e losango. 

i. Empregar em situações concretas o reconhecimento e 

o cálculo do volume de sólidos geométricos – 

paralelepípedo, 

cone, prisma e cilindro. 

j. Utilizar em situações concretas o sistema padronizado de 



medidas – ângulos, comprimento, área e volume, capacidade, 

massa e tempo – fazendo as conversões adequadas. 

k. Reconhecer em situações-problema, grandezas que são 

determinadas pela razão de duas outras, como por exemplo, 

densidade demográfica e velocidade. 

l. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/ 

objetos no espaço tridimensional e sua representação no 

espaço 

bidimensional. 

m. Reconhecer em situações-problema os conceitos de 

grandezas direta ou inversamente proporcionais ou não 

proporcionais, 

utilizando estratégias variadas de solução como a 

regra de três. 

n. Interpretar a porcentagem como fração de denominador 

100, utilizando o conceito na resolução de situações-

problema, 

tais como juros simples. 

o. Interpretar informações apresentadas em tabelas e 

gráficos simples de linha, barra e setor, elaborados com 

dados 

de pesquisa. 

p. Resolver situação-problema que envolva a noção de 

probabilidade. 

C- Área de Ciências Humanas 

1. Geografia 

Conteúdos: 

a. Paisagem – o tempo da natureza; o tempo histórico. 

b. Escalas da Geografia – o lugar, a região o mundo. 

c. A linguagem dos mapas. 

d. As atividades econômicas e o espaço geográfico. 

e. Domínios naturais do Brasil. 

f. Geografia das Populações. 

Habilidades: 

a. Interpretar fatos geográficos, utilizando mapas, 

tabelas, 

gráficos, charges e outros. 

b. Ler e interpretar representações cartográficas 

históricas 

do mundo conhecido. 

c. Estabelecer relações entre o lugar de vivência do aluno 

e 

espaços regionais, nacionais e mundiais. 

d. Reconhecer os elementos naturais característicos de cada 

domínio morfoclimático brasileiro. 

e. Identificar as diferenças entre os biomas brasileiros. 

f. Compreender, por meio de mapas, a formação do território 

brasileiro. 

g. Analisar o processo de regionalização do território 

brasileiro. 

h. Localizar em mapas a concentração da indústria no Brasil 



e no mundo. 

i. Identificar, por meio de mapa, as dinâmicas dos fluxos 

populacionais, no Brasil e no mundo. 

j. Associar o processo de concentração demográfica ao 

processo de urbanização. 

k. Comparar países de perfil populacional distinto, 

identificar 

padrões e analisar a transição demográfica de um padrão 

para o outro. 

2. História 

Conteúdos: 

a. Sistemas sociais e culturais de notação de tempo ao 

longo da história. 

b. Descrever um fato histórico, social, político ou 

cultural em 

diferentes tipos de linguagem. 

c. Descrever transformações nas populações humanas, 

utilizando escalas de tempo. 

d. Choque cultural entre os portugueses e indígenas. 

e. Tráfico negreiro, o trabalho africano no Brasil e a 

resistência 

à escravidão. 

f. Crise do sistema colonial. 

g. Independência do Brasil. 

Habilidades: 

a. Reconhecer os acontecimentos históricos em sua 

temporalidade, 

estabelecendo relações de anterioridade e posterioridade. 

b. Reconhecer as diferentes formas histórico-sociais de 

marcação do tempo. 

c. Identificar a existência das diferentes linguagens das 

fontes históricas. 

d. Caracterizar as principais diferenças na forma de 

produção 

da vida material e cultural existentes nos territórios 

indígenas, 

antes da ocupação portuguesa e na atualidade. 

e. Reconhecer a importância do trabalho humano, a partir 

de registros sobre as formas de sua organização em 

diferentes 

contextos históricos. 

f. Analisar a importância e contribuição da História e 

Cultura 

africana para cultura brasileira, assim como, na economia 

colonial. 

g. Reconhecer as formas de resistência dos africanos à 

escravidão. 

h. Reconhecer a importância das manifestações do pensamento 

para identificar os modos de vida das sociedades ao 

longo da história. 



i. Estabelecer relações entre pontos de vista diversos 

sobre 

determinada questão histórica, visando à elaboração de 

argumentação 

consistente. 

j. Analisar textos históricos a partir das estratégias de 

estudo 

dirigidas à leitura. 

D- Área de Ciências da Natureza 

1- Ciências 

Conteúdos: 

a. Vida e ambiente - Meio ambiente; Os seres vivos; 

Manutenção 

de espécies; Relações com o ambiente. 

b. Ciência e tecnologia - Materiais do cotidiano e sistema 

produtivo; A tecnologia e os seres vivos; Energia no 

cotidiano e 

no sistema produtivo; Constituição, interações e 

transformações 

dos materiais; Usos tecnológicos das radiações. 

c. Ser humano e saúde - Qualidade de vida: saúde 

individual, 

coletiva e ambiental; Manutenção do organismo; Coordenação 

das funções orgânicas. 

d. Terras e Universo - Planeta Terra: características e 

estrutura; 

Planeta Terra e sua vizinhança cósmica. 

Habilidades: 

a. Reconhecer, em textos ou figuras, os seres vivos e os 

fatores não vivos de um determinado ambiente. 

b. Reconhecer a presença, em cadeias e teias alimentares, 

de produtores, consumidores e decompositores. 

c. Reconhecer e valorizar ações que promovam o uso 

racional da água. 

d. Identificar e descrever as principais adaptações dos 

animais, 

plantas e fungos aos ambientes em que vivem, com base 

em textos e/ou ilustrações. 

e. Identificar e explicar as funções dos órgãos principais 

do 

sistema reprodutor masculino e feminino. 

f. Identificar e explicar métodos contraceptivos e de 

proteção 

contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 

g. Distinguir recursos renováveis de não renováveis. 

h. Identificar as principais substâncias envolvidas na 

fotossíntese, 

reconhecendo o papel desse processo na sobrevivência 

dos vegetais e dos animais. 

i. Reconhecer aspectos favoráveis e desfavoráveis das 

diferentes 



formas de geração de eletricidade. 

j. Identificar e classificar as tecnologias que utilizam 

radiação 

em função de seus usos. 

k. Ler e interpretar textos científicos ou notícias sobre 

poluição do ar ou do solo. 

l. Reconhecer a importância do saneamento público 

(tratamento 

da água e do esgoto) e sua relação com a prevenção e 

promoção da saúde. 

m. Identificar e argumentar sobre as vantagens e 

desvantagens 

dos principais métodos de coleta e de destinação de 

lixo, tendo como parâmetro a preservação ambiental e a 

saúde 

coletiva. 

n. Explicar a transmissão e as medidas de prevenção das 

principais doenças causadas por vírus e por bactérias. 

o. Representar e/ou explicar fenômenos que aparecem nos 

ciclos de transmissão das verminoses mais comuns 

(esquistossomose, 

teníase, cisticercose, ascaridíase, ancilostomíase, 

filariose 

e bicho-geográfico), bem como as medidas para preveni-las. 

p. Identificar e explicar a integração existente entre os 

sistemas 

digestório, respiratório, cardiovascular e excretor durante 

o processo de nutrição. 

q. Reconhecer que os sistemas nervoso e endócrino atuam 

integradamente na coordenação das diversas partes do corpo, 

a 

partir de textos ou de esquemas. 

r. Associar os principais hormônios às glândulas que os 

produzem, identificando suas funções nos órgãos sobre os 

quais 

atuam e no organismo em geral. 

s. Identificar os principais efeitos das drogas no 

organismo 

humano. 

t. Ler e interpretar imagens e modelos representativos do 

planeta Terra, fazendo estimativas de suas dimensões. 

u. Associar diferentes intensidades de iluminação solar ao 

movimento de rotação da Terra. 

v. Reconhecer e representar o movimento de translação da 

Terra em torno do Sol, percebendo a invariância do seu eixo 

de rotação. 

w. Reconhecer a natureza cíclica de movimentos da Terra, 

do Sol e da Lua, associando-os a fenômenos naturais, ao 

calendário 

e a influências na vida humana. 

II - ENSINO MÉDIO 



A - ÁREA DE LINGUAGENS 

1 – Língua Portuguesa 

Conteúdos: 

a. Relação entre linguagem e sociedade. 

b. Análise da língua e da literatura em sua dimensão 

social. 

c. Leitura e expressão escrita. 

d. Estudo das características dos gêneros textuais 

concebidos 

como acontecimentos sociais em que interagem 

características 

específicas dos gêneros com elementos sociais e subjetivos. 

e. - Funcionamento da Língua. 

f. Análise interna da língua e da literatura como 

realidades 

(intersemióticas). 

g. - Produção e compreensão oral. 

h. Estudo de aspectos relacionados à produção e escuta 

do texto oral. 

Habilidades: 

o a partir de um texto instrucional (regulamento): 

a. Identificar marcas de segmentação próprias do gênero, 

tais como título e subtítulos, paragrafação, relacionando-

as ao 

conteúdo tratado; 

b. Avaliar a legalidade de uma situação apresentada, 

aplicando o texto do regulamento bem como os processos de 

coesão por meio do emprego de preposições e conjunções. 

o a partir de um texto epistolar (requerimento): 

a. Localizar índices que permitam reconhecer o tratamento 

dado ao destinatário do texto; 

b. Identificar a finalidade do texto além de reconhecer os 

argumentos apresentados para fundamentar ou justificar a 

solicitação feita. 

o com base em um texto de imprensa (editorial): 

a. Reconhecer elementos da estrutura argumentativa, como 

tese, argumentos e contra-argumentos para fundamentar a 

posição assumida pelo autor; 

b. Analisar os recursos linguísticos recorrentes, tais 

como: 

emprego de coordenadas explicativas e de subordinadas 

causais/ 

consecutivas; 

c. Analisar os recursos linguísticos recorrentes como 

emprego 

de coordenadas adversativas, de subordinadas concessivas e 

o emprego dos tempos verbais próprios à argumentação. 

o Dado um texto publicitário (propaganda): 

a. Identificar índices que permitam reconhecer o 

públicoalvo; 

b. Inferir situações de ambiguidade ou valores implícitos; 



c. Estabelecer relações de sentido entre o texto e o uso 

de recursos gráfico-visuais (cores, formas, linhas, planos, 

estilo, 

equilíbrio) ou de escolhas lexicais; 

d. Reconhecer os argumentos apresentados para convencer 

o leitor a consumir determinado produto ou a aderir a 

determinados 

valores ou atitudes; 

o a partir de textos literários (canto, poemas e letras de 

canções da música popular brasileira): 

a. Reconhecer características estruturais de narrativas 

ficcionais como conflito e desenlace, personagens e 

narrador; 

b. Identificar sequências descritivas que permitam 

caracterizar 

as personagens, ou o cenário, ou a época do(s) episódio(s) 

narrado(s); 

c. Estabelecer a relação de causalidade entre os episódios 

narrados e o desfecho; 

d. Identificar marcas que caracterizam a variação da 

língua, 

que em função de fatores geográficos e sociológicos; 

e. Analisar efeitos de sentido obtidos a partir do 

tratamento 

expressivo da sonoridade e do emprego de figuras de 

linguagem; 

f. Analisar empregos dos pronomes do discurso direto e 

indireto, 

bem como o emprego dos tempos verbais para marcar a 

anterioridade e a posterioridade em relação aos fatos 

narrados; 

g. Distinguir um texto literário de outro não-literário, a 

partir 

dos usos particulares da linguagem; 

h. Perceber diferenças e semelhanças entre textos 

literários 

decorrentes de seu contexto histórico-literário de 

produção; 

i. Distinguir traços estéticos característicos de 

determinado 

estilo de época por meio da comparação de textos 

literários. 

o Redação: 

A partir de uma proposta que contemple assuntos atuais, 

produzir um texto em que haja predominância de sequências 

dissertativas, em que o aluno seja capaz de: 

a. Assegurar unidade temática ao texto, considerando a 

proposta apresentada e seu projeto pessoal; 

b. Elaborar o texto dentro das características impostas 

pelo gênero; 

c. Ajustar o texto aos padrões da escrita em seu aspecto 



mais frequentes e regulares. 

2- Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) 

Conteúdos: 

a. Formas de apresentação. 

b. Saudações e despedidas. 

c. Dias da semana. 

d. Meses do ano. 

e. Estações do ano. 

f. As horas. 

g. Numerais cardinais e ordinais. 

h. Pronomes pessoais, demonstrativos, interrogativos, 

possessivos 

e reflexivos. 

i. Comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. 

j. Advérbios de frequência. 

Habilidades: 

a. Interpretar comandos simples na língua estudada, que se 

apliquem em situações do cotidiano. 

b. Identificar no texto termos e expressões oriundas de 

outras línguas e interpretá-las em função do contexto. 

c. Identificar semelhanças entre informações apresentadas 

em diferentes textos. 

d. Ler, compreender, analisar e interpretar: guias e 

folhetos 

informativos, placas de aviso, calendários, tabelas de 

horário e 

diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como 

suas 

finalidades e usos sociais. 

e. Avaliar a presença de termos de outras línguas 

utilizados 

na cultura brasileira. 

f. Reconhecer, por comparação, diferenças e semelhanças 

entre o português e língua estudada (espanhol e inglês), de 

modo a contribuir na aquisição de outras línguas. 

3. Arte 

Conteúdos: 

a. Heranças culturais; patrimônio matéria e imaterial; 

estética do cotidiano; tradições e rupturas; ligação arte e 

vida; 

arte contemporânea; arte pública, intervenções urbanas; 

grafite; 

pichação 

b. Intervenções artísticas em Artes Visuais, Dança, Música 

e Teatro 

c. Jingles; animação; improvisação no teatro e na dança 

d. Espaços e formas de expor das Artes Visuais, da Dança, 

da Música e do Teatro 

e. Modos de divulgação em Arte: cartaz, folder, programa 

Habilidades: 



a. Investigar, identificar e operar as práticas culturais, 

da 

memória coletiva, dos bens simbólicos materiais e 

imateriais no 

contexto da cultura urbana, gerando expressão em Artes 

Visuais, 

Dança, Música e Teatro 

b. Construir, analisar e articular ideias, imagens e 

sentimentos 

por meio das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro 

gerando projetos de intervenção artística na escola 

c. Analisar, pesquisar e operar com as possibilidades da 

forma-conteúdo, dos procedimentos artísticos, e da poética 

pessoal nas linguagens da Arte 

d. Investigar, analisar e elaborar projetos individuais ou 

colaborativos para a apresentação do fazer artístico em 

Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro da /na escola 

e. Pesquisar, reconhecer, elaborar, registrar e mostrar 

projetos 

poéticos 

B – ÁREA DE MATEMÁTICA 

1- Matemática 

Conteúdos: 

a. Números, Operações e funções. 

b. Espaço e Forma. 

c. Grandezas e Medidas. 

d. Tratamento da Informação. 

Habilidades: 

a. Utilizar no contexto social, diferentes significados dos 

Números Naturais, Inteiros, Racionais ou Reais. 

b. Resolver situações-problema, utilizando representações 

algébricas e gráficas de grandezas diretamente 

proporcionais, 

inversamente proporcionais e grandezas nem direta nem 

inversamente 

proporcionais. 

c. Expressar algebricamente a dependência de uma variável 

em relação à outra, a partir da construção e análise de 

tabelas 

e gráficos. 

d. Interpretar ou aplicar modelos analíticos, envolvendo 

equações de 1º grau e sistemas lineares de 1º grau (com 

duas 

equações e duas incógnitas). 

e. Utilizar cálculo de porcentagem como recurso para 

construção 

de argumentos. 

f. Utilizar os conceitos de porcentagem e juros simples e 

compostos para a análise e resolução de problemas que 

envolvam 



investimentos, dívidas, descontos ou crediários. 

g. Aplicar a noção de escalas na leitura de plantas ou 

mapas. 

h. Reconhecer padrões e regularidades em situaçõesproblema. 

i. Identificar características de polígonos ou sólidos 

(prismas, 

pirâmides, cilindros). 

j. Estabelecer relações entre diferentes unidades de medida 

(ângulo, comprimento, massa, capacidade, área e volume) 

k. Resolver situação-problema que envolva relações 

trigonométricas 

do triângulo retângulo e em circunferências. 

l. Aplicar os princípios aditivo e multiplicativo, fazendo 

uso 

da divisão para eliminar agrupamentos repetitivos em 

situaçõesproblema 

que envolvam contagens. 

m. Resolver situação-problema que envolva contagem, 

utilizando 

representação como árvore de possibilidades ou tabela 

de dupla entrada. 

n. Aplicar o conceito de probabilidade em situaçõesproblema 

que envolva eventos simultaneamente independentes 

ou mutuamente excludentes. 

o. Calcular a média aritmética de um conjunto de dados 

expressos em uma tabela de freqüência, de dados agrupados 

ou gráficos de colunas. 

p. Identificar informações apresentadas em tabelas ou 

gráficos (de coluna, de setores e de linha). 

q. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas 

para fazer inferências. 

C – ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

1- Geografia 

Conteúdos: 

a. Os elementos dos mapas: título, escala, projeções 

cartográficas 

e legenda. 

b. Natureza e riscos ambientais. 

c. Circuitos de produção: espaço industrial, espaço 

agrário. 

d. Dinâmicas demográficas. 

e. Geopolítica do mundo contemporâneo: conflitos regionais. 

f. Globalização e regionalização do espaço mundial – os 

blocos econômicos. 

Habilidades: 

a. Interpretar mapas segundo os elementos que o compõem, 

considerando projeção, escala e linguagem. 

b. Comparar as diferentes formas de regionalização do 

Brasil. 

c. Identificar no mapa do Brasil as diferenças regionais, 



apontando as áreas mais industrializadas, mais urbanizadas 

e 

de agropecuária moderna e tradicional. 

d. Reconhecer o meio ambiente como a soma da vida nos 

domínios naturais. 

e. Interpretar mapas representativos das principais áreas 

de 

risco de eventos sísmicos e vulcânicos no mundo. 

f. Associar impactos ambientais da sociedade industrial às 

modificações de biomas originais no Brasil. 

g. Identificar a distribuição da atividade agropecuária 

brasileira 

pelo território. 

h. Associar as manifestações culturais dos diferentes 

grupos 

étnicos que compõem a matriz brasileira do presente aos 

processos 

históricos de sua formação cultura. 

i. Analisar a estrutura etária brasileira identificando em 

diferentes pirâmides etárias os períodos de crescimento 

populacional, 

assim como os de estabilidade demográfica. 

j. Relacionar a dinâmica dos fluxos populacionais à 

organização 

do espaço geográfico brasileiro e mundial. 

k. Diferenciar ordem bipolar do início do século XX da nova 

ordem mundial esboçada no final do século, bem como a 

formação 

dos blocos regionais. 

l. Analisar situações representativas da ordem mundial 

contemporânea 

e do papel exercido pelas potências hegemônicas 

na manutenção do sistema mundial vigente. 

m. Ler e interpretar mapas e gráficos relativos à 

distribuição 

e à manifestação das principais áreas de conflitos 

étnicoreligiosos 

no mundo. 

2- História 

Conteúdos: 

a. A vida na América antes da conquista europeia. 

b. Sistemas coloniais europeus. 

c. Revolução Francesa. 

d. Revolução Industrial. 

e. Era Vargas. 

f. I e II Guerra mundial. 

g. Guerra Fria. 

h. Ditadura Militar no Brasil. 

i. Movimento “Diretas Já . 

Habilidades: 

a. Identificar em textos discursivos ou ilustrações, as 



diferenças existentes entre as formas de ocupação do 

litoral e 

do interior brasileiro, a partir da compreensão do processo 

de 

colonização. 

b. Analisar as formas de circulação da cultura em 

diferentes 

momentos da história. 

c. Analisar os significados históricos das relações de 

poder 

entre as nações, confrontando formas de interação cultural, 

social e econômica, em contextos históricos específicos. 

d. Associar as manifestações do ideário político 

contemporâneo 

às influências históricas. 

e. Identificar os principais conceitos da Revolução 

Francesa 

(sociedade estamental, burguesia, nobreza, Antigo Regime, 

Iluminismo, 

revolução burguesa, Constituição, Assembleia Constituinte, 

sufrágio censitário, sufrágio universal, cidadania, 

direitos 

humanos e liberalismo). 

f. Identificar as principais influências da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, nas formas 

características 

das sociedades contemporâneas. 

g. Identificar o significado e as consequências da divisão 

do 

trabalho para o trabalhador industrial. 

h. Reconhecer a importância dos movimentos sociais pela 

melhoria das condições de vida e trabalho ao longo da 

história. 

i. Estabelecer relação de causa/consequência entre o 

imperialismo 

e as duas Guerras Mundiais. 

j. Caracterizar a organização político-territorial do mundo 

após a II Guerra Mundial, relacionando-a a bipolarização 

econômico-militar do mundo. 

k. Reconhecer as principais características dos governos 

populistas no Brasil. 

l. Caracterizar os governos militares instalados no Brasil 

a 

partir de 1964, considerando especialmente a suspensão das 

liberdades e a repressão à oposição. 

m. Reconhecer a importância do voto para o exercício da 

cidadania. 

n. Compreender os processos de formação e transformação 

das instituições político-sociais, como resultado de lutas 

coletivas. 

3- Filosofia 



Conteúdos: 

a. As características do pensamento reflexivo e as 

diferentes 

áreas da Filosofia. 

b. Ética, moral e autonomia. 

c. A liberdade e as concepções de livre arbítrio e de 

determinismo. 

d. A política como atividade humana por excelência, 

associada 

à necessidade humana de vida em sociedade e de criação 

de cultura. 

e. Democracia e cidadania: origens, conceitos e dilemas. 

Habilidades: 

a. Compreender a importância da reflexão filosófica para 

desenvolvimento do pensamento autônomo e questionador. 

b. Reconhecer os diferentes momentos da História da 

Filosofia. 

c. Relacionar ética e moral. 

d. Reconhecer a democracia como possibilidade de igualdade 

efetiva entre os cidadãos. 

e. Discutir o conceito de liberdade, destacando questões 

associadas a diferentes entendimentos de sobre o ser livre. 

4- Sociologia 

Conteúdos: 

a – O processo de desnaturalização ou estranhamento da 

realidade. 

b – O homem como ser social. 

c – Relações e interações sociais na vida cotidiana. 

d – O caráter culturalmente construído da humanidade. 

e – Desigualdade de classes. 

f – Divisão social do trabalho. 

g – Transformação no mundo do trabalho: emprego e 

desemprego na atualidade. 

h– O que é cidadania? 

Habilidades: 

a – Desenvolver a consciência de que não há olhar natural; 

todos os olhares são sempre construções. 

b– Compreender o que permite ao homem viver em 

sociedade. 

c – Reconhecer o caráter social e culturalmente construído 

da humanidade. 

d – Identificar as características da cultura. 

e – Reconhecer e analisar formas de manifestação da 

desigualdade social. 

f – Compreender criticamente a ideia de raça e etnia. 

g – Identificar fatores que expressam a desigualdade social 

no Brasil. 

h – Identificar o trabalho como mediação entre o homem 

e a natureza. 

i – Estabelecer uma reflexão sobre divisão do trabalho, 

processo de trabalho e relações de trabalho. 



j – Compreender as categorias emprego e desemprego na 

atualidade. 

k – Reconhecer as causas do desemprego na atualidade. 

l– Compreender o significado e as origens das palavras 

“cidadão” e “cidadania”. 

m – Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, 

políticos, 

sociais e humanos. 

n – Estabelecer uma reflexão crítica sobre os direitos e os 

deveres do cidadão. 

D – ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

1- Biologia 

Conteúdos: 

a. Interdependência da vida – Fluxos de energia e matéria; 

ecossistemas, populações e comunidades terrestres e 

aquáticos; 

fatores de problemas ambientais; problemas ambientais 

contemporâneos. 

b. Qualidade de vida das populações humanas – Saúde; 

Alimentação, Saneamento, Doenças infectocontagiosas, 

parasitárias, 

degenerativas, sexualmente transmissíveis; Gravidez na 

adolescência; Vacinas. 

c. Identidade dos seres vivos - A organização celular e o 

funcionamento dos tipos básicos de células; Fotossíntese e 

respiração celular. 

d. A receita da vida e o seu código: tecnologias de 

manipulação 

do DNA - Estrutura química do DNA; RNA – tradução; 

Tecnologias de manipulação do DNA; Engenharia genética e 

produtos geneticamente modificados. 

e. Diversidade da vida - Critérios de classificação, regras 

de nomenclatura e categorias taxonômicas reconhecidas; Os 

reinos – níveis de organização, estruturas, importância 

econômica 

e ecológica; Relações de parentesco entre seres – árvores 

filogenéticas. 

f. Origem e evolução da vida - Hipóteses sobre a origem 

da vida; As ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck; 

Mecanismos da evolução das espécies – mutação, Evolução do 

ser humano. 

Habilidades: 

a. Identificar níveis tróficos em cadeias e teias 

alimentares 

representadas em esquemas ou descritas em textos. 

b. Identificar as etapas principais dos ciclos 

biogeoquímicos 

(água, carbono, oxigênio e nitrogênio). 

c. Identificar as variações na densidade de populações, em 

razão de mudanças ambientais ou de alterações nos fatores 

bióticos, com base em textos ou gráficos. 



d. Identificar e propor estratégias diversas de tratamento 

do 

lixo, efeito estufa, aquecimento global, reconhecendo 

vantagens 

e desvantagens em cada uma delas. 

e. Inferir sobre o nível de desenvolvimento humano e de 

saúde de diferentes regiões do país e do mundo, com base na 

análise de indicadores como mortalidade infantil, esperança 

de vida ao nascer e mortalidade por causa e suas 

respectivas 

condições de acesso a saneamento básico. 

f. Apresentar conclusões baseadas em argumentos sobre o 

impacto positivo das tecnologias na melhoria da qualidade 

da 

saúde das populações (vacinas, medicamentos, exames 

diagnósticos, 

alimentos enriquecidos etc.). 

g. Identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar 

sua eficácia e acessibilidade. 

h. Elaborar, apresentar e discutir hipóteses sobre a alta 

prevalência de gravidez entre adolescentes. 

i. Reconhecer e explicar diferenças entre células 

eucarióticas 

e procarióticas, células vegetais e células animais. 

j. Conceituar gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, 

dominante, 

recessivo, genótipo e fenótipo. 

k. Reconhecer as semelhanças e diferenças entre o DNA 

e o RNA. 

l. Reconhecer a importância dos testes de DNA na 

determinação 

da paternidade, na investigação criminal e na identificação 

de indivíduos. 

m. Analisar os argumentos relativos aos riscos e benefícios 

da utilização de produtos geneticamente modificados 

disponíveis 

no mercado. 

n. Identificar os principais processos físicos e químicos 

envolvidos na digestão, na respiração humana, e na 

circulação 

humana. 

o. Associar estrutura e função dos componentes do sistema 

reprodutor humano (feminino e masculino). 

p. Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de 

Lamarck 

com base na leitura de textos Históricos. 

q. Interpretar árvores filogenéticas e determinar, nesse 

tipo 

de representação, as relações de parentesco entre os seres 

vivos. 

2- Física 



Conteúdos: 

a. Concepções de Espaço, Tempo, Massa e Inércia. 

b. Cinemática Escalar e Vetorial. 

c. Momento Linear e Angular. 

d. Referenciais, Movimento Relativo, Leis de Newton e 

aplicações das leis de Newton. 

e. Forças: Elástica, Normal, Atrito, Arraste, Peso, 

Centrípeta, 

Tração, Resultante, Diagrama e Projeção. 

f. Relações entre: a conservação do momento angular e 

linear; a conservação do centro de massa; e as leis de 

Newton. 

g. Trabalho de uma Força, Teorema da Energia Cinética, 

Energia Mecânica e Conservação de Energia. 

h. Equilíbrio estático e dinâmico. 

i. Constituintes do Sistema Solar, a inter-relação Terra–

Lua– 

Sol e a Revolução Copernicana. 

j. Leis de Kepler e sua relação com os princípios de 

conservação. 

k. O modelo cosmológico atual – espaço-curvo, inflação 

e big bang. 

l. Etapas de evolução estelar – da formação à transformação 

em gigantes, anãs ou buracos negros. 

m. Evolução dos modelos de Universo – matéria, radiações 

e interações fundamentais. 

n. Propriedades térmicas: Dilatação, condução, capacidade 

térmica e calor específico. 

o. Trocas de Calor: condução, convecção ou irradiação. 

p. Ciclos atmosféricos e efeitos correlatos, o efeito 

estufa e 

o aquecimento global. 

q. Histórico da unificação calor–trabalho mecânico e da 

formulação do princípio de conservação da energia. 

r. Operação de máquinas térmicas em ciclos fechados, 

Potência e rendimento em máquinas térmicas. 

s. Impacto social e econômico com o surgimento das máquinas 

térmicas – Revolução Industrial. 

t. Entropia e degradação da energia: Fontes de energia da 

Terra – transformações e degradação. 

u. Som e Luz – características físicas e fontes. 

v. A diferença entre a cor das fontes de luz e a cor de 

pigmentos. 

w. O caráter policromático da luz branca. 

x. Ondas e transmissões eletromagnéticas. 

y. Circuitos elétricos: Leis de Ohm e Leis de Kirrchoff. 

z. Campos e forças eletromagnéticas: Interação elétrica 

e magnética, o conceito de campo e as leis de Oersted e da 

indução de Faraday. 

aa. Motores e geradores: Produção de energia elétrica em 



grande escala em usinas hidrelétricas, termelétricas e 

eólicas; 

estimativa de seu balanço custo–benefício e de seus 

impactos 

ambientais. Transmissão de eletricidade em grandes 

distâncias. 

bb. Modelos de átomos e moléculas para explicar 

características 

macroscópicas mensuráveis, os modelos atômicos de 

Rutherford e Bohr. 

cc. A quantização da energia para explicar a emissão e 

absorção de radiação pela matéria. 

dd. A dualidade onda–partícula. 

ee. As radiações do espectro eletromagnético e seu uso 

tecnológico: iluminação incandescente, a fluorescente e o 

laser. 

ff. Núcleos estáveis e instáveis, radiatividade natural e 

induzida. 

gg. A intensidade da energia no núcleo e seus usos médico, 

industrial, energético e bélico. 

hh. Radiatividade, radiação ionizante, efeitos biológicos e 

radioproteção. 

ii. Evolução dos modelos para a constituição da matéria – 

dos átomos da Grécia Clássica aos quarks. 

jj. As quatro interações fundamentais. 

Habilidades: 

a. Reconhecer causas da variação de movimentos associadas 

a forças e ao tempo de duração das interações. 

b. Calcular o trabalho mecânico de forças de diferentes 

naturezas, em exemplos de situações reais. 

c. Relacionar e calcular grandezas que caracterizam 

movimentos. 

d. Utilizar a conservação da energia mecânica para analisar 

e determinar parâmetros de movimentos. 

e. Relacionar variáveis relevantes nas interações 

gravitacionais 

entre objetos na superfície da Terra ou entre astros no 

Universo. 

f. Estimar trocas de calor envolvidas em fenômenos naturais 

ou em processos tecnológicos. 

g. Associar fenômenos atmosféricos ou climáticos a 

processos 

de troca de calor e propriedades térmicas de materiais. 

h. Compreender os princípios fundamentais da termodinâmica 

que norteiam a construção e o funcionamento das 

máquinas térmicas. 

i. Identificar fontes e transformações de energia em 

diferentes 

processos de sua geração e uso social. 

j. Identificar e discriminar características físicas de 

ondas 



sonoras. 

k. Aplicar o princípio de conservação da energia nas trocas 

de calor com mudanças de estado físico, nas máquinas 

mecânicas 

e a vapor. 

l. Associar o funcionamento de equipamentos de 

telecomunicação 

a características do espectro eletromagnético 

m. Relacionar elementos e grandezas mensuráveis de 

equipamentos e circuitos elétricos (corrente, tensão, 

resistência, 

potência). 

n. Avaliar argumentos críticos sobre diferentes recursos 

e processos de geração de energia, considerando aspectos 

ambientais, sociais e econômicos. 

o. Confrontar diferentes modelos atômicos e/ou concepções 

de constituição da matéria ao longo da história, analisando 

seus 

limites e desdobramentos. 

p. Reconhecer transformações nucleares que dão origem à 

radioatividade. 

3- Química 

Conteúdos: 

a- Transformação química na natureza e no sistema produtivo 

b- Evidências das transformações químicas; tempo envolvido; 

energia envolvida; revertibilidade e representação de 

reações químicas; 

c- Caracterização de reagentes e produtos das 

transformações 

em termos de suas propriedades; relações em massa 

e energia; 

d- Separação e identificação das substâncias; 

e- Combustíveis – transformação química, massas envolvidas 

e produção de energia; 

f- Reações de combustão; aspectos e relações quantitativas 

nas transformações químicas; 

g- Primeiras ideias sobre a constituição da matéria - 

Modelo 

de Dalton sobre a constituição da matéria; 

h- Linguagem simbólica da Química; tabela periódica; 

balanceamento; equação química e Estequiometria. 

i- Materiais e suas propriedades 

j- Água; propriedades da água para consumo humano - 

Água pura e água potável; dissolução de materiais em água e 

mudança de propriedades; concentração de soluções; 

k- O comportamento dos materiais e os modelos de átomo 

- o modelo de Rutherford-Bohr; ligações químicas iônicas, 

covalentes 

e metálicas; 

l- Relações entre propriedades das substâncias e suas 

estruturas; 



m- Reatividade de metais; conceito de reações de 

oxirredução; 

n- Atmosfera, Hidrosfera e biosfera como fonte de materiais 

para uso humano. 

o- Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e 

alcalinidade 

de águas naturais – conceito de Arrhenius; significado da 

constante de equilíbrio; reação de neutralização; 

p- Extração de materiais úteis da biosfera; recursos 

vegetais 

para a sobrevivência humana - carboidratos, lipídios e 

vitaminas; 

recursos animais para a sobrevivência humana – proteínas e 

lipídios; recursos fossilizados para a sobrevivência humana 

– gás 

natural, carvão mineral e petróleo; 

q- O que o ser humano introduz na atmosfera, hidrosfera 

e biosfera. 

r- Poluição atmosférica; poluição das águas por efluentes 

urbanos, domésticos, industriais e agropecuários; 

perturbação 

da biosfera pela produção, uso e descarte de materiais e 

sua 

relação com a sobrevivência das espécies vivas; ciclos 

biogeoquímicos 

e desenvolvimento sustentável. 

Habilidades: 

a. Reconhecer e utilizar códigos e nomenclatura da química 

para caracterizar materiais, substâncias transformações 

químicas 

e para identificar suas propriedades. 

b. Caracterizar materiais, substâncias e transformações 

químicas, 

identificando propriedades, etapas, rendimentos e taxas 

de sua obtenção e produção; implicações sociais, econômicas 

e ambientais. 

c. Identificar implicações sociais, ambientais e/ou 

econômicas 

na produção ou no consumo de eletricidade, dos 

combustíveis ou recursos minerais, em situações que 

envolvam 

transformações químicas e de energia (a partir de petróleo, 

carvão, 

biomassa, gás natural, e dispositivos como pilhas e outros 

tipos de baterias). 

d. Relacionar e verificar a importância social e econômica 

da eletricidade, dos combustíveis ou recursos minerais, 

identificando 

e caracterizando transformações químicas e de energia 

envolvendo fontes naturais (como petróleo, carvão, 

biomassa, 



gás natural, e dispositivos como pilhas e outros tipos de 

baterias), 

identificando riscos e possíveis danos decorrentes de sua 

produção e uso. 

e. Analisar propostas de intervenção ambiental aplicando 

conhecimento químico, observando riscos e benefícios. 

f. Usar conhecimentos da Química para compreender o 

mundo natural e interpretar, avaliar e planejar 

intervenções 

científico-tecnológicas no mundo contemporâneo. 
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Edusp, 2001. 
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Paulo, EDUSP, 2006. 

c. SOUZA, Marina de Melo. África e o Brasil africano. 2a 

Ed, 

São Paulo, Ática, 2007. 
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arquivos/pdf/portugues.pdf - acesso em 08-08-2012. 

b. ENCCEJA 
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em 08-08-2012. 
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2012. 
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http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/36/arquivo

s/ 

curriculos/reduzido_Currículo_Matemática_Final_020810. 

pdf, acesso em 14-08-2012. 

Ensino Médio: 

Obras impressas: 

a. AB’SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: 
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2003. 
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Edusp, 2001. 

c. FAUSTO, Boris. História do Brasil, 14a Ed, São Paulo, 

EDUSP, 2012. 

d. SOUZA, Marina de Melo. África e o Brasil africano. 2a 

Ed, 

São Paulo, Ática, 2007. 

e. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena 

Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: 

Moderna, 

2009. 

f. COTRIM, Gilberto e FERNANDES, Mirna. Fundamentos de 

Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2010. 

g. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 

2009. 

h. CHAUÍ, Marilena. Filosofia. São Paulo: Ática, 2002. 



i. BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca (coord.). 
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Editora do Brasil, 2010. 

j. OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. 2ª 
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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 31-08- 

2012 

Designando, a partir de 27-08-2012, no uso da competência 

definida pelo Decreto 52.833, de 24-03-2008, os servidores 

abaixo relacionados para exercerem a função de GERENTE DE 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, fazendo jus à Gratificação “Pró- 

Labore’ calculada de acordo com o disposto no artigo 15 da 

LC 

1144/2011, conforme se segue: 

ALESSANDRA CRISTIANE SILVA, RG 25.285.756-2, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE 

COMENDADOR 

LUCIANO GUIDOTTI, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

THALITA MOSCHINI CAVALCANTI TERRINI, RG 30.150.556- 

1, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado 

na 

EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino, em 

Piracicaba, 

DE- Região de Piracicaba, para exercer a função na EE 

JARDIM 

GILDA, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba. 

REGINA CÉLIA LEITE, RG 22.648.068-9, Agente de Organização 

Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. ANTONIO 

DE MELLO COTRIM, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

MARIA MARQUES DA SILVA ISMAEL, RG 7.609.405-4, 



Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE 

MORAIS BARROS, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para 

exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

FÁTIMA BENEDITA AVANSINI GODOY, RG 11.003.370-X, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE PROFª. CATHARINA CASALE PADOVANI, em Piracicaba, 

DE- Região de Piracicaba, para exercer a função nesta mesma 

Unidade Escolar. 

SANDRA MARA DO AMARAL GARCIA, RG 20.248.263, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE Dr. LUIZ GONZAGA DE CAMPOS TOLEDO, em Piracicaba, 

DE- Região de Piracicaba, para exercer a função nesta mesma 

Unidade Escolar. 

CLÉRIA LUCIA FERRAZ DE CAMPOS, RG 7.120.964, Secretario 

de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE Prof. José 

Romão, 

em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para exercer a 

função 

na EE FRANCISCA ELISA DA SILVA, em Piracicaba, DE- Região 

de Piracicaba. 

ELIANA MARTINS, RG 29.001.960-6, Secretario de Escola, 

SQC-III-QAE, classificado na EE PROFª. OLÍVIA BIANCO, em 

Piracicaba, 

DE- Região de Piracicaba, para exercer a função nesta 

mesma Unidade Escolar. 

JOSÉ BENEDITO MARQUES, RG 15.434.214, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. 

ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

LEONARDO SARRUGE DA SILVA, RG 40.253.816-X, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE SUD 

MENNUCCI, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

MATHEUS GEROLAMO GONÇALVES, RG 29.175.459-4, 

Secretario de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. 

ELIAS 

DE MELLO AYRES, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para 

exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

SORAIA SANTIAGO GIULIANI, RG 35.060.140-9, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE 

EDSON 

RONTANI, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer 

a função nesta mesma Unidade Escolar. 

PETER KASTEN JUNIOR, RG 5.269.122, Agente de Organização 

Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. AUGUSTO 



SAES, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para exercer 

a 

função nesta mesma Unidade Escolar. 

RENATA DE GOES BAGGI ARRUDA, RG 29.002.234-4, 

Secretario de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE PEDRO 

DE 

MELLO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer a 

função nesta mesma Unidade Escolar 

RAFAELA TERRA MARTINS, RG 43.478.088, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. 

HÉLIO PENTEADO DE CASTRO, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

DANIELA TAÍS ZAMPAOLO, RG 46.198.325-4, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE DR. 

JOÃO 

SAMPAIO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer 

a função nesta mesma Unidade Escolar. 

ROSE MARY LOURENÇO, RG 5.549.721, Secretário Escolar, 

SQC-III-QAE, classificado na EE DR. PRUDENTE, em 

Piracicaba, 

DE- Região de Piracicaba, para exercer a função nesta mesma 

Unidade Escolar. 

VERIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS JACINTO, RG 

29.534.789, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 

classificado 

na EE PROFª. MARIA DE LOURDES SILVEIRA COSENTINO, 

em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para exercer a 

função 

nesta mesma Unidade Escolar. 

AIANE MICHELE PEIXOTO FROIS, RG 40.010.329-1, Secretario 

de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE PROFª. CAROLINA 

MENDES THAME, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

SILVANA DAMARIS ZUIN VALÉRIO, RG 20.250.303-3, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE 

PROF. MANOEL DIAS DE ALMEIDA, em Saltinho, DE- Região de 

Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

CELIA APARECIDA NICOLAU DE SOUZA, RG 18.896.277-0, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE Profª Carolina Mendes Thame, em Piracicaba, DE- Região 

de 

Piracicaba, para exercer a função na EE MONSENHOR JERONYMO 

GALLO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba. 

VERA LÚCIA PUGA FARAH, RG 8.926.787-1, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. 

JOSÉ 



ROMÃO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer 

a função nesta mesma Unidade Escolar. 

EDILAINE CATIA DO CARMO TOGNI, RG 25.285.677-6, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE 

Profª Catharina Casale Padovani, em Piracicaba, DE- Região 

de 

Piracicaba, para exercer a função na EE PROFª MIRANDOLINA 

DE ALMEIDA CANTO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba. 

MARIANA RODRIGUES MARCONDES, RG 25.787.447-1, 

Secretario de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. 

JOSÉ 

DE MELLO MORAES, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

MARIA DO CARMO DETONI BONILHA, RG 15.751.405, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE 

PROF. ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO, em Piracicaba, DE- Região 

de Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

SILVANA ANTONIA SARTORI SARTO, RG 15.233.034-3, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE PROF. PEDRO CREM FILHO, em Charqueada, DE- Região de 

Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

CÉLIA REGINA RODRIGUES RANDO, RG 15.781.100-1, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE 

PROFª. DIONETTI CALLEGARO MIORI, em Piracicaba, DE- Região 

de Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

NILCE ANDREA AMARO DE MORAES, RG 22.850.571-9, 

Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na 

EE 

PROF. HÉLIO NEHRING, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

MARCELO MUNICELLI DE OLIVEIRA, RG 40.253.656-3, 

Secretario de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE 

COMENDADOR 

MARIO DEDINI, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

MARIA HELOISA SIQUEIRA GATTI, RG 3.456.88-4, Secretario 

de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE DR. ALFREDO 

CARDOSO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer 

a função nesta mesma Unidade Escolar. 

RAFAEL RICARDO MARQUES, RG 44.962.100-5, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE 

PROF. 



JETHRO VAZ DE TOLEDO, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

DJILNEA MARTINIANO OBROWNICK DA COSTA, RG 

22.574.196-9, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 

classificado na EE PROF. BENEDITO DUTRA TEIXEIRA, em 

Charqueada, 

DE- Região de Piracicaba, para exercer a função nesta 

mesma Unidade Escolar. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RG 19.123.747, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE 

JOSÉ 

ABÍLIO DE PAULA, em São Pedro, DE- Região de Piracicaba, 

para 

exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

MARIA ISABEL AMBROSIO, RG 15.435.357-7, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. 

JOSÉ 

MARTINS DE TOLEDO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

PAULA CRISTINA TROQUE TORRES, RG 22.378.977-X, Secretário 

de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE VICENTE LUIS 

GROSSO, em São Pedro, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer 

a função nesta mesma Unidade Escolar. 

ROSANGELA GOMES DAS CHAGAS, RG 19.494.666, Secretário 

de Escola, SQC-III-QAE, classificado na EE DOM ANIGER 

FRANCISCO DE MARIA MELILLO, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

PATRÍCIA ACELINO DOS SANTOS, RG 40.959.648-6, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE 

Pedro 

de Mello, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para 

exercer 

a função na EE PROF ADOLPHO CARVALHO, em Piracicaba, 

DERegião 

de Piracicaba. 

IVANILDE APARECIDA SABBADIN ALEXANDRE, RG 

14.942.558-2, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 

classificado na EE BARÃO DO RIO BRANCO, em Piracicaba, 

DE- Região de Piracicaba, para exercer a função nesta mesma 

Unidade Escolar. 

LAURIETE JOSÉ MIGUEL, RG 13.269.477-3, Agente de 

Organização 

Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. AFFONSO 

JOSÉ FIORAVANTI, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para 

exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

DAIANE CRISTINA QUINILATO CAMARGO, RG 44.923.285- 



2, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado 

na 

EE PAULO LUIZ VALÉRIO, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

TELMA CRISTINA MARQUES, RG 22.752.677-6, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE BAIRRO 

SANTO ANTONIO, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para 

exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

TELMA FERNANDA FORNAZZARO BARBOSA DAS NEVES, 

RG 17.498.497, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 

classificado na EE Prof. João Chiarini, em Piracicaba, DE- 

Região 

de Piracicaba, para exercer a função na EE PROF MANASSÉS 

EPHRAIN PEREIRA, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba. 

MARLY PIMENTA, RG 12.375.381-8, Secretário de Escola, 

SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. DR. JOÃO CHIARINI, em 

Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, para exercer a função 

nesta mesma Unidade Escolar. 

JACQUELINE GRUPP, RG 46.837.906, Agente de Organização 

Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE PROF. EDUIR 

BENEDICTO 

SCARPPARI, em Piracicaba, DE- Região de Piracicaba, 

para exercer a função nesta mesma Unidade Escolar. 

DEVANI APARECIDA FERRAZ, RG 12.651.775, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, classificado na EE DR. 

ANTONIO 

PINTO DE ALMEIDA FERRAZ, em Piracicaba, DE- Região de 

Piracicaba, para exercer a função nesta mesma Unidade 

Escolar. 

Retificando o D.O. de 08-06-2010 em que aposentou 

MARIA APARECIDA GODINHO SCALISE, RG 5325275, Professor 

Educação Básica II, SQC-II-QM, da EE “SUD MENNUCCI”, em 

Piracicaba, em virtude de Concessão de Evolução Funcional 

publicada em 13-11-2010, vigência a partir de 17-08-2009. 

Onde se lê: “Faixa 2, Nível III” 

Leia-se: “Faixa 3, Nível IV” 

 

Retificando o D.O. de 06-03-2010 em que aposentou 

GLAUCE ANTUNES RODRIGUES BARBOSA, RG 12173220, Professor 

Educação Básica II, SQC-II-QM, da EE “BARÃO RIO 

BRANCO”, em Piracicaba, em virtude de Concessão de Evolução 

Funcional publicada em 16-06-2010, vigência a partir de 

10-05-2007. 

Onde se lê: “Faixa 2, Nível III” 

Leia-se: “Faixa 1, Nível IV” 

 

Retificando o D.O. de 11-02-2010 em que aposentou CIDA 

MARIA FERRARI, RG 10206289, Professor Educação Básica II, 

SQF-I-QM, da EE “PEDRO DE MELLO”, em Piracicaba, em virtude 



de Concessão de Evolução Funcional publicada em 12-05-2010 

e 

ret.26/06/2010, vigência a partir de 10-03-2009. 

Onde se lê: “Faixa 2, Nível II” 

Leia-se: “Faixa 1, Nível III” 

 

Retificando o D.O. de 28-03-1997 em que aposentou 

MARIA REGINA AZZINI VIEIRA RG 5503747, Professor III, 

SQC –II –QM, da EE “PROF. BENEDITO DUTRA TEIXEIRA”, em 

CHARQUEADA em virtude de Decisão Judicial e como determina 

a Obrigação de Fazer, constante do Processo SE 3462/11 do 

Processo Judicial 053.08.605947-8 -13ªVFP, encabeçada por 

HONEIDY ENOI SAMPONI RAMOS e outros, a interessada faz 

jus “Recálculo da sexta-parte sobre o padrão mais todas as 

vantagens pecuniárias adicionais efetivamente recebidas, 

salvo 

as de natureza eventual, nos termos do art. 129 da 

Constituição 

Estadual, a partir de 05/10/89 ou a partir de quando 

completou 

o tempo aquisitivo, se posterior a essa data, respeitada a 

prescrição 

quinquenal”.(O objeto dessa ação não altera os demais 

enquadramentos, prevalecendo as apostilas já publicadas). 

 

 

Considerando de efetivo exercício, em que os professores, 

da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – SP 

participaram 

do Projeto Cultura é Currículo, realizado na Pinacoteca 

Municipal Miguel Dutra, na cidade de Piracicaba, nos termos 

da Resolução SE-62/2005, de acordo com a Resolução SE-19 de 

13-03-2009. Segue a relação dos professores e seus 

respectivos 

dias no evento: 

Margarete Nazareno Rolim, RG 16.296.262-9 e Maria Angela 

Possari, RG 25.192.588-2 no dia 21-08-2012 no período da 

tarde; Ana Paula de Barros, RG 42.296.176-0 e Maria 

Aparecida 

Leite, RG 8.626.586 no dia 15-08-2012 no período da tarde; 

Aniele Maria Prato Fodra, RG 6.006.548 e Mauricéia 

Rodrigues 

da Silva Bento, RG 7.318.24. no dia 17-08-2012 no período 

da 

manhã; Valéria dos Santos Machado, RG 15.876.789 e Cintia 

Maria P. Candido, RG 27.994.289-2 no dia 14-08-2012 no 

período da manhã; Vanderlei Gomes da Silva, RG 19.582.853-7 

e Luciana R. Cellis Silva, RG 22.584.570 no dia 29-08-2012 

no 

período da manhã; Jeovana Cardoso de Souza, RG 77.886.259-3 

e Vera Mendes de Carvalho Oliveira, RG 43.230.967-3 no dia 



14-08-2012 no período da manhã; Aniele Maria Prato Fodra, 

RG 

6.006.548 e Mauricéia Rodrigues da Silva Bento, RG 

7.318.246 

no dia 17-08-2012 no período da manhã; 

 

 

Considerando de efetivo exercício, em que os professores, 

da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – SP 

participaram 

do Projeto Cultura é Currículo, realizado no Museu 

Histórico 

e Pedagógico Prudente de Moraes, na cidade de Piracicaba, 

nos 

termos da Resolução SE-62/2005, de acordo com a Resolução 

SE-19 de 13-03-2009. Segue a relação dos professores e seus 

respectivos dias no evento: 

Magda de Peder S. Fuzatto, RG 27.633.745-1 e Malcilio 

Julio Reis, RG 54.013.808-3 no dia 29-08-2012 no período da 

manhã; Cleide L. Biscaro Candioto, RG 9.249.140-6 e Lorena 

A. Soares Almeida, RG 14.031.060-5 no dia 14-08-2012 no 

período da tarde; Natalice Carvalho de Castro, RG 

32.842.220-4 

no dia 21-08-2012 no período da manhã; Camila P. 

Sgrigneiro, 

RG 40.385.592 e Maria Patricia Zenero, RG 15.451.995 no dia 

22-08-2012 no período da manhã; Regina Dias Mikhaiu, RG 

21.772.416-4 e Renata Haddad Crnkovic, RG 33.989.032-0 no 

dia 15-08-2012 no período da tarde; Jose Roberto Moimaz, RG 

8.475.673 e Ana Raida A. Vieira, RG 23.885.809-1 no dia 15-

08- 

2012 no período da manhã; Leia Aparecida Pasqual Ventura, 

RG 

16.393.997e Eraide Estevam de Arruda Toledo, RG 12.202.504 

no dia 14-08-2012 no período da manhã; 

 

 

Considerando de efetivo exercício, em que os professores, 

da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – SP 

participaram 

do Projeto Cultura é Currículo, realizado no Zoológico 

Municipal de Piracicaba, na cidade de Piracicaba, nos 

termos 

da Resolução SE-62/2005, de acordo com a Resolução SE-19 de 

13-03-2009. Segue a relação dos professores e seus 

respectivos 

dias no evento: 

Magali Aparecida Gianoni, RG 17.208.397-7 e Thais Cairo 

Santana, RG, 42.795.605-5 no dia 14-08-2012 no período da 

tarde; William Fernando Ferreto, RG 33.141.078-3 e Nanci F. 

Monteiro, RG 15.614.914 no dia 21-08-2012 no período da 



tarde; Ana Cristina S. O. L. Bragion, RG 19.571.537-89 e 

Marlene 

de O. Blumer G. da Silva, RG 9.233.977-3 no dia 28-08-2012 

no 

período da manhã; Silvana R. Capello R. Batista, RG 

10.839.366 

e Karina Tedesco, RG 27.071.637-3 no dia 22-08-2012 no 

período da manhã; Ligia Maria Tapia Maciel, RG 32.281.292 e 

Marta Freitas Oliveira, RG 17.186.822 no dia 30-08-2012 no 

período da tarde; 

 

 

Considerando de efetivo exercício, em que os professores, 

da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – SP 

participaram do Projeto Cultura é Currículo, realizado no 

Parque 

do Mirante de Piracicaba, na cidade de Piracicaba, nos 

termos 

da Resolução SE-62/2005, de acordo com a Resolução SE-19 de 

13-03-2009. Segue a relação dos professores e seus 

respectivos 

dias no evento: 

Raphael Carlini Zambom, RG 34.953.708-2 no dia 15-05- 

2012 no período da manhã; Flor de Lys Rodrigues de Moraes, 

RG 

11.791.271 e Andrea Zaia Perin, RG 22.851.164-1 no dia 29-

08- 

2012 no período da manhã; Alexandre Calefo, RG 24.323.585-9 

e Soraia Vieira de Moraes, RG 24.275.475-2 no dia 22-08-

2012 

no período da tarde; 

 

 

Considerando de efetivo exercício, em que os professores, 

da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – SP 

participaram 

do Projeto Cultura é Currículo, realizado no Museu e 

Centro de Ciências, Educação e Artes Luiz de Queiroz, na 

cidade 

de Piracicaba, nos termos da Resolução SE-62/2005, de 

acordo 

com a Resolução SE-19 de 13-03-2009. Segue a relação dos 

professores e seus respectivos dias no evento: 

Luciana Renata Galves, RG 21.344.610 e Ana Maria Perina, 

RG 28.738.617 no dia 16-08-2012 no período da manhã; Maria 

Candida F. de M. G. Ranzini, RG 32.281.292 e Marta Freitas 

Oliveira, RG 17.186.822 no dia 21-08-2012 no período da 

tarde; 

 

 

 



Considerando de efetivo exercício, em que os professores, 

da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – SP 

participaram 

do Projeto Cultura é Currículo, realizado no SESC, na 

cidade 

de Piracicaba, nos termos da Resolução SE-62/2005, de 

acordo 

com a Resolução SE-19 de 13-03-2009. Segue a relação dos 

professores e seus respectivos dias no evento: 

Ana Paula Cipriano Oliveira, RG 25.004.944-2 e Neusa 

Conceição Domingues, RG 12.414.561 no dia 23-08-2012 no 

período da noite; Diener Regina Casale, RG 19.927.989-8 e 

Marcia 

Regina Stella Miguel, RG 17.571.280-3 no dia 29-08-2012 no 

período da manhã; Maria Valquiria Perin Alves, RG 

14.296.245 e 

Delci de Fátima da Silva, RG 13.754.201 no dia 20-06-2012 

no 

período da manhã; Ana Maria dos Reis, RG 4.795.740 e Camila 

Sarruge da Silva, RG 40.253.956-4 no dia 14-08-2012 no 

período 

da manhã; Ana Maria Nogueira Carvalho, RG 7.253.861 e Sônia 

Maria Dalla Villa Mazzi, RG 6.990.558 no dia 22-08-2012 no 

período da manhã; Aby Keila Rosa Bianchi, RG 40.444.204 e 

Alexandre 

Calefo, RG 24.323.585-9 no dia 17-08-2012 no período 

da manhã; Luciana Felipe dos Santos Sarcedo, RG 21.928.860-

4 

e Célia Ap. de Arruda Leite do Prado, RG 10.512.396-1 no 

dia 

21-08-2012 no período da manhã; Camila de Oliveira Soares, 

RG 30.684.275-0 e Elaine C. Cortiglio Oliveira, RG 

26.614.598-X 

no dia 22-08-2012 no período da noite; Silvana Correa 

Moreira 

Rodrigues, RG 12.875.195 e Antonio Celso de Mello, RG 

27.197.615 no dia 16-08-2012 no período da noite; Doralice 

Marilza Vitti Giusti, RG 11.791.421-5 e Elisabete Giusti 

Tosi, 

RG 18.136.079 no dia 15-08-2012 no período da manhã; Ana 

Paula Cipriano Oliveira, RG 25.004.944-2 e Erenice 

Veronezzi, 

RG 15.613.454 no dia 04-09-2012 no período da manhã; Elisa 

Maria Dias Bottino Mochetti, RG 15.625.877 e Valmir Bueno 

Camargo, RG 10.235.264 no dia 05-08-2012 no período da 

manhã; Rafael Telles, RG 45.469.230-4 e Wiliany S. R. 

Worfshorndl, 

RG 40.415.900-X no dia 23-08-2012 no período da manhã; 

Graziele Ramos Pereira, RG 34.320.171 e Sueli Rus de 

Carvalho, 



RG 17.935.019 no dia 28-08-2012 no período da noite; Dalva 

Ap. 

Sagliete de Aquino, RG 8.474.832 no dia 26-08-2012 no 

período 

da noite; Jeferson Rodrigo Correia, RG 33.916.439-6 e 

Márcia 

Ap. C. Buratto, RG 22.647.015-5 no dia 30-08-2012 no 

período 

da manhã; Cássio José B. Godoy, RG 16.335.601-4 no dia 30-

08- 

2012 no período da noite; 

 

 

Concedendo nos termos dos Artigos 209 e 214 da Lei 

10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação da LC 1048/08, aos 

funcionários das respectivas Unidades Escolares, abaixo 

identificados, 

90 dias de Licença Prêmio a que faz jus, referente ao 

período aquisitivo mencionado: 

EE AUGUSTO SAES 

Virgilia Fragoso Vieira, RG 9601295-X, Agente de Serviços 

Escolares, PULP 834/0068/2012, Certidão 237/2012, período 

03-04-2007 a 31-03-2012.(Republicando por conter 

incorreções). 

 

 

Apostilas do Dirigente de Ensino, de 31-08-2012 

Declarando que, o cargo/função atividade do funcionário/ 

servidor abaixo fica enquadrado na seguinte conformidade, 

em virtude de cumprimento ao Mandado de Segurança 

451.01.2007.015253-4/000000-000, em que concedeu o direito 

a interessada de averbar junto ao INSS, a partir de 18-08-

2011, 

o período de 18-03-1991 a 02-09-1996: 

(C)CONCESSÃO (R)Retificação (A) ANULAÇÃO 

VILMA SANTIN, RG 7696194, Professor Educação Básica II, 

SQF-I-QM-SE, da EE Monsenhor Jeronymo Gallo, em Piracicaba: 

A – 01/04/91 – Lei 7410/91 26/10/93 17/A 

A – 01/07/91 – Lei 7533/91 21/12/91 19/A 

A – 01/08/91 – Lei 7578/91 25/03/92 20/A 

A – 01/09/91 – Lei 7639/91 25/03/92 21/A 

A – 01/10/91 – Lei 7794/92 06/10/92 22/A 

A – 01/11/91 – Lei 7795/92 06/10/92 23/A 

A – 01/12/91 – Lei 7796/92 06/10/92 24/A 

A – 01/01/92 – Ad.Magist.art.54 LC 444/85 14/04/92 25/A 

A – 01/01/92 – LC 677/92 12/12/92 26/A 

A – 01/02/92 – LC 677/92 12/12/92 27/A 

A – 01/04/92 – LC 692/92 29/04/93 30/A 

A – 01/05/92 – LC 692/92 29/04/93 31/A 

A – 01/06/92 – LC 692/92 29/04/93 32/A 

A – 01/07/92 – LC 692/92 29/04/93 33/A 



A – 01/08/92 – LC 692/92 29/04/93 34/A 

A – 01/09/92 – LC 692/92 29/04/93 35/A 

A – 01/10/92 – LC 707/92 19/05/93 37/A 

A – 01/11/92 – LC 707/92 19/05/93 39/A 

A – 01/12/92 – LC 707/92 19/05/93 41/A 

A – 01/01/93 – LC 707/92 02/06/93 43/A 

A – 01/02/93 – LC 707/92 02/06/93 45/A 

A – 01/03/93 – LC 707/92 02/06/93 47/A 

A – 01/04/93 – LC 707/92 28/06/94 49/A 

A – 01/05/93 – LC 707/92 28/06/94 51/A 

A – 01/06/93 – LC 707/92 28/06/94 53/A 

A – 01/07/93 – LC 707/92 28/06/94 55/A 

A – 01/08/93 – LC 707/92 28/06/94 57/A 

A – 01/08/93 – LC 748/94 21/06/06 59/A 

A – 01/10/93 – LC 750/94 21/06/06 61/A 

A – 01/01/94 – Ad.Magist.art.54 LC 444/85 11/03/94 62/A 

A – 01/03/95 – LC 798/95 23/07/97 65/A 

A – 01/01/96 – Ad.Magist.art.54 LC 444/85 06/02/96 66/A 

A – 01/01/97 – Prom.Merec.art.48LC 444/85 25/01/97 67/A 

A – 01/01/98 – Ad.Magist.art.54 LC 444/85 21/01/98 68/A 

R – 01/02/98 – LC 836/97 01/04/98 1/ I 

 

 

Retificando o Adicional por Tempo de Serviço, ao servidor 

abaixo identificado em virtude de cumprimento ao Mandado de 

Segurança 451.01.2007.015253-4/000000-000, em que concedeu 

o direito a interessada de averbar junto ao INSS, a partir 

de 

18-08-2011, o período de 18-03-1991 a 02-09-1996: 

VILMA SANTIN, RG 7696194, Professor Educação Básica II, 

SQF-I-QM, da “EE Monsenhor Jeronymo Gallo”, em Piracicaba: 

Vigência em 02-09-2001 - 1º ATS 

Vigência em 26-05-2012 - 2º ATS 

 

 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 31-08-2012 

EE "JOSE ABILIO DE PAULA" 

Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 

de 10-06-2008 a: NORBERTO MAURO PINTO, RG 4.263.606, 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA II, SQC-II-QM 45 dias referente 

ao período de 29/09/01 a 27/09/06, Certidão 10/07- PULP 

927/0068/2011. 

 

 

 

 

 

 



Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 

de 

10-06-2008 a: Jose Matarazzo Neto, RG 9.006.453, PROFESSOR 

EDUCAÇÃO BASICA II, SQC-II-QM 30 dias referente ao período 

de 13/09/01 a 09/02/92; 20/02/92 a 06/02/95; 10/02/95 

a 13/02/96; 22/02/96 a 10/10/96, Certidão 100/11- PULP 

532/0068/2011. 

 

EE JOÃO GUIDOTTI 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 

de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 

CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 e 

republicado no D.O. de 29-11-2008, ao interessado abaixo 

relacionado: 

PEDRO HENRIQUE BRAGA PIEROZZI, RG 32.226.505 

PEB II, SQF-I-QM-SE, classificada na EE JOÃO GUIDOTTI, 03 

dias 

de auxílio-doença a partir de 27-08-2012 a 29-08-2012. 

 

EE "DR. JORGE COURY" 

Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 

de 

10-06-2008 a MARCOS RIZZI E PAULA, RG 16.343.217, PEB II, 

SQC-II-QM-SE, 30 dias referente ao período de 07-02-2004 A 

04-02-2009, Certidão 135/2010 - PULP 161/0068/2004. 

 

EE “Prof. Alcides Guidetti Zagatto 

Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 

Artigos 

213 e 214 da Lei 10261/68, “NR” pela Lei 1048/08 de 10 de 

junho de 2008 a: Ivana Aparecida Silvestrini Rossi, RG 

14.940.870, PEBI, SQC-II-QM-SE, 15 dias referentes ao 

período 

de 12-08-1992 a 10-08-1997, Certidão 076/1997, PULP 

504/0068/2010. 

 

EE DR. JOÃO SAMPAIO 

Concedendo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da 

lei 8.213 de 24/07/91 combinado com o comunicado conjunto 

UCRH/CAF – 1, de 21-11-2008 publicado no D.O de 22-11-2008 

e republicado no D.O de 29-11-2008 à interessada abaixo 

relacionada: 

DENISE CRISTINA ELEUTHERIO RG 42.898.805-2 PEB-II 

SQS-1 QM – SE classificada na EE DR. JOÃO SAMPAIO 

2 dias de auxílio doença, de 30/08/12 a 31/09/12, CID N.23. 

 

EE "JOSE ABILIO DE PAULA" 

Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 



de 10-06-2008 a: ROSANGELA DE FATIMA MUNDINI, RG 

8.478.929, AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, SQC-III-QAE 

30 dias referente ao período de 03/09/92 a 01-09-1997, 

Certidão 

04/04- PULP 1474/0068/2007. 

 

 

Despacho do Diretor de Escola, de 31-08-2012 

ACÚMULO DE CARGO 

O Diretor de Escola, com base no art. 64, inciso I, do 

Decreto 

17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, 

expede o seguinte Ato Decisório: 

EE PROFª CAROLINA MENDES THAME 

551/2012 – SILVANA DE FATIMA LOPES SILVA, RG 

18.129.299-3, PEB-II, SQF-I-QM-SE, acumula com função de 

Professor junto à Prefeitura de Piracicaba. Acúmulo Legal. 

EE JOSÉ ABILIO DE PAULA 

552/2012 – RITA DE CÁSSIA DONVITO, RG 16.511.010, PEBI, 

SQF-I-QM-SE, acumula com cargo de PEB-I junto a Prefeitura 

de São Pedro. Acúmulo Legal. 

 

 

 

Comunicado 

Grade de Substituição - Biênio 2012 / 2014 

Relação dos cargos e funções de Direção, Chefia e 

Encarregatura, 

organizada de acordo com o artigo 80 da R.G.S, 

combinado com o artigo 80 da L.C. 180/78, com a indicação 

devidamente aprovada de seus substitutos: 

Nº DE ORDEM - UNIDADE ADMINISTRATIVA CARGO / 

FUNÇÃO-ATIVIDADE - NOME DO TITULAR DO CARGO/FUNÇÃOATIVIDADE 

- FAIXA - ESCALA DE VENCIMENTOS - TABELA 

- QUADROS -SUBSTITUTOS - NOME - CARGO/FUNÇÃO-ATIVIDADE 

- FAIXA ESCALA DE VENCIMENTOS -TABELA/QUADRO 

- FUNDAMENTO LEGAL DE ORGANIZAÇÃO DO CARGO OU DA 

CRIAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO: 

 

72 – São Paulo, 122 (166) 

Diretoria de Ensino 

Decreto 57.141/2011 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIAO DE PIRACICABA 

1 - Núcleo Pedagógico - DIRETOR TECNICO I 

DANIELA PEIXOTO ROSA, R.G. 000003821775, PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA II, SQC-II -QM, EV=21, T=II, F/N=3-V, 

1º - DENISE FUJIHARA PICCOLI, R.G. 000026469788, PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA I, SQC-II -QM, EV=20, T=II, F/N=3-V 

2º - JOAO ANTONIO GAMBARO, R.G. 000016108780, 

PROFESSOR EDUCACAO BASICA II, SQC-II -QM, EV=21, T=I, F/ 

N=03-IV 



2 - Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura - 

DIRETOR TECNICO II 

KELLY CRISTIANE CORRENTE, R.G. 000019224488, PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA II, SQC-II -QM, EV=21, T=I, F/N=03-II, 

1º - LISANGELA CRISTIANE CARDOSO, R.G. 000024427923, 

DESIGNADO DIRETOR I, SQC-I -QSE, EV=05, T=I 

3 - Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia - 

DIRETOR TECNICO I 

ANA CLAUDIA NOCITI, R.G. 000018196603, PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA I, SQC-II -QM, EV=20, T=II, F/N=03-V, 

1º - FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS, R.G. 000047419550, 

OFICIAL ADMINISTRATIVO, SQC-III-QSE, EV=02, T=I, F/N=01-A 

4 - Núcleo de Administração - DIRETOR I 

LISANGELA CRISTIANE CARDOSO, R.G. 000024427923, 

DESIGNADO DIRETOR I, SQC-I -QSE, EV=05, T=I 

1º - MARIA LUISA PERIN ALVES CORREA, R.G. 

000014296244, PROFESSOR EDUCACAO BASICA II, SQC-II -QM, 

EV=21, T=I, F/N=1-I 

5 - Núcleo de Finanças - DIRETOR I 

LUCIA CRISTINA CARDOSO DE CAMARGO, R.G. 

000016510561, AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR, SQC-II 

-QAE, EV=04, F/N=01-II, 

1º - SALUA CHAMMAS TRENCH, R.G. 000004174936, 

PROFESSOR EDUCACAO BASICA II, SQC-II -QM, EV=21, T=I, F/ 

N=03-V 

6 - Núcleo de Compras e Serviços - DIRETOR I 

GISELLE SODRZEIESKI, R.G. 000012693025, PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA II, SQC-II -QM, EV=21, T=I, F/N=03-IV, 

1º - FABRICIO QUELLIS GODOY, R.G. 000032829637, OFICIAL 

ADMINISTRATIVO, SQC-III-QSE, EV=02, T=I, F/N=01-A 

7 - Núcleo de Obras e Manut. Escolar - DIRETOR TECNICO I 

RUBENS GOBETT LOPES, R.G. 000006392777, PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA II, SQC-II -QM, EV=21, T=II, F/N=1-III, 

1º - JEAN HENRIQUE LEME DE SOUZA, R.G. 000048934602, 

OFICIAL ADMINISTRATIVO, SQC-III-QSE, EV=02, T=I, F/N=01-A 

 

 

 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

76 – São Paulo, 122 (166) 

-DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 

PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

CONTRATANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 

54.682 DE 13-08-2009, PARA EXERCER A FUNCAO DOCENTE: 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 

-SONIA MARIA DALLA VILLA MAZZI, RG 6990558, 

EE FRANCISCA ELISA DA SILVA, F/N=01-I A PARTIR DE 

27-08-2012 

-SUZANA MAYARA DE OLIVEIRA, RG 33988943, 



EE JOAO ALVES DE ALMEIDA-PROF, F/N=01-I A PARTIR DE 

28-08-2012 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 

-ROSIANE SAMIRA CORDOBA, RG 40517152, 

EE ANIGER F.MARIA MELILLO-DOM, F/N=01-I A PARTIR DE 

27-08-2012 

EXTINGUINDO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IV DO 

ARTIGO 8 DA LEI COMPLEMENTAR 1093/2009, o CONTRATO 

POR TEMPO DETERMINADO CELEBRADO COM OS SERVIDORES 

A SEGUIR: 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 

-SHALIMAR LAUREANO DE OLIVEIRA, RG 42364770, F/ 

N=01-I, 

EE RIO BRANCO-BARAO, CTD.271/2012, PUB 15-05-2012, 

VIG 24-08-2012. 


