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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE-69, de 30-9-2013 
Dispõe sobre o atendimento à demanda escolar do 
ensino médio, para o ano letivo de 2014, nas escolas 
da rede estadual, e dá providências correlatas 
O Secretário da Educação, considerando: 
- o esforço empreendido pelo Governo do Estado para 
assegurar a expansão do atendimento do ensino médio gratuito, 
em conformidade com os preceitos constitucionais e a legislação 
pertinente; 
- o Decreto nº 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento 
Geral de Alunos do Estado de São Paulo; 
- a Deliberação CEE nº 2/00, que dispõe sobre o cadastramento 
geral dos alunos de educação básica no sistema de 
ensino do Estado de São Paulo; 
- o disposto na Resolução SE nº 74/12, sobre a realização do 
Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; 
- a necessidade de definição de diretrizes e procedimentos 
que garantam o adequado atendimento à demanda do ensino 
médio, 
Resolve: 
Artigo 1º - No processo de atendimento à demanda escolar 
do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, para o ano de 2014, as autoridades educacionais, 
à vista dos cronogramas constantes dos Anexos que 
integram esta resolução, deverão observar a seguinte ordem 
de prioridade: 
I - alunos concluintes do ensino fundamental da própria 
escola; 
II - alunos concluintes do ensino fundamental de escolas 
públicas, estaduais e municipais, e escolas da rede SESI – Serviço 
Social da Indústria/SP; e 
III - demais candidatos ao ingresso no ensino médio ou a 
cursar qualquer das séries que o integram, de acordo com a 
legislação pertinente. 
Parágrafo único – No atendimento de que trata este artigo, 
contemplar-se-ão, preferencialmente, os candidatos com residência 
ou endereço indicativo, dentro da área de abrangência 
da unidade escolar. 
Artigo 2º - As inscrições de candidatos ao ensino médio 
e a efetivação das matrículas nas escolas estaduais serão 
realizadas, exclusivamente, por meio do Sistema de Cadastro 
de Alunos do Estado de São Paulo, observada a seguinte ordem 
de procedimentos: 
I - consulta ao aluno concluinte do ensino fundamental em 
escola pública, municipal ou estadual, ou em escola da rede 



SESI/SP, sobre seu interesse em cursar, no ano de 2014, o ensino 
médio em unidade escolar da rede estadual; 
II - definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado 
de São Paulo, dos alunos concluintes do ensino fundamental 
de escolas da rede estadual ou municipal, ou da rede SESI/SP, 
que confirmarem o interesse por matrícula no ensino médio em 
escola estadual (Fase VI); 
III - inscrição e digitação, no Sistema de Cadastro de Alunos, 
de candidatos que não frequentaram escola pública em 2013 e 
de demais candidatos que pretendam retomar os estudos em 
2014, demandantes de vaga em qualquer série do ensino médio, 
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
observado o disposto na Resolução SE n? 38/13 (Fase VII); 
IV - efetivação da matrícula, no Sistema de Cadastro de 
Alunos, dos alunos do ensino médio em continuidade de estudos 
e dos candidatos inscritos; 
V - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis; 
VI - divulgação dos resultados à comunidade escolar, 
afixando a listagem com os nomes dos alunos definidos e dos 
candidatos, nas escolas de origem, nas escolas de inscrição e nas 
escolas de destino das matrículas. 
Parágrafo único - No ato da definição ou da inscrição, 
de que tratam os incisos II e III deste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente, proceder à digitação, no Sistema de Cadastro 
de Alunos: 
1 – do endereço residencial completo do aluno, inclusive 
com CEP válido, sendo que, no caso de o endereço residencial 
não ter CEP válido, a escola deverá proceder também ao preenchimento 
de endereço indicativo com CEP válido; 
2 - do endereço indicativo com CEP válido, além do endereço 
residencial, conferido pela escola, quando solicitado pelo 
aluno ou responsáveis. 
Artigo 3º - Para efeito do que dispõe esta resolução, 
entende-se como: 
I - Inscrição por Deslocamento – o procedimento utilizado 
para registro da solicitação de mudança de escola, de aluno 
com matrícula ativa em escola pública, inclusive na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos, antes do início do ano letivo, 
podendo a inscrição ocorrer: 
a) por alteração de endereço residencial ou de trabalho, 
quando essa mudança inviabilizar a permanência do aluno na 
mesma unidade; 
b) por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, 
não sendo necessário haver mudança de endereço para se efetivar 
a inscrição na escola pretendida, devendo o aluno, mesmo já 
estando efetivada sua inscrição, permanecer na escola de origem 
aguardando a comunicação, pela escola de destino, sobre a 
disponibilidade da vaga solicitada; 
II – Inscrição por Transferência – procedimento semelhante 
ao utilizado no inciso I, alínea “a”, para registro da solicitação 



de mudança de escola, revestida com as mesmas características, 
apenas dele se diferenciando pelo período de solicitação, que, 
neste caso, deverá ocorrer após o início do ano letivo; 
III – Inscrição por Intenção de Transferência: procedimento 
semelhante ao utilizado no inciso I, alínea “b”, para registro da 
solicitação de mudança de escola, revestida com as mesmas 
características, apenas dele se diferenciando pelo período de 
solicitação, que, neste caso, deverá ocorrer após o início do 
ano letivo. 
Artigo 4º - No atendimento à demanda do ensino médio 
deve-se observar: 
I – a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do aluno trabalhador, inclusive daquele que comprovar 
ser aprendiz, conforme disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 
II – que todas as escolas estaduais se constituem postos 
de inscrição e de informações sobre as unidades escolares que 
oferecem ensino médio, com vistas à melhor orientação aos 
candidatos no momento da inscrição. 
Artigo 5º - A efetivação da matrícula dos alunos e candidatos 
para cursar o ensino médio, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, a ser realizada no Sistema de 
Cadastro de Alunos, após a digitação da coleta de classes e a 
compatibilização demanda/vaga, observará os cronogramas 
constantes do Anexo I – Grande São Paulo e Interior e do Anexo 
II – Capital, que integram esta resolução. 
Artigo 6º - A coleta de classes/vagas do ensino médio para o 
ano letivo de 2014 será realizada pelas escolas, sob a supervisão 
dos respectivos órgãos regionais, assegurada a continuidade de 
estudos dos alunos matriculados em 2013, e com observância 
ao que se segue: 
I – que as classes previstas para atendimento à demanda 
de 2014 deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de 
Alunos, conforme o estabelecido nos Anexos que integram esta 
resolução; 
II – que o Sistema de Cadastro de Alunos fará a indicação 
da vaga compatibilizada automaticamente para as escolas 
estaduais situadas no município de São Paulo, e disponibilizará 
a opção para validação da Diretoria de Ensino, respeitados os 
critérios definidos pelas Coordenadorias de Gestão da Educação 
Básica – CGEB e de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional – CIMA, de forma a garantir a efetivação de todas 
as matrículas; 
III – que para a indicação da vaga a alunos definidos na 
Fase VI serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, 
os dados abaixo relacionados, na seguinte ordem: 
a) a existência de vagas disponíveis na escola de origem; 
b) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 
c) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 
d) o CEP válido da escola de inscrição; 



IV – que para a indicação da vaga a alunos inscritos na Fase 
VII serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os 
dados abaixo relacionados, na seguinte ordem: 
a) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 
b) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 
c) o CEP válido da escola de inscrição. 
§ 1º - Os candidatos que perderem o prazo de inscrição nas 
fases VI e VII poderão se inscrever, em caráter definitivo, durante 
o ano de 2014, conforme estabelecido no cronograma. 
§ 2º - Os candidatos cadastrados no decorrer do ano letivo 
de 2014, no município de São Paulo, serão compatibilizados pelo 
Sistema de Cadastro de Alunos que, semanalmente, indicará a 
unidade escolar de encaminhamento, considerando os critérios 
definidos conjuntamente pela CGEB e pela CIMA, de modo a 
garantir a efetivação das matrículas. 
Artigo 7º - Na compatibilização das matrículas, as Diretorias 
de Ensino deverão utilizar as opções de consulta disponíveis no 
Sistema de Cadastro de Alunos, inclusive com a verificação do 
endereço indicativo coletado no ato da inscrição. 
Artigo 8º - Fica garantida a efetivação das matrículas de 
todos os candidatos inscritos. 
Artigo 9º - É vedada a exclusão de matrícula de alunos que 
não comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo 
obrigatório o lançamento desses registros nas opções específicas, 
disponibilizadas no Sistema de Cadastro de Alunos. 
§ 1º - Na hipótese de haver candidato cuja matrícula foi 
efetivada e que não compareceu às aulas no período de 15 
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia 
letivo subsequente ao registro da matrícula do aluno, sem apresentar 
justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o 
lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de 
Cadastro de Alunos, de forma a liberar a vaga reservada. 
§ 2º - Para as matrículas efetivadas após o dia 17.2.2014, 
o registro de “Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, 
obrigatoriamente, depois de 10 (dez) dias consecutivos 
de ausências não justificadas, considerando como primeiro dia 
letivo para o aluno aquele imediatamente subsequente ao da 
efetivação de sua matrícula. 
§ 3º - Quando a contagem dos 10 (dez) dias consecutivos de 
ausências não justificadas coincidirem com o período destinado 
a férias ou recesso escolar, a escola deverá dar continuidade à 
contagem dos dias apenas a partir do próximo dia letivo. 
§ 4º - À vista do disposto no parágrafo 1º deste artigo, em 
caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não 
Comparecimento” (N.COM) a escola deverá: 
1 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova 
compatibilização e definição da escola para atendimento do 
aluno; 
2 - na existência de vaga disponível, efetivar, imediatamente, 
nova inscrição e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos. 



§ 5º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão 
da consolidação dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, 
por meio de migração, não será possível utilizar a opção de 
“Não Comparecimento” (N.COM) para as matrículas efetuadas 
antes da referida data-base, no Sistema de Cadastro de Alunos. 
Artigo 10 - Os alunos com matrícula ativa em 2014, que 
mudarem de residência, com alteração de endereço para bairro/ 
distrito/município diverso, ou ainda por motivo de trabalho em 
região diferente daquela em que a vaga foi disponibilizada, após 
a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das 
aulas, deverão comparecer a qualquer escola estadual próxima 
da nova residência ou trabalho, para formalizar a solicitação 
de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de 
endereço. 
§ 1º – Os alunos que, por interesse próprio ou de seus 
responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes do 
início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida 
para registrar esse interesse. 
§ 2º – Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 
de deslocamento da matrícula com ou sem alteração de endereço 
do aluno; 
2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive 
telefone para contato e, se necessário, também, preencher o 
endereço indicativo com CEP válido. 
§ 3º – As solicitações de deslocamento da matrícula sem 
alteração de endereço, que não forem atendidas antes do início 
do ano letivo, serão automaticamente canceladas. 
Artigo 11 - Quando a mudança de residência para bairro/ 
distrito/município diverso ocorrer após o início do ano letivo 
ou quando estiver trabalhando em região diferente daquela em 
que a vaga foi disponibilizada, o aluno deverá comparecer a 
qualquer escola estadual próxima da nova residência ou trabalho, 
para formalizar a solicitação de transferência da matrícula. 
§ 1º – Nas situações a que se refere o artigo anterior, 
ocorridas após o início do ano letivo, a escola deverá, obrigatoriamente: 
1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 
de transferência da matrícula; 
2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive 
telefone para contato e, se necessário, preencher o endereço 
indicativo com CEP válido. 
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de 
Cadastro de Alunos, a baixa por transferência para alunos que 
efetivamente confirmarem mudança para outro estado/país ou 
para escola particular. 
Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 
2014, que tiverem intenção de se transferir de escola por interesse 
do próprio aluno ou de seus responsáveis, deverão procurar 
a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de 



Alunos, da intenção de transferência, podendo ter atendimento 
imediato, no caso de haver disponibilidade de vaga. 
Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser 
considerada após o atendimento de todos os alunos de todas 
as etapas, inclusive daqueles inscritos por deslocamento com 
alteração de endereço e transferência. 
Artigo 13 – Em todas as etapas da matrícula e especialmente 
nas inscrições por deslocamento com alteração de endereço e 
por transferência, para possibilitar melhor alocação da matrícula 
do aluno, é recomendável a apresentação do comprovante de 
endereço, sendo obrigatório que a escola proceda ao cadastramento 
no Sistema de Cadastro de Alunos e à atualização do 
endereço completo, inclusive com CEP válido e telefone para 
contato. 
Artigo 14 – No atendimento à demanda escolar do ensino 
médio para o ano de 2014, caberá: 
I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de 
Ensino, Diretores do Centro de Informações Educacionais e Gestão 
da Rede Escolar e Diretores do Núcleo de Gestão da Rede 
Escolar e Matrícula: 
a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação; 
b) esclarecer dúvidas e apoiar os municípios em todas as 
etapas do processo; 
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da 
totalidade dos alunos nas escolas estaduais, em consonância 
com as orientações da CGEB; 
d) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas 
de sua circunscrição para realização de inscrição e matrícula de 
aluno, efetuar os registros no Sistema de Cadastro de Alunos; 
e) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua 
área de atuação no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de 
São Paulo, de acordo com o planejamento prévio homologado 
pela CGEB; 
II - à Equipe Gestora das escolas estaduais: 
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a 
digitação da definição dos ingressantes no ensino médio; 
b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a 
escola; 
c) efetuar o cadastramento da demanda de todos aqueles 
que buscarem vaga após os prazos estabelecidos; 
d) proceder, em conjunto com a Diretoria de Ensino, ao 
processo de compatibilização para matrícula dos alunos; 
e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para 
os interessados, mediante afixação da relação nominal dos 
alunos, em local de grande visibilidade, nas escolas estaduais 
e municipais; 
f) efetuar a inscrição por deslocamento, transferência ou 
intenção de transferência de todos os alunos que solicitarem 
essa providência, no Sistema de Cadastro de Alunos. 
Artigo 15 – A CGEB e a CIMA, articuladamente, responsabilizar- 



se-ão por planejar, orientar, homologar propostas de 
atendimento escolar e acompanhar o trabalho das Diretorias de 
Ensino na condução do processo da matrícula de 2014, visando 
a garantir o pleno atendimento dos inscritos e assegurando 
a continuidade de estudos da totalidade da demanda escolar. 
Artigo 16 – Ao Departamento de Planejamento e Gestão 
da Rede Escolar e Matrícula, da CGEB, caberá estabelecer os 
procedimentos e critérios do processo de atendimento escolar e 
gerenciar o processo de matrícula. 
Artigo 17 – Ao Departamento de Informação e Monitoramento, 
da CIMA, caberá: 
I - orientar as Diretorias de Ensino, os órgãos municipais de 
educação e a rede SESI/SP na utilização do Sistema de Cadastro 
de Alunos; e 
II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento 
do Sistema de Cadastro de Alunos e ao cumprimento 
do cronograma. 
Artigo 18 – O atendimento à demanda, referente às 
escolas estaduais do Programa Ensino Integral, será objeto de 
procedimentos específicos, observadas as normas da presente 
resolução. 
Artigo 19 – Para cumprimento do disposto nesta resolução, 
a CGEB e a CIMA poderão baixar instruções que se fizerem 
necessárias. 
Artigo 20 – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I 
Cronograma para atendimento à demanda do ensino médio 
nas escolas da rede estadual, exceto as situadas no município 
de São Paulo 
Até 4/10 – Orientação, pelos órgãos centrais da SE, às Diretorias 
de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à 
demanda escolar do ensino médio em 2014. 
Até 11/10 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas 
estaduais e aos órgãos municipais sobre os procedimentos 
para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em 
2014. 
De 19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de 
classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 
de 2014, das escolas estaduais, conforme cronograma constante 
da Resolução SE nº 50/2013. 
De 16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de 
classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 
de 2014, das escolas estaduais, conforme cronograma constante 
da Resolução SE nº 50/2013. 
De 14/10 a 31/10/2013 - Consulta para confirmação do 
interesse do aluno concluinte do ensino fundamental em escola 
pública, estadual e municipal, e em escola da rede SESI/SP em 
cursar o ensino médio em escola estadual. 
De 14/10 a 8/11/2013 - Definição, no Sistema de Cadastro 



de Alunos da SE, dos alunos da rede pública e da rede SESI/ 
SP que confirmaram interesse em efetuar matrícula em escola 
estadual, no ensino médio. 
De 14/10 a 8/11/2013 – Inscrição, pelas escolas estaduais, 
no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não 
frequentaram escola pública em 2013 e de candidatos que 
pretendam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga 
em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. 
De 18/11 a 6/12/2013 – Digitação das matrículas, para o 
ano letivo de 2014, dos alunos em continuidade de estudos, em 
todas as séries do ensino médio, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. 
De 18/11 a 6/12/2013 – Compatibilização da demanda 
pelas Diretorias de Ensino e digitação das matrículas pela escola 
de destino, no Sistema de Cadastro de Alunos. 
Até 13/12/2013 – Divulgação dos resultados nas escolas 
de origem, nas escolas de inscrição e nas escolas de destino da 
matrícula, para os inscritos conforme incisos II e III do artigo 2º 
da presente resolução. 
De 2 a 23/12/2013 - Digitação do rendimento escolar individualizado 
de todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema 
de Cadastro de Alunos. 
A partir de 7/1/2014 - Inscrição/cadastramento dos candidatos 
à vaga na rede estadual que perderam os prazos previstos 
pelo Programa da Matrícula Antecipada 2014, executado em 
2013, para o ensino médio. 
De 7/1 a 17/1/2014 – Inscrição por deslocamento – os alunos 
com matrícula ativa em 2014, que mudaram de residência 
ou trabalho, com alteração de endereço para bairro/distrito/ 
município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula 
e antes do início das aulas, deverão comparecer à escola 
estadual próxima da nova residência ou do local de trabalho, 
para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, 
comprovando a mudança de endereço ou, ainda, os alunos com 
matrícula ativa em 2014, que por interesse do próprio aluno ou 
de seus responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, 
antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola 
pretendida para registrar esse interesse. 
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – quando 
a mudança de residência ou trabalho para bairro/distrito/ 
município diverso ocorrer após o início do ano letivo, o aluno 
deverá comparecer à escola estadual próxima da nova residência, 
para formalizar a solicitação de transferência da matrícula. 
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência 
– os alunos com matrícula ativa em 2014, que tiverem 
intenção de se transferir de escola por outras razões, diferentes 
das que foram especificadas nesta resolução, deverão procurar 
a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de 
Alunos, da intenção de transferência, podendo ter atendimento 



imediato, no caso de haver disponibilidade de vaga. 
A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados 
para os cursos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos 
nas turmas que vierem a ser instaladas para o 2º semestre de 
2014. 
A partir de 23/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização 
da demanda cadastrada na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos -EJA, a partir de junho, para o 2º semestre 
de 2014. 
A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre – Efetivação 
da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos 
cursos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA 
e divulgação dos resultados, sob a responsabilidade da escola 
de destino, sendo possível consultar informações em qualquer 
escola da rede pública estadual. 
ANEXO II 
Cronograma para atendimento à demanda do ensino médio 
nas escolas da rede estadual do município de São Paulo 
Até 4/10 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias 
de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à demanda 
escolar do ensino médio em 2014. 
Até 11/10 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às 
escolas estaduais sobre os procedimentos para o atendimento à 
demanda escolar do ensino médio em 2014. 
De 19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de 
classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 
de 2014, das escolas estaduais, conforme cronograma constante 
da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1, de 31.7.2013. 
De 16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de 
classes de todos os níveis de ensino, previstas para o ano letivo 
de 2014, das escolas estaduais, conforme cronograma constante 
da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1, de 31.7.2013. 
De 14/10 a 31/10/2013 - Consulta para confirmação do 
interesse do aluno concluinte do ensino fundamental em escola 
pública, estadual e municipal, e em escola da rede SESI/SP em 
cursar o ensino médio em escola estadual. 
De 14/10 a 8/11/2013 - Definição, no Sistema de Cadastro 
de Alunos da SE, dos alunos da rede pública e da rede SESI/ 
SP que confirmaram interesse em efetuar matrícula em escola 
estadual, no ensino médio. 
De 14/10 a 8/11/2013 – Inscrição, pelas escolas estaduais, 
no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não 
frequentaram escola pública em 2013 e de candidatos que 
pretendam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga 
em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos -EJA. 
De 9 e 10/11 – Compatibilização prévia e automática entre 
a demanda da Fase VI e as vagas existentes, pelo Sistema de 
Cadastro de Alunos. 
De 11/11 a 22/11 – Validação pelas Diretorias de Ensino 



das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema de 
Cadastro de Alunos. 
De 23/11 e 24/11 – Compatibilização definitiva automática 
entre a demanda das Fases VI e VII e vagas existentes, pelo 
Sistema de Castro de Alunos. 
De 25/11 a 29/11 – Tratamento e solução das pendências 
da compatibilização definitiva automática entre a demanda das 
Fases VI e VII e vagas existentes. 
De 25/11 a 6/12 – Formação de classes e efetivação da 
matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos 
compatibilizados pertencentes às Fases VI e VII. 
De 18/11 a 6/12/2013 – Digitação das matrículas, para o 
ano letivo de 2014, dos alunos em continuidade de estudos, em 
todas as séries do ensino médio, inclusive na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos. 
Até 13/12/2013 – Divulgação dos resultados nas escolas 
de origem, nas escolas de inscrição e nas escolas de destino da 
matrícula, para os inscritos conforme incisos II e III do artigo 2º 
da presente resolução. 
De 2 a 23/12/2013 - Digitação do rendimento escolar individualizado 
de todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema 
de Cadastro de Alunos. 
A partir de 7/1/2014 - Inscrição/cadastramento dos candidatos 
à vaga na rede estadual que perderam os prazos previstos 
pelo Programa da Matrícula Antecipada 2014, executado em 
2013, para o ensino médio. 
De 7/1 a 17/1/2014 – Inscrição por deslocamento – os alunos 
com matrícula ativa em 2014, que mudaram de residência 
ou trabalho, com alteração de endereço para bairro/distrito/ 
município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula 
e antes do início das aulas, deverão comparecer à escola 
estadual próxima da nova residência ou do local de trabalho, 
para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, 
comprovando a mudança de endereço ou, ainda, os alunos com 
matrícula ativa em 2014, que por interesse do próprio aluno ou 
de seus responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, 
antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola 
pretendida para registrar esse interesse. 
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – quando 
a mudança de residência ou trabalho para bairro/distrito/ 
município diverso ocorrer após o início do ano letivo, o aluno 
deverá comparecer à escola estadual próxima da nova residência, 
para formalizar a solicitação de transferência da matrícula. 
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência 
– os alunos com matrícula ativa em 2014, que tiverem 
intenção de se transferir de escola por outras razões, diferentes 
das que foram especificadas nesta resolução, deverão procurar 
a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de 
Alunos, da intenção de transferência, podendo ter atendimento 
imediato, no caso de haver disponibilidade de vaga. 



A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados 
para os cursos de Educação de Jovens e Adultos - EJA serão 
atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2014. 
A partir de 23/6 e no decorrer do 2º semestre – Compatibilização 
da demanda cadastrada na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos - EJA, a partir de junho, para o 2º semestre 
de 2014. 
A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre – Efetivação 
da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos 
cursos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA 
e divulgação dos resultados, sob a responsabilidade da escola 
de destino, sendo possível consultar informações em qualquer 
escola da rede pública estadual. 
 
Resolução SE-70, de 30-9-2013 
Altera dispositivos da Resolução SE nº 38, de 9 
de junho de 2011, que dispõe sobre a composição 
do Grupo Técnico de Acompanhamento e 
da Comissão de Coordenação do Programa SP 
Educação com Saúde 
O Secretário da Educação resolve: 
Artigo 1º - O parágrafo único do artigo 1º e o parágrafo 
único do artigo 3º da Resolução SE nº 38/2011, passam a vigorar, 
respectivamente, com a seguinte redação: 
I – o parágrafo único do artigo 1º: 
Artigo 1º -................................................ 
“Parágrafo único – Integram o grupo de que trata o caput 
deste artigo os servidores a seguir identificados: 
1 - representantes da Secretaria da Educação: 
Adair Kenmochi, RG 4.880.517-8 
Cláudia Cristina de Lima, RG 27.951.884-5 
Regina Lucia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4 
2 - representantes do IAMSPE: 
Ana Maria Sanches, RG 6.076.380-2 
Glória Maria Xavier, RG 5.307.748 
3 - representantes da Casa de Saúde Santa Marcelina: 
Juliana Neves Cavalcante, RG 32.328.649-5 
Maria Angélica Crevelim, RG 15.874.741-0” (NR) 
II – o parágrafo único do artigo 3º: 
Art. 3º -.............................................. 
“Parágrafo único – Integram a Comissão de que trata o 
caput deste artigo os servidores a seguir identificados: 
1 - representantes da Secretaria da Educação: 
Adair Kenmochi, RG 4.880.517-8 
Eliana Alves Pereira Gomes, RG 10.210.795, que presidirá 
a Comissão 
Regina Lucia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4 
2 - representantes do IAMSPE: 
Ana Maria Sanches, RG 6.076.380-2 
Glória Maria Xavier, RG 5.307.748 



3 - representantes da Casa de Saúde Santa Marcelina: 
Ir. Monique Marie Marthe Bourget, RNE V160-791-M 
Maria Angélica Crevelim – RG 15.874.741-0” (NR) 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Resolução SE nº 66, de 19.6.2012. 
 
Resoluções, de 30-9-2013 
Convocando, nos termos do parágrafo único do artigo 8º 
da Resolução SE 58-11, acrescentado pela Resolução SE 43-12, 
os servidores abaixo citados para Reunião de Trabalho envolvendo 
as Diretorias de Ensino que possuem escolas, em sua jurisdição, 
do Programa Ensino Integral ou terão escolas que aderiram 
ao referido Programa em 2014, com as seguintes características: 
I – Objetivos: 
- Apresentação das ações de Planejamento do Programa 
Ensino Integral em 2014. 
II – Dia - Horário e Local: 
01-10-2013 - das 9 às 18 horas; 
Centro de Convenções Fonte Colina Verde - Rua Veríssimo 
Prado, 1500 - São Pedro - SP 
III - Público Alvo: Dirigentes Regionais das seguintes Diretorias 
de Ensino: 
Adamantina, Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, 
Assis, Barretos, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Caieiras, 
Campinas Leste, Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, 
Catanduva, Fernandópolis, Guaratinguetá, Itapecerica da Serra, 
Itapetininga, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itararé, Itu, Jacareí, Jales, 
Jaú, José Bonifácio, Jundiaí, Limeira, Lins, Marília, Mogi das 
Cruzes, Mogi Mirim, Ourinhos, Pindamonhangaba, Piracicaba, 
Piraju, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, 
Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São 
João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, 
Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Leste 1,Leste 2, Norte 1, Sul 3, 
São Roque,São Vicente, Sorocaba, Sumaré, Taubaté, Votorantim, 
Votuporanga. 
IV – Cada Diretoria de Ensino se responsabilizará pelas 
despesas de diárias/transporte. 
 
Convocando, nos termos do parágrafo único do artigo 
8º da Resolução SE-58-11, acrescentado pela Resolução SE 
43-12, os servidores abaixo citados para Reunião de Trabalho 
envolvendo os órgãos subsetoriais da pasta, com as seguintes 
características: 
Dia 04/10/2013 – horário 09:00 às 17:00/Local: Largo do 
Arouche, nº 302, 6º andar, Centro, São Paulo. 
I - Objetivo: Formação para Tutores e Articuladores que 
atuarão no curso de formação de Conselheiros de Escola. 
II – Público Alvo: Representantes das Diretorias de Ensino 
que oferecerão o curso de formação para Conselheiros de Escola 



III – Cada Órgão se responsabilizará pelas despesas de 
diárias/transporte. 
IV - Informações: SAREG – (11) 3351.0072 
 

====================== 
 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
terça-feira, 1º de outubro de 2013 
 
EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Apostilas do Dirigente Regional de Ensino, 
de 30-9-2013 
Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
SE 5955/13 do Processo Judicial 0036678.69.2011.8.26.0053- 
6ªVFP, PJ/FNº97329/2012, encabeçada por ANA MARIA VILLA 
NORONHA e Outros, a interessada faz jus ao “Recálculo da 
sexta-parte sobre todas as parcelas que integram os proventos 
integrais, salvo as eventuais, 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”. 
MARIA DA GLORIA MATOZINHO FERNANDES DA SILVA, RG 
4.759.689, PROFESSOR I, SQC –II –QM, da EE ADEMAR VIEIRA 
PISCO”, em SANTA MARIA DA SERRA: 
Vigência da Sexta-Parte 01-11-1989. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
Tornando sem efeito a publicação no D.O. de 25-02-2012, 
em que concedeu a Sexta Parte, com fundamento no DNG de 22, 
publicado no D.O. de 23/11/11, em nome de IVONE MORAES DE 
ABREU, RG 8.492.765, Professor Educação Básica I, SQF –I –QM, 
da EE “PROF. JOÃO ALVES DE ALMEIDA”, em Piracicaba. 
Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
SE 5960/13 do Processo Judicial 583.53.07.102269-8-7ªVFP, PJ/ 
FNº859/2012, encabeçada por JOSE FRANCISCO e Outros, a interessada 
faz jus ao “Concessão da sexta-parte dos vencimentos/ 
proventos, na forma do art. 129 da CE, a partir de 01/11/89, ou 
a partir da data em que completou 20 anos de efetivo serviço 
público, se posterior a essa data, bem como o recálculo dessa 
vantagem sobre todas as parcelas pagas, salvo as eventuais, 
observada a prescrição quinquenal”. 
IVONE MORAES DE ABREU, RG 8.492.765, PROFESSOR 
EDUCAÇÃO BÁSICA I, SQF – I –QM, da EE PROF.JOÃO ALVES DE 
ALMEIDA”, em Piracicaba: Vigência da Sexta-Parte 20-06-2006. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 



Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 30-9- 
2013 
Retificando o D.O. de 14/02/95 e 24/03/95 em que 
aposentou MARIA DA GLORIA MATOZINHO FERNANDES DA 
SILVA, RG 4.759.689, PROFESSOR I, SQC –II –QM, da EE 
ADEMAR VIEIRA PISCO”, em SANTA MARIA DA SERRA em 
virtude de Decisão Judicial e como determina a Obrigação de 
Fazer, constante do Processo SE 5955/13 do Processo Judicial 
0036678.69.2011.8.26.0053-6ªVFP, PJ/FNº97329/2012, encabeçada 
por ANA MARIA VILLA NORONHA e Outros, a interessada 
faz jus ao “Recálculo da sexta-parte sobre todas as parcelas que 
integram os proventos integrais, salvo as eventuais, 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”. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 30-9-2013 
EE "PAULO LUIZ VALÉRIO" 
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: ROSANA ZOEGA MARTINS DA SILVA, RG 
10.838.727, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, 30 dias 
referente ao período de 14-08-2004 A 12-08-2009, Certidão 
240/2009 - PULP 1004/0068/2009. 
EE PROFª MARIA DE LOURDES SILVEIRA COSENTINO 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada pela 
LC 857/99, a FRANCISCO ROBERTO SCHIMIDT, RG 11.505.928, 
PEB-II, SQC-II-QM-SE, 15 dias referente ao período de 15-12- 
2003 a 12-12-2008 – Certidão 067/2009 – Pulp 0338/0068/2009 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada 
pela LC 857/99, a MARIA INÊS DE O. SILVA DAMASCENO, RG 
22.652.710, PEB-I, SQC-II-QM-SE, 15 dias referente ao período 
de 01-01-2005 – 30-12-2009, Certidão 46/2010 – Pulp 
079/0068/2010. 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada pela 
LC 857/99, a ROGÉRIO ARISTIDES CERGATTO, RG 24.425.838, 
PEB-II, SQC-II-QM-SE, 30 dias referente ao período de 16-02- 
2000 a 15-03-2000; 11-04-2000 a 19-07-2000; 20-10-2000 a 
17-12-2000; 11-06-2001 a 10-07-2001; 03-08-2001 a 09-02- 
2003; 13-05-2003 a 01-10-2003; 20-10-2003 a 08-02-2004; 
24-03-2004 a 13-02-2005; 03-05-2005 a 01-06-2005; 14-06- 
2005 a 13-07-2005; 08-08-2005 a 21-09-2006 – Certidão 
83/2013 – Pulp 410/0068/2013. 
EE PROF. MANOEL DIAS DE ALMEIDA 
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: MÁRCIA ELAINE LUCATO GIFÚ, RG 23.276.960- 
6, Professor de Educação Básica-II – SQC-II-QM-SE, 15 dias 
referente ao período de 21-12-2000 a 19-12-2005 – Certidão 
137/2012 - Pulp 0517/0054/2009. 
EE "PROFª CAROLINA MENDES THAME" 
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: HELOISA HELENA DA SILVA MENDES, RG 
11505612, AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, SQC-II-QAE, 
15 dias referente ao período de 26-11-2004 A 24-11-2009, 
Certidão 259/2009 - PULP 1163/0068/2009. 
EE PROF. JETHRO VAZ DE TOLEDO 
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, à interessada abaixo 
relacionada: 
Fernanda GAndelini de Mello, RG 45.736.468, Agente de 
Organização Escolar SQF-I-QAE-SE, classificada na EE PROF. 
JETHRO VAZ DE TOLEDO, 10 dias de auxílio-doença a partir de 
29-09-2013 a 08-10-2013. 
Despacho do Diretor de Escola, de 30-9-2013 
ACÚMULO DE CARGO 
Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, com base no Decreto 52.833/2008, 
combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, expedem os 
seguintes Atos Decisórios: 
EE EDSON RONTANI 
527/2013 – ANA MARIA FORTES DA SILVA, RG 5.660.861- 
5, PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com Professor aposentado. 
Acúmulo Legal. 
EE MANOEL DIAS DE ALMEIDA 
528/2013 – PAULO ROBERTO DA SILVA, RG 43.427.730-7, 
PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com PEB II, categoria “O” na 
mesma Unidade Escolar. Acúmulo Legal. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Portaria da Coordenadora, de 30-9-2013 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Aprimoramento Lingüístico para Professores de Espanhol com 
aulas atribuídas no CEL” 
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
– EFAP 
Dias: 27 e 28-05-2013 
Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Alessandra H. da Cunha – RG 
45.003.220-6, Elizabeth do C. Médola – RG 10.346.094, Lucia 
Regina Ibanes I. – RG 5.453.993, Maria Cruistina M. Rodrigues 



– RG 15.434.371-7, Nilda Regina de Figueiredo – RG 
30.915.574-5. 
 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica “ 
Formação Ler e Escrever nos Polos” 
Local: D.E Americana 
Dia: 28 – 05 – 2013 
Horário: 8h ás 17h 
DE da Região de Americana: Edilza Lira Crecco - RG 
14.368.697-5; Elaine Silva Dante - RG 16.439.576-2; Irene Bié da 
Silva - RG 17.292.013; Simone de Souza Campos Tombolato - RG 
19.533.781-5; Vilma Maia Teixeira - RG 18.328.752-6. 
DE da Região de Limeira: Alice Maria Gerolamo Gonçalves 
- RG 19.926.651; Fátima Aparecida Marques Montesano 
- RG 17.570.492-2; Lizabete Aparecida Delatim - RG 5.193.459; 
Solange Rodrigues Barbosa - RG 12.373.073. 
DE da Região de Mogi Mirim: Marlene Aparecida da 
Silva Machado - RG 11.264.136-2; Marilaine Gasparini –RG 
21.904.355; Rosemary Barbosa - RG 15.529.154-6; Ruth Cristina 
Fernandes de Souza - RG 14.700.687-9; 
DE da região de Piracicaba: Claudia Fernanda Inácio Sanches 
- RG 18.620.520-x; Fernanda Medinilla Machado Antunes 
- RG 34.725.746-x; Maria Edilaine Ceron Pinto - RG 20.079.087; 
Tatiane de Oliveira Biason - RG 29.844.086-6. 
DE da Região de São João Boa Vista: Daniela Cristina 
Marcondes - RG 24.877.600-9; Gyslaine de Oliveira Carneiro - 
RG 5.516.335; Indira Vallim Mamede - RG 7.987.204-9; Maria 
Cristina Pirajá Noronha - RG 4.843.243-x; Marlene de Fátima 
Maia Damasceno - RG 15.928.729. 
 
Portaria da Coordenadora, de 30-9-2013 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
Oficina de Nivelamento do Programa Ensino Integral 
Dia: 27 e 28-05-2013 
Horário: 8h30 às 17h30 
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de professores 
– EFAP SP 
DE da Região de Piracicaba: Cilmara Paes Calderon Salles 
– RG 18.240.951-x. 
Dia: 27-05-2013 
DE da Região de Piracicaba: Janaína Maria Casarim – RG 
22.376.251-9, Walquiria Bontorin de Lima – RG 34.031.190-3. 
 
Portaria da Coordenadora, de 30-9-2013 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Terceiro Ciclo de Acompanhamento Formativo do Ensino 
Integral – 2013” 



Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
– SP 
Dias: 22, 23 e 24-05-2013 
Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Arlete Eli Coghi – RG 3.011.231, 
Adriana Cristina Pavan Fazanaro – RG 29.175.508-2. 
Dia 23-05-2013 
DE da Região de Piracicaba: Angelo Manoel Cobra – RG 
17.668.142. 
 
Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
-DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 
PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
EXTINGUINDO, a PEDIDO DOS INTERESSADOS, COM FUNDAMENTO 
NO INCISO I DO ARTIGO 8 DA LEI COMPLEMENTAR 
1093/2009, o CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO CELEBRADO 
COM OS SERVIDORES A SEGUIR: 
-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR- 
-MARIA LUCIA DE LIMA GUERRA, RG 30684658, F/N=01-I, 
EE AVELINA PALMA LOSSO-PROFA, CTD.181/2013, PUB 
05-04-2013, VIG 17-09-2013 


