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TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Capítulo I 

Da Identificação do Colégio e da Entidade Mantenedora 

 

Artigo 1º - O St. Francis College, estabelecimento de ensino multicultural, bilíngue 

Português/Inglês, ministrará, a alunos brasileiros e estrangeiros, de acordo com a legislação 

educacional brasileira, a educação básica nos níveis da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. 

 

Artigo 2º - O St. Francis College, jurisdicionado à Diretoria de Ensino Região Centro-

Oeste, funciona nos seguintes endereços: 

Rua Cônego Eugênio Leite, nº 825, CEP 05414-012, Pinheiros, São Paulo, SP, Rua Joaquim 

Antunes nºs 668,678,700,777,785/789, São Paulo/SP, CEP 05415-001, autorizado a funcionar 

por Portaria do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Centro-Oeste de 

06/08/2010, publicada no DOE de 07/08/2010; (NR) 

 

Artigo 3º - O St. Francis College é mantido pela empresa Colégio Internacional Saint 

Francis Ltda., sediada na Rua Cônego Eugênio Leite, n º 825, Pinheiros, São Paulo, SP, CNPJ 

nº 11.561.640/0001-97, respectivamente, instituída por escritura pública lavrada em São Paulo, 

SP, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o n.º 

35.2.2395906.4, em sessão de 29/01/2010, tendo como última alteração sob nº 519.952/12-1 

em sessão de 05/12/2012. 

 

Artigo 4º - Para fins de simplificação redacional, o St. Francis College será  

identificado nos próximos dispositivos deste Regimento somente pelo termo Colégio. 

 

Capítulo II 
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Dos Fins e Objetivos do Colégio 

 

Artigo 5º - A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Artigo 6º - Além das finalidades consignadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o Colégio se propõe a ministrar formação multicultural e bilíngue a seus alunos, por 

meio da compreensão dos direitos e deveres das pessoas, do cidadão, do Estado, da família e 

dos demais grupos que compõem a comunidade, ensejando: 

I. o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem 

comum; 

II. o preparo do indivíduo para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhe 

permita utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio; 

III. o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 

IV. a preservação do patrimônio cultural nacional; 

V. a assimilação e divulgação de culturas de outros países; 

VI. a aceitação e respeito das diferentes etnias, convicções filosóficas, políticas e religiosas 

e todos os demais princípios consagrados: 

a. no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

b. nos princípios definidos na Constituição Brasileira; 

c. nos ideais de desenvolvimento do homem expressos nas legislações dos sistemas    

brasileiro e internacionais; 

d. no ato constitutivo da Organização das Nações Unidas – ONU e da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO; 

e. nos fins expressos na Carta das Nações Unidas; 

f. na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

 

Artigo 7º - O Colégio tem por finalidade:  

I. proporcionar a todos os alunos uma formação acadêmica de qualidade; 
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II. promover entre os alunos a compreensão de si mesmos, como cidadãos do mundo, e do 

papel responsável que desempenham na sociedade;  

III. preparar seus alunos para o ensino superior no Brasil e no exterior; 

IV. capacitar os alunos a entender, apreciar a cultura do Colégio, a qual inclui os idiomas 

Português e Inglês, a cultura do Brasil e conhecimento de culturas de diversos países; 

V. oferecer um currículo suficientemente qualificado para prepará-los para um mercado  

globalizante e desafiante, garantindo a fácil inserção dos participantes no trabalho, em 

 ambiente de aprendizagem agradável, com profissionais qualificados para as suas           

funções e materiais didáticos constantemente atualizados; 

VI. garantir, aos alunos estrangeiros, o aproveitamento das oportunidades para as trocas 

interculturais que o ambiente escolar proporciona, através do estudo da Língua 

Portuguesa e da Cultura Brasileira; 

VII. proporcionar, aos educandos estrangeiros, oportunidades de se desenvolverem 

educacional e socialmente enquanto residirem no Brasil. 

 

Capítulo III 

Da Organização e Funcionamento 

 

Artigo 8º - O Colégio organizar-se-á de modo a atender às necessidades sócio-

educacionais e de aprendizagem do aluno, definindo as formas de utilização dos equipamentos, 

materiais didático-pedagógicos e demais recursos disponíveis, de forma a adequá-los às 

diferentes faixas etárias, níveis de ensino e cursos ministrados.   

Parágrafo único - O Colégio funcionará no período diurno, em tempo integral. 

 

           Artigo 9º - A Educação Infantil, para crianças a partir de dois anos, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio terão carga horária mínima anual de oitocentas horas, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar. 

§ 1º - Considerar-se-ão de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem desenvolvidas 

atividades  presenciais ou de Ensino Virtual  de aula ou outras programações didático-
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pedagógicas, planejadas pelo Colégio, desde que haja presença de professores e seja controlada 

a frequência dos alunos. (NR) 

§ 2º - Na Educação Infantil, para cumprimento da carga horária prevista em lei, o tempo 

de intervalo entre uma aula e outra, assim como o destinado ao recreio, será considerado como 

atividade escolar e computado na carga horária diária da classe. 

 

Artigo 10 - O Calendário Escolar do Colégio, adaptado às peculiaridades de sua 

clientela, iniciar-se-á em agosto e encerrar-se-á em junho do ano seguinte sendo, em julho, o 

período de férias escolares. 

Parágrafo único - O Calendário Escolar será elaborado anualmente, de conformidade 

com a legislação vigente e fará parte do Plano Escolar. 

 
TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Artigo 11 - A organização administrativa será estruturada como um mecanismo de 

apoio à consecução da Proposta Pedagógica e ao dinamismo do processo educacional. 

 

Artigo 12 - A organização administrativa do Colégio abrange: 

I. Direção do Colégio; 

II. Apoio Técnico-Administrativo; 

III. Apoio Técnico-Pedagógico; 

IV. Corpo Docente; 

V. Serviços Auxiliares da Administração. 

 

 

 

Capítulo I 

Da Direção do Colégio 
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Artigo 13 - Integram a Direção do Colégio: 

I. o Diretor Geral; 

II. o Diretor do Colégio. 

 

Seção I 

Do Diretor Geral 

 

Artigo 14 - O Diretor Geral, profissional designado pela Entidade Mantenedora, 

responderá pela administração do Colégio. 

 

Artigo 15 - São atribuições do Diretor Geral: 

I. nomear o Diretor do Colégio; 

II. contratar e demitir funcionários; 

III. delinear, juntamente com o Diretor do Colégio, a filosofia e a linha pedagógica do 

Colégio.  

Parágrafo único - Todos os funcionários do Colégio subordinar-se-ão, 

administrativamente, ao Diretor Geral. 

 

Seção II 

Do Diretor do Colégio 

 

Artigo 16 - O Diretor do Colégio, profissional habilitado conforme determina a 

legislação em vigor, será selecionado e contratado pelo Diretor Geral. 

 

Artigo 17 - Competirá ao Diretor do Colégio: 

I. responsabilizar-se, junto à Entidade Mantenedora, pela realização dos objetivos e por  

     todas as atividades do Colégio; 
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II. cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as determinações superiores e as 

disposições deste Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do 

processo educacional; 

III. coordenar o planejamento pedagógico do Colégio; 

IV. coordenar e integrar as equipes técnico-pedagógicas e docentes do Colégio para a 

elaboração do Plano Escolar e da Proposta Pedagógica; 

V. presidir as reuniões de pais e professores destinadas ao trato de assuntos de interesse 

comum e debate sobre o aproveitamento dos educandos; 

VI. decidir sobre matrículas, classificação, reclassificação, transferências de alunos e 

adaptações que se fizerem necessárias; 

VII. deliberar sobre os casos omissos na lei e neste Regimento, submetendo suas decisões à 

consideração da Entidade Mantenedora e/ou da autoridade de ensino, conforme o caso; 

VIII. responsabilizar-se pela coordenação pedagógica. 

Parágrafo único - Nos impedimentos legais, o Diretor será substituído por um 

profissional devidamente habilitado, nos termos da legislação em vigor, a ser designado pelo 

Diretor Geral. 

 

Capítulo II 

Do Apoio Técnico-Administrativo 

 

Artigo 18 - O apoio técnico-administrativo abrange os seguintes setores: 

I. Secretaria; 

II. Departamento de Recursos Humanos; 

III. Tesouraria; 

IV. Contabilidade; 

V. Assistência Médica; 

VI. Manutenção; 

VII. Serviços Gerais; 

VIII. Guarda do Patrimônio Societário. 
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Parágrafo único - Os serviços de apoio técnico-administrativo estarão sob a 

responsabilidade da entidade mantenedora. 

 

Seção I 

Da Secretaria 

 

Artigo 19- A Secretaria, sob a gestão do Secretário, profissional qualificado, realizará 

todos os serviços de escrituração, correspondência, documentação e arquivo do Colégio. 

 

Artigo 20 - Os serviços da Secretaria compreendem: 

I. documentação e escrituração escolar pessoal dos alunos e professores; 

II. organização, atualização, guarda e conservação dos arquivos; 

III. expedição, registro e controle de expedientes. 

Parágrafo único - O Secretário será substituído, em seus impedientes legais, por 

funcionário igualmente qualificado, designado pelo Diretor do Colégio. 

 

Capítulo III 

Do Apoio Técnico-Pedagógico 

 

Artigo 21 - O apoio técnico-pedagógico compreende: 

I. a Coordenação Pedagógica; 

II. a Coordenação Educacional; 

III. o Conselho de Classe/Ano/Série; 

IV. os Serviços Técnico-Pedagógico Auxiliares. 

 

 

 

 

Seção I 
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Da Coordenação Pedagógica 

 

Artigo 22 - A Coordenação Pedagógica será exercida pelo Diretor do Colégio e terá por 

objetivo planejar, organizar, dirigir e controlar todo o processo escolar, dando orientação 

pedagógica e gerenciando o corpo docente, cuidando da harmonia do seu trabalho, dos órgãos 

de apoio pedagógico e do corpo discente, de modo que os objetivos educacionais sejam 

atingidos. 

 

Seção II 

Da Coordenação Educacional 

 

Artigo 23 - A Coordenação Educacional terá por objetivo conhecer os alunos e dar-lhes 

a possibilidade de uma real integração na vida do Colégio, além de integrar os currículos 

brasileiro e internacional.   

 

Artigo 24 - A Coordenação Educacional terá as seguintes atribuições: (NR) 

I. acompanhar o desenvolvimento dos alunos nos aspectos físico, intelectual, emocional e 

social; 

II. trabalhar em colaboração com as famílias e os professores; 

III. diagnosticar situações-problema e propor soluções; 

IV. entrevistar novos alunos e suas famílias. 

Parágrafo único - A Coordenação Educacional poderá ser exercida pelo Diretor Geral 

do Colégio. 

 

Seção III 

Do Conselho de Classe/Ano/Série 

 

Artigo 25 - O Conselho de Classe/Ano/Série, constituído pelos professores das  

classes, anos ou séries, será presidido pelo Diretor do Colégio e contará com a participação do 

Coordenador Educacional. 
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Artigo 26 - São atribuições do Conselho de Classe/Ano/Série: 

I. planejar, replanejar, analisar e avaliar o andamento do processo ensino-aprendizagem; 

II. indicar estudos e programas especiais de recuperação; 

III. analisar o desenvolvimento global do aluno com a finalidade de opinar quanto aos 

resultados finais da avaliação final, classificação e reclassificação; 

IV. analisar e discutir com os seus pares eventuais pedidos de reconsideração sobre o 

resultado da avaliação final.  

 

Artigo 27 - O Conselho de Classe/Ano/Série reunir-se-á, ordinariamente, no final de 

cada semestre e no final do ano letivo ou, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor 

do Colégio. 

 

Seção IV 

Dos Serviços Técnico-Pedagógico Auxiliares 

 

Subseção I 

Do Centro Multimeios 

 

Artigo 28 - O Centro Multimeios é um ambiente apropriado para leitura e pesquisa, 

destinado a alunos, docentes e comunidade. 

 

Artigo 29 - O Centro Multimeios será dirigido por um funcionário qualificado, 

designado pela Entidade Mantenedora e supervisionado pelo Diretor do Colégio. 

 

Artigo 30 - Caberá ao funcionário responsável pelo Centro Multimeios: 

I. elaborar e executar a programação das atividades do Centro Multimeios, mantendo-o 

articulado com as demais programações que integram a vida escolar; 
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II. manter controle das atividades realizadas, avaliar os resultados da programação e 

apresentar relatório anual; 

III. assegurar a adequada organização e funcionamento do Centro; 

IV. organizar o acervo e zelar pela sua conservação; 

V. elaborar, organizar e manter atualizados os fichários e catálogos; 

VI. orientar o usuário na utilização do material; 

VII. elaborar propostas para aquisição de livros culturais e científicos, folhetos e periódicos, 

a partir das necessidades indicadas pelo pessoal administrativo, técnico, docente, 

discente e pela comunidade; 

VIII. manter intercâmbio com outros centros no país e fora dele;  

IX. organizar e registrar materiais didáticos, mantendo controle de sua utilização; 

X. elaborar inventário anual do acervo. 

 

Subseção II 

Dos Centros de Computação 

 

Artigo 31 - Os Centros de Computação serão constituídos de salas, devidamente 

equipadas, para o desenvolvimento de aulas práticas, consultas e pesquisas em endereços 

virtuais, bem como para a realização de trabalhos individuais e coletivos por alunos e 

professores. 

 

Subseção III 

Dos Laboratórios 

 

Artigo 32 - Os laboratórios constituir-se-ão em recursos pró-curriculares a serviço dos 

trabalhos docente e discente. 

 

Artigo 33 - A organização e funcionamento dos laboratórios serão da responsabilidade 

do professor da área curricular correspondente. 
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Artigo 34 - O professor responsável pelo laboratório terá as seguintes atribuições: 

I. adequar a utilização dos recursos de ensino ao desenvolvimento dos currículos; 

II. controlar a utilização do ambiente e dos equipamentos instrumentais; 

III. propor a requisição ou reposição do material de consumo. 

 

Capítulo IV 

Do Corpo Docente 

 

Artigo 35 - Integram o corpo docente todos os professores que ministram aulas no 

Colégio. 

  

Artigo 36 - São atribuições dos professores: 

I. participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar; 

II. executar, com o melhor critério pedagógico, o programa presencial  de sua área e 

componente curricular, apresentando o seu Plano de Ensino para a devida aprovação. 

III. propor recuperação paralela no final de cada mês e semestre; 

IV. manter atualizados os conhecimentos relativos ao seu componente curricular e 

comparecer a seminários de estudos, certames culturais e encontros pedagógicos; 

V. colaborar na formação moral e cívica dos alunos com palavras, atitudes, ações, 

exemplos de elevado padrão de urbanidade, civismo e exatidão do cumprimento do 

dever; 

VI. corrigir, com o devido cuidado e nos prazos estabelecidos, os trabalhos escolares; 

VII. entregar dentro do prazo a relação dos conceitos/notas e faltas dos alunos; 

VIII. manter a disciplina em classe e colaborar para a ordem e disciplina geral do 

estabelecimento; 

IX. participar das reuniões pedagógicas e Conselho de Classe/Ano/Série, sempre que 

convocados; 

X. manter com colegas e demais funcionários o espírito de colaboração indispensável à 

eficácia da obra educativa. 
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Capítulo V 

Da Assistência ao Escolar 

             

Artigo 37 - O Colégio, na medida dos recursos disponíveis, poderá propiciar, ao aluno 

necessitado, bolsa de estudo a fim de que possa dar prosseguimento às suas atividades escolares 

neste Colégio. 

 
TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

Capítulo I 

Dos Níveis e Cursos  

 

 Artigo 38 - O Colégio ministrará a educação básica nacional, nos seguintes níveis de 

ensino: 

I. Educação Infantil, para crianças a partir de 2 (dois) anos de idade;  

II. Ensino Fundamental; 

III. Ensino Médio. 

 

Artigo 39 - A Educação Infantil será organizada em quatro etapas anuais, denominadas: 

I. Alpha e PYP 1, correspondentes à creche; 

II. PYP 2 e PYP 3, correspondentes à pré-escola. 

Parágrafo único - Em cada uma das etapas, os alunos serão agrupados conforme a faixa 

etária indicada a seguir, atendendo-se as normas legais vigentes: 

1. Alpha  - 2 anos 

2. PYP 1  - 3 anos 

3. PYP 2  - 4 anos 

4. PYP 3  - 5 anos 
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Artigo 40 - O Ensino Fundamental será organizado em nove anos letivos, divididos em dois 

ciclos, com as denominações que seguem: 

I.    Ciclo I: 

a. 1º ano = PYP 4 

b. 2º ano = PYP 5 

c. 3º ano = PYP 6 

d. 4º ano = PYP 7 

e. 5ª ano = PYP 8  

II. Ciclo II: 

a. 6º ano = MYP 1 

b. 7º ano = MYP 2  

c. 8º ano = MYP 3 

d. 9º ano = MYP 4 

 

Artigo 41 - O Ensino Médio será organizado em três séries letivas, com as denominações que 

seguem: 

I. 1ª série = MYP 5 

II. 2ª série = DP 1 

III. 3ª série = DP 2 

 
Capítulo II 

Dos Fins e Objetivos dos Cursos 

 

Artigo 42 - A Educação Infantil terá os seguintes objetivos: 

I. criar um ambiente favorável ao desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social e afetivo; 

II. proporcionar o desenvolvimento das habilidades específicas para o ensino dos níveis 

subsequentes;  
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III. propiciar a aquisição de comportamentos básicos  requeridos para a eficiência da 

aprendizagem exigida pelo Ensino Fundamental; 

IV. propiciar a aquisição de hábitos e atitudes favoráveis ao trabalho em grupo e frequência 

regular no Colégio; 

V. propiciar o desenvolvimento da responsabilidade pessoal, da compreensão dos direitos e  

VI. deveres;  

VII. propiciar o desenvolvimento da conduta independente através do desenvolvimento da 

autoconfiança e da iniciativa; 

VIII. propiciar o desenvolvimento da criatividade, especialmente como elemento de auto-

expressão; 

IX. identificar dificuldades de linguagem, de aprendizado e encaminhar para um atendimento 

especializado. 

X. Prover diferentes abordagens para a prática da inclusão, conforme legislação vigente. (NR) 

 

           Artigo 43 - O Ensino Fundamental terá como objetivo a formação básica do cidadão mediante: 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo nos idiomas Português e Inglês; 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

V. Prover diferentes abordagens para a prática da inclusão, conforme legislação vigente. (NR) 

 

Artigo 44 - São finalidades do Ensino Médio: 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo,  
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a. de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação 

ou aperfeiçoamento posteriores; 

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria coma prática, no ensino de cada componente curricular. 

V. Prover diferentes abordagens para a prática da inclusão, conforme legislação vigente.(NR) 

 

Capítulo III 

Dos Currículos 

 

Artigo 45 - Os currículos da Educação Infantil, a partir da 3ª etapa, ou seja, do PYP 2, do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio terão uma Base Nacional Comum,  complementada por uma 

Parte Diversificada. 

 

Artigo 46 - A Base Nacional Comum do currículo obedecerá ao disposto na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e será organizada em quatro áreas do conhecimento: 

I. Linguagens e Códigos - Língua Portuguesa, Literatura, Artes e Educação Física; 

II. Ciências da Natureza - Física, Química e Biologia; 

III. Matemática; 

IV. Ciências Humanas - História, Geografia e Filosofia. 

 

Artigo 47 - Na Parte Diversificada, atendendo as características de sua clientela, o Colégio 

apresentará, em todos os anos/séries, um currículo multicultural e bilíngue, em Língua Portuguesa e 

em Língua Inglesa, que será desenvolvido como enriquecimento curricular, de forma 

inter/transdisciplinar, dentro do que se denomina currículo internacional, com a finalidade de preparar 

os alunos para o International Baccalaureate.(NR) 
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Artigo 48 - Os componentes curriculares serão especificados nas Matrizes Curriculares dos 

diferentes cursos e integrarão o Plano Escolar a ser encaminhado, anualmente, para a devida 

homologação.  

 

 

Capítulo IV 

Do Critério de Agrupamento de Alunos 

 

Artigo 49 - Os alunos serão agrupados em classes, obedecendo-se ao número máximo 

permitido pela legislação, em termos da área útil da sala ou ambiente. 

 

Artigo 50 - De acordo com a Proposta Pedagógica do Colégio, poderão ser organizadas turmas 

que reúnam alunos de diferentes anos/séries e equivalentes níveis de conhecimento, para o ensino da 

Língua Portuguesa, no caso de alunos provenientes do exterior, da Língua Inglesa, de Artes e de 

Educação Física.  

 
TÍTULO IV 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Capítulo I 

Da Avaliação da Aprendizagem 

 

Artigo 51 - A avaliação do processo de aprendizagem será realizada de forma contínua, 

cumulativa e sistemática e terá, como um de seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem 

de cada aluno, em relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa de 

escolaridade. 

 

 Artigo 52 - A avaliação do processo de aprendizagem também terá por objetivos: 

I. registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;  

II. possibilitar que o aluno auto-avalie sua aprendizagem;  
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III. orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;  

IV. fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à necessidade de procedimentos 

paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e 

reclassificação de alunos;  

V. orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares.  

 

Seção I 

Da Avaliação na Educação Infantil 

 

Artigo 53 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade: 

I. observar e acompanhar o desenvolvimento da criança ante os objetivos propostos, com base 

nas características da faixa etária; 

II. possibilitar o desenvolvimento das habilidades necessárias ao início da aprendizagem 

sistemática; 

III. registrar continuamente o desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção ou  

mesmo de acesso ao Ensino Fundamental.  

 

      Artigo 54 - Os resultados da avaliação serão informados aos pais ou responsáveis, em reuniões 

e relatórios semestrais. 

 

Seção II 

Da Avaliação no Ensino Fundamental e Médio 

 

Artigo 55 - A avaliação do rendimento escolar compreenderá o aproveitamento, a 

participação, a liderança e o desempenho global do aluno. 

 

Artigo 56 - A avaliação será contínua, levando-se em conta os conhecimentos adquiridos e 

sua aplicação em situações específicas e concretas, as habilidades de análise e síntese, de julgamento, 

de receptividade, de suporte, a assiduidade e a pontualidade, bem como a participação e cooperação 

em todas as atividades do Colégio. 
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Parágrafo único - Na avaliação, os aspectos qualitativos predominarão sobre os 

quantitativos. 

 

Artigo 57 - No processo de avaliação do aluno, o professor deverá:  

I. utilizar instrumentos diversificados de avaliação; 

II. documentar sistematicamente os resultados obtido pelo aluno, seja por meio de observações 

ou por dados de autoavaliação cooperativa. 

 

Artigo 58 - Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os resultados das avaliações realizadas 

serão, ao término de cada semestre, sistematicamente registrados, analisados com o aluno, 

sintetizados num conceito único, enviados à Secretaria e comunicados aos pais ou responsáveis.  

Parágrafo único - Os conceitos semestrais refletirão o desempenho alcançado pelo aluno, na 

seguinte conformidade: 

1. A   =  Ótimo; 

2. B   =  Bom 

3. C   =   Regular 

4. F   =   Fraco 

5. I    =  Insuficiente 

 

Artigo 59 - Nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, ao término de cada 

semestre, os resultados das avaliações realizadas serão sistematicamente registrados, analisados com 

o aluno, sintetizados numa escala numérica, enviados à Secretaria e comunicados aos pais ou 

responsáveis.  

Parágrafo único - As notas semestrais refletirão o desempenho alcançado pelo aluno, na 

seguinte conformidade: 

1. 7  =  Excelente 

2. 6  =  Muito Bom 

3. 5  =   Bom 

4. 4  =   Satisfatório 
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5. 3  =  Fraco 

6. 2  =  Muito Fraco 

7. 1  =  Insuficiente 

 

Capítulo II 

Da Promoção  

 

Artigo 60 - Será considerado promovido – AP - para o ano/série subsequente ou concluinte 

de curso, o aluno que obtiver frequência, no mínimo, de 75% do total de horas letivas e:  

I. conceito final igual ou superior a C, se nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

II. nota final igual ou superior a 4 (quatro) em todos os componentes curriculares, se nos anos  

finais do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio.  

 

Capítulo III 

Da Recuperação 

 

Artigo 61 - O aluno de menor rendimento escolar será submetido, durante o ano letivo, a 

atividades de recuperação contínua e paralela, tendo em vista a melhoria de seu rendimento escolar. 

 

            Artigo 62 - A recuperação contínua será feita, em sala de aula, durante o desenvolvimento 

das atividades planejadas pelo professor, como uma atividade inerente ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Artigo 63 - A recuperação paralela ocorrerá durante o semestre, especificamente para o aluno 

com rendimento escolar insatisfatório, sob a responsabilidade do professor do componente curricular, 

em horário estabelecido para estudos.  

 

Artigo 64 - Após o final do ano letivo, o aluno que não obtiver nota suficiente para aprovação 

em, no máximo, 4 (quatro) componentes curriculares, será encaminhado para recuperação, cuja sigla 

é R.  
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Parágrafo único - Não terá direito à recuperação final, o aluno que, ao final do ano letivo, 

não tiver alcançado nota suficiente para aprovação em mais de quatro componentes curriculares. 

 

Artigo 65 - Após a recuperação final, o aluno poderá ter suas avaliações analisadas pelo  

Conselho de Classe/Ano/Série, que, juntamente com o Coordenador Educacional e o Diretor do 

Colégio, poderá ratificar ou retificar o resultado.   

  

Capítulo IV 

Da Retenção 

 

 Artigo 66 - Será considerado RP, ou seja, retido, o aluno que: 

I. ao término do ano letivo, obtiver: 

a. conceito igual a D ou E, se dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

b. nota igual ou menor que 3 (três) em mais de quatro componentes curriculares, se dos anos 

finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio; 

II. após os estudos de recuperação final, não alcançar os conceitos, ou notas necessários em 

qualquer um dos componentes curriculares que tenha cursado, ou que não for promovido pelo 

Conselho de Classe/Ano/Série. 

 

Artigo 67 - Em caso de retenção, o aluno, por si ou por seus pais, poderá solicitar 

reconsideração de seu resultado final, por meio de documento dirigido ao Diretor do Colégio, dentro 

do prazo legal estabelecido em norma específica. 

 
TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

 

Capítulo I 

Da Matrícula e da Transferência 
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Artigo 68 - A matrícula no Colégio será efetuada mediante requerimento do pai ou 

responsável, observados os seguintes critérios:  

I. por ingresso, na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental, com base na idade;  

II. por classificação ou reclassificação, a partir do 2º ano do Ensino Fundamental; 

III. por transferência em qualquer ano. 

Parágrafo único - Caberá ao Diretor do Colégio analisar o pedido de matrícula ou de 

rematrícula e deferir ou indeferir a solicitação, com base na fluência mínima na língua inglesa. 

 

Artigo 69 - No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar: 

I. cópia da Certidão de Nascimento; 

II. cópia da Cédula de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro ou do Passaporte; 

III. Histórico Escolar emitido pela escola de origem, em caso de transferência; 

IV. comprovante de estar em dia com as obrigações militares ou eleitorais, se for o caso. 

Parágrafo único - As matrículas somente serão efetivadas após anuência expressa do 

requerente com os termos do Regimento Escolar. 

 

Capítulo II 

Da Adaptação de Estudos 

 

Artigo 70 - No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o aluno recebido por transferência 

passará por processo de adaptação de estudos, quando houver diversidade entre os componentes 

curriculares cursados na escola de origem e os previstos para o mesmo ano ou série no Colégio, como 

apoio pedagógico à continuidade de estudos. 

 

Artigo 71 - Serão passíveis de adaptação: 

I. no Ensino Fundamental, os componentes curriculares da base comum nacional; 

II. no Ensino Médio, os componentes curriculares da base comum nacional e os 

obrigatórios estabelecidos em lei; 
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III. os componentes curriculares da Parte Diversificada que atendem o Projeto Pedagógico 

do Colégio. 

 

Artigo 72 - Durante o período de adaptação, o aluno será submetido a atividades de orientação 

de estudos, conduzidas pelo professor da classe ou pelos professores do componente  

curricular, sob a coordenação do Diretor do Colégio. 

Parágrafo único - A adaptação de estudos deverá constar nos registros do Colégio e do aluno. 

 

Capítulo III 

Da Classificação e da Reclassificação 

 

Artigo 73 - A classificação ocorrerá:  

I. por promoção, no Ensino Fundamental e Médio, ao final de cada ano ou série, para alunos  

          do próprio Colégio;  

II. por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do exterior;  

III. mediante avaliação de competências feita pelo Colégio para alunos sem comprovação de  

           estudos anteriores, observados o critério de idade e outras exigências específicas do curso.  

 

Artigo 74 - A reclassificação do aluno, em ano mais avançado, tendo como referência a  

correspondência idade/ano/série e a avaliação de competências nas matérias da base nacional comum 

do currículo, em consonância com a proposta pedagógica do Colégio, ocorrerá a partir de:  

I. proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos resultados de 

avaliação diagnóstica;   

II. solicitação do próprio aluno ou seu responsável, mediante requerimento dirigido ao Diretor 

do Colégio. 

 

 Artigo 75 - Para o aluno do próprio Colégio, a reclassificação ocorrerá até sessenta dias após 

o início do ano letivo e, para o aluno recebido por transferência ou oriundo de país estrangeiro, em 

qualquer época do período letivo.  
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 Artigo 76 - A avaliação para classificação ou reclassificação do aluno será realizada por uma 

comissão de três professores ou especialistas, que verificará, além da idade, a competência do 

candidato para cursar o ano ou série pretendida. 

Parágrafo único - Os documentos dos processos de classificação e reclassificação, bem como 

os instrumentos de avaliação devidamente corrigidos, serão arquivados no prontuário do aluno.   

 

Capítulo IV 

Da Frequência e da Compensação de Ausências 

 

 Artigo 77 – O Colégio fará o controle sistemático de frequência dos alunos às atividades 

escolares presenciais ou virtuais e, mensalmente, adotará as medidas necessárias para que os alunos 

possam compensar ausências (NR).  

 

 Artigo 78 – As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e  

registradas pelo professor da classe ou das disciplinas, com a finalidade de sanar as dificuldades de  

aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas.  

Parágrafo único - A compensação de ausências não eximirá o Colégio de adotar as medidas  

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem a família e o próprio aluno de justificar suas  

faltas.  

 

 Artigo 79 - O controle de frequência será efetuado sobre o total de horas letivas, exigida a 

frequência mínima de: 

I. 60% (sessenta por cento) do total de horas, para a Educação Infantil; 

II. 75% (setenta e cinco por cento) para promoção, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Parágrafo único - Poderá ser reclassificado, o aluno que, no período letivo anterior, não 

atingiu a frequência mínima exigida, mediante requerimento do seu responsável, dirigido ao Diretor 

do Colégio.  

 

Capítulo V 
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Da Expedição de Documentos de Vida Escolar 

 

Artigo 80 - O Colégio expedirá históricos escolares, declarações de conclusão do ano/série,  

certificados de conclusão de curso, com especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a 

autenticidade da vida escolar dos alunos, em conformidade com a legislação vigente.  

Parágrafo único - Ao término da Educação Infantil, o Colégio expedirá documento atestando 

os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

 

Artigo 81 - Os alunos também receberão, ao término do ensino médio, o Diploma de 

Bacharelado Internacional - International Baccalaureate - regido por normas próprias. 

 
TÍTULO VI              

DOS DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO 

 

Capítulo I 

Do Pessoal Técnico- Administrativo e Pedagógico 

 

Artigo 82 - Ao pessoal Técnico-Administrativo e Pedagógico, contratado pela Entidade  

Mantenedora, serão assegurados os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, na 

legislação correlata e neste Regimento Escolar. 

 

Capítulo II 

Do Corpo Docente 

 

Artigos 83 - Os professores do Colégio terão as relações de trabalho – direitos e deveres – 

estabelecidos pela legislação trabalhista, por acordos coletivos e pelos contratos de trabalho. 

 

Capítulo III 

Do Corpo Discente 
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Artigo 84 - Integram o corpo discente todos os alunos do Colégio a quem se garantirá o livre 

acesso às informações necessárias à sua educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, ao seu 

preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o mundo do trabalho. 

Artigo 85 - São direitos do aluno: 

I. ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades na 

perspectiva social e individual; 

II. ter assegurado o respeito pelos direitos da pessoa humana e pelas suas liberdades 

fundamentais; 

III. ter asseguradas as condições ótimas de aprendizagem, devendo ser-lhes propiciada à ampla 

assistência do professor e acesso aos recursos materiais e didáticos do Colégio. 

 

Artigo 86 - São deveres do aluno: 

I. acatar a autoridade dos superiores; 

II. ser pontual e assíduo; 

III. tratar com respeito colegas e superiores; 

IV. apresentar-se corretamente vestido ou uniformizado; 

V. manter seu material devidamente cuidado; 

VI. colaborar na conservação do prédio e do mobiliário; 

VII. indenizar o prejuízo quando produzir danos ao patrimônio do Colégio ou de terceiros; 

VIII. manter atitude de respeito durante as aulas; 

IX. portar-se corretamente em todas as dependências do Colégio; 

X. comparecer às solenidades do Colégio. 

 

Artigo 87 - Será vedado ao aluno: 

I. fumar no recinto escolar; 

II. praticar dentro do Colégio atos ofensivos ao bom costume; 

III. afixar dentro do Colégio cartazes ou publicações; 

IV. tomar parte em manifestações ofensivas a pessoas ou instituições; 

V. promover, sem prévia autorização da Direção, coletas, subscrições ou similares, usando o 

nome do Colégio; 
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VI. portar, utilizar, induzir o uso e vender bebidas alcóolicas, drogas ou qualquer tipo de arma ou 

objeto cortante. 

 

Artigo 88 - Serão penas aplicáveis pelo Diretor do Colégio, em função da gravidade da  

falta, da idade, do grau de maturidade e histórico disciplinar ao aluno: 

I. advertência verbal até três vezes; 

II. advertência escrita até três vezes; 

III. suspensão até cinco dias; 

IV. expulsão depois de tomada as medidas acima. (NR) 

Parágrafo único - Todas as penalidades aplicadas aos alunos serão imediatamente 

comunicadas aos pais ou responsáveis, sendo mantida cópia em seu prontuário. (NR) 

 

Artigo 89 - No caso de faltas graves e reincidentes, a pena será decidida, conjuntamente, pelos 

membros da Direção do Colégio e do Conselho de Classe/Ano/Série, após processo interno 

homologado pelo Diretor, resguardando-se o direito de ampla defesa do aluno em causa. 

 

Capítulo IV 

Dos Pais ou Responsáveis 

 

Artigo 90 - Os pais ou responsáveis pelo aluno, como participantes do processo educativo, 

têm direito a: 

I. receber informações sobre a vida escolar de seu filho; 

II. apresentar, à Direção do Colégio, sugestões e críticas quanto ao processo educativo. 

 

Artigo 91 – São deveres dos pais ou responsáveis pelo aluno: 

I. entregar, por ocasião da matrícula, todos os documentos solicitados pelo Colégio; 

II. participar do processo formativo do filho, zelando por sua frequência e pelo cumprimento de 

todas as obrigações escolares; 

III. comparecer às reuniões convocadas pelo Colégio; 
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IV. comunicar ao Colégio a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que possa colocar 

em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar. 

 
TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 92 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Entidade Mantenedora, 

observada a legislação vigente. 

 

Artigo 93 - O presente Regimento poderá ser alterado sempre que necessário, sendo 

submetido à aprovação do órgão competente. 

 

          Artigo 94 - O Colégio manterá, à disposição dos pais, alunos, professores e demais 

funcionários, cópia de sua Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar aprovado . 

 

Artigo 95 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

São Paulo, 20 de maio de 2020 

 
 

 

 

        _____________________________________ 

 

Shirley Violet Hazell

       

RNEW312646-T                                                                              
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Parecer

Documento de Referência: alteração regimental
Interessado: St Francis College
Assunto: alteração regimental

HISTÓRICO

O St. Francis College encaminha proposta de alteração regimental em  solicitando alteração dos
seguintes artigos:

Artigo 2º - O St. Francis College, jurisdicionado à Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste,
funciona nos seguintes endereços:

Rua Cônego Eugênio Leite, nº 825, CEP 05414-012, Pinheiros, São Paulo, SP, Rua Joaquim
Antunes nºs 668,678,700,777,785/789, São Paulo/SP, CEP 05415-001, autorizado a funcionar
por Portaria do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Centro-Oeste de
06/08/2010, publicada no DOE de 07/08/2010;(NR)

Artigo 9º - A Educação Infantil, para crianças a partir de dois anos, o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio terão carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar.

§ 1º - Considerar-se-ão de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem desenvolvidas
atividades  presenciais ou de Ensino Virtual  de aula ou outras programações didático-
pedagógicas, planejadas pelo Colégio, desde que haja presença de professores e seja controlada a
frequência dos alunos. (NR)

Artigo 24 - A Coordenação Educacional terá as seguintes atribuições: (NR)

acompanhar o desenvolvimento dos alunos nos aspectos físico, intelectual,
emocional e social;

I.

trabalhar em colaboração com as famílias e os professores;II.
diagnosticar situações-problema e propor soluções;III.
entrevistar novos alunos e suas famílias.IV.

Parágrafo único - A Coordenação Educacional poderá ser exercida pelo Diretor Geral do
Colégio.

Artigo 36 - São atribuições dos professores:

participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar; executar, com o
melhor critério pedagógico, o programa presencial  de sua área e componente

I.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Equipe de Supervisão de Centro Oeste

Classif. documental 001.01.01.002
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curricular, apresentando o seu Plano de Ensino para a devida aprovação.
propor recuperação paralela no final de cada mês e semestre;II.
manter atualizados os conhecimentos relativos ao seu componente curricular e
comparecer a seminários de estudos, certames culturais e encontros pedagógicos;

III.

colaborar na formação moral e cívica dos alunos com palavras, atitudes, ações,
exemplos de elevado padrão de urbanidade, civismo e exatidão do cumprimento do
dever;

IV.

corrigir, com o devido cuidado e nos prazos estabelecidos, os trabalhos escolares;V.
entregar dentro do prazo a relação dos conceitos/notas e faltas dos alunos;VI.
manter a disciplina em classe e colaborar para a ordem e disciplina geral do
estabelecimento;

VII.

participar das reuniões pedagógicas e Conselho de Classe/Ano/Série, sempre que
convocados;

VIII.

Prover diferentes abordagens para a prática da inclusão, conforme legislação vigente
(NR).

IX.

Art. 43- O Ensino Fundamental terá como objetivo a formação básica do cidadão mediante:

o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo nos idiomas Português e Inglês;

I.

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

II.

o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

III.

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

IV.

Prover diferentes abordagens para a prática da inclusão, conforme legislação
vigente. (NR)

V.

Artigo 44 - São finalidades do Ensino Médio:

a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

I.

a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo,

II.

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

a.

o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

III.

a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria coma prática, no ensino de cada componente curricular.

IV.

Prover diferentes abordagens para a prática da inclusão, conforme legislação
vigente.(NR)

V.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Equipe de Supervisão de Centro Oeste
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Capítulo III

Dos Currículos

Artigo 47 - Na Parte Diversificada, atendendo as características de sua clientela, o Colégio
apresentará, em todos os anos/séries, um currículo multicultural e bilíngue, em Língua
Portuguesa e em Língua Inglesa, que será desenvolvido como enriquecimento curricular, de
forma inter/transdisciplinar, dentro do que se denomina currículo internacional, com a finalidade
de preparar os alunos para o International Baccalaureate.(NR)

Artigo 77 - O Colégio fará o controle sistemático de frequência dos alunos às atividades
escolares presenciais ou virtuais e, mensalmente, adotará as medidas necessárias para que os
alunos possam compensar ausências (NR).

Artigo 88 - Serão penas aplicáveis pelo Diretor do Colégio, em função da gravidade da falta, da
idade, do grau de maturidade e histórico disciplinar ao aluno:

advertência verbal até três vezes;I.
advertência escrita até três vezes;II.
suspensão até cinco dias;III.
expulsão depois de tomada as medidas acima. (NR)IV.

Parágrafo único - Todas as penalidades aplicadas aos alunos serão imediatamente comunicadas
aos pais ou responsáveis, sendo mantida cópia em seu prontuário. (NR)

PARECER 

Essa Supervisão considera, s.m.j., que as alterações regimentais propostas pelo St. Francis
College, situado nos seguintes endereços Rua Cônego Eugênio Leite, nº 825, Pinheiros, São
Paulo, SP, CEP 05414-012 e Rua Joaquim Antunes nºs 668,678,700,777,785/789, São Paulo/SP,
CEP 05415-001, CNPJ nº 11.561.640/0001-97, por meio dos artigos  2º, 9º, 24, 36, 43, 44, 47,
77 e 88, estão de acordo com as legislações vigentes, pelo que opinamos pela sua alteração.

    À consideração superior.

São Paulo, 11 de setembro de 2020.

 

Valeria de Souza
Supervisor de Ensino

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Equipe de Supervisão de Centro Oeste
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Equipe de Supervisão de Centro Oeste

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Equipe de Supervisão de Centro Oeste
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Despacho

Interessado: St Francis College
Assunto: Alteração Regimental

APROVO as alterações Regimentais que, nos termos do § 1º do Artigo 4º da
Deliberação CEE nº 177/2020, terá efeitos para o ano letivo (2020) em curso.

Ao NVE para publicação e andamento.

São Paulo, 14 de setembro de 2020.

 

Flavio Dalera de Carli
Dirigente Regional de Ensino

Gabinete da Dirigente de Centro Oeste

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Gabinete da Dirigente de Centro Oeste
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Portaria

Dispõe sobre Alteração Regimental

 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste, conforme as
competências que lhe são conferidas pelo Decreto nº 64.187/2019 e Resolução nº 51/2017, com
fundamento na Deliberação CEE nº 138/2016, alterada pela Deliberação CEE 148/2016 e demais
normas vigentes, à vista do Processo SEDUC-PRC-2020/41617 de 11/09/2020, expede a
presente Portaria:

Artigo 1º - Ficam aprovadas as alterações regimentais introduzida no Regimento Escolar do
Estabelecimento de Ensino ST FRANCIS COLLEGE (CÓD. CIE 445332), situada a Rua
Cônego Eugênio Leite, nº 825, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05414-012 e Rua Joaquim
Antunes nºs 668,678,700,777,785/789, São Paulo/SP, CEP 05415-001, mantido por Colégio
Internacional Saint Francis Ltda, CNPJ nº 11.561.640/0001-97, autorizado Portaria do
Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Centro-Oeste de 06/08/2010, publicada no
DOE de 07/08/2010.

Artigo 2º - As alterações de que trata esta Portaria referem-se aos artigos 2º, 9º, 24, 36, 43, 44,
47, 77 e 88, do Regimento Escolar aprovado por Portaria do Dirigente Regional de Ensino de
19/03/2019, publicado no DOE de 20/03/2019.                

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste, responsável pela supervisão do
estabelecimento de ensino, zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento
Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 17 de setembro de 2020.

 

Flavio Dalera de Carli
Dirigente Regional de Ensino

Gabinete da Dirigente de Centro Oeste

17/09/2020

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Gabinete da Dirigente de Centro Oeste
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 Retificação do D.O. de 21-12-2019
No extrato de Termo de Aditamento ao Convênio do Pro-

grama "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil", 
publicado na pág. 55:

Onde se lê:

MUNICÍPIO PROC. VIGÊNCIA

UCHOA 4541/13 18-12-2021
Leia-se:

MUNICÍPIO PROC. SEM PAPEL VIGÊNCIA

UCHOA 4541/13 SEDUC-PRC-2020/24912 15-09-2022
 Retificação do D.O. de 21-12-2019
No extrato de Termo de Aditamento ao Convênio do Pro-

grama "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil", 
publicado na pág. 55:

Onde se lê:
MUNICÍPIO PROC. VIGÊNCIA
SÃO PEDRO 3691/13 18-12-2021

Leia-se:
MUNICÍPIO PROC. SEM PAPEL VIGÊNCIA
SÃO PEDRO 3691/13 SEDUC-PRC-2020/24396 15-09-2022

 Retificação do D.O. de 21-12-2019
No extrato de Termo de Aditamento ao Convênio do Pro-

grama "Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil", 
publicado na pág. 55:

Onde se lê:
MUNICÍPIO PROC. VIGÊNCIA
AURIFLAMA 5036/13 18-12-2021

Leia-se:
MUNICÍPIO PROC. SEM PAPEL VIGÊNCIA
AURIFLAMA 5036/13 SEDUC-PRC-2020/26335 15-09-2022

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-OESTE

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 17-9-
2020

Dispõe sobre Alteração Regimental

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 
Região Centro-Oeste, conforme Decreto 64.187/2019 e Resolu-
ção 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016, 
alterada pela Deliberação CEE 148/2016 e demais normas vigen-
tes, à vista do Processo SEDUC-PRC-2020/41617 de 11-09-2020, 
expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Ficam aprovadas as alterações regimentais 
introduzida no Regimento Escolar do Estabelecimento de Ensino 
ST Francis College (CÓD. CIE 445332), situada a Rua Cônego 
Eugênio Leite, 825, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05414-012 e 
Rua Joaquim Antunes nºs 668,678,700,777,785/789, São Paulo/
SP, CEP 05415-001, mantido por Colégio Internacional Saint 
Francis Ltda, CNPJ 11.561.640/0001-97, autorizado Portaria do 
Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Centro-
-Oeste de 06-08-2010, publicada no D.O. de 07-08-2010.

Artigo 2º - As alterações de que trata esta Portaria referem-
-se aos artigos 2º, 9º, 24, 36, 43, 44, 47, 77 e 88, do Regimento 
Escolar aprovado por Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 19-03-2019, publicado no D.O. de 20-03-2019.

Artigo 3º - A Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste, 
responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 
zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento 
Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 17-9-
2020

Dispõe sobre Aprovação do Regimento Escolar
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

Região Centro-Oeste, com fundamento na Deliberação CEE 
10/97, Indicação CEE 09/97, Deliberação CEE 155/2017, alte-
rada e acrescentada pela Deliberação CEE 161/2018, e à vista 
do Processo SEDUC-PRC-2020/24437 de 13-05-2020, expede a 
presente Portaria:

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Escolar do Esta-
belecimento de Ensino uP School – Unid. III, situado na Rua 
Presidente Antonio Candido, 158, Alto da Lapa, CEP: 05083-060, 
São Paulo, SP, mantida por OM Educacional Global Eirelli, CNPJ 
31.108.425/0002-23, com o curso de Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais (1º ao 5º ano).

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, 
responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 
zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento 
Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria DRE 52, de 17-9-2020
Dispõe sobre Autorização, Instalação e Funciona-

mento de Nova Unidade
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

Região Centro-Oeste, com fundamento na Deliberação CEE 
138/2016, alterada pela Deliberação CEE 148/2016 e demais 
normas vigentes, à vista do Processo SEDUC-PRC-2020/22341 
de 25-04-2020, expede a presente Portaria:

Artigo 1º – Ficam autorizados a instalação e o funciona-
mento de nova unidade do Estabecimento de Ensino uP School 
– Unid. III, situado na Rua Presidente Antonio Candido, 158, 
Alto da Lapa, CEP: 05083-060, São Paulo, SP, mantida por OM 
Educacional Global Eirelli, CNPJ 31.108.425/0002-23, com os 
cursos de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano).

Artigo 2º – Os responsáveis pelo Estabelecimento de Ensino 
ficam obrigados a manter adequados às normas que forem 
baixadas pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação e às 
demais instruções relativas ao cumprimento da Lei 9394/1996, 
os seguintes documentos: Regimento Escolar, Plano de Curso e 
Plano Escolar.

Artigo 3º – A Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste, res-
ponsável pela supervisão do Estabelecimento de Ensino, zelará 
pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência 
desta Portaria.

Artigo 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO
 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 17-9-

2020
Declarando Regularizada, na EE Godofredo Furtado, 

jurisdicionada à Diretoria de Ensino - Região Centro-Oeste, com 
fundamento nos itens 6.1.1; 3.1; 3.1.2; 4.1 da Indicação CEE 
08/1986 e nos termos da Deliberação CEE 18/1986 e Resolução 
SE 307/1986, a vida escolar da aluna Sthepany Souza Silva, RG 
55.236.891-X/SSP-SP, RA 107333354-1/SP, referente a 8ª série 
do Ensino Fundamental, tendo em vista a ocorrência de Recupe-
ração Implícita. (Processo SEDUC-PRC-2020/271130).

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 17-9-
2020

Declarando Regularizada, na EE Odair Martiniano da 
Silva Mandela, jurisdicionada à Diretoria de Ensino - Região 
Centro-Oeste, com fundamento nos itens 6.1.2; 3.1; 3.1.1; 
4.1 e 4.3 da Indicação CEE 08/1986 e nos termos da Delibe-
ração CEE 18/1986 e Resolução SE 307/1986, a vida escolar 
do aluno Misael da Cruz Batista, RG 11645483-02/BA, RA 
106765799/SP, referente a 2ª série do Ensino Médio, tendo 
em vista a ocorrência de Recuperação Implícita. (Processo 
SEDUC-PRC-2020/38412).

 Portaria do Coordenador, de 17-9-2020
Autorizando, nos termos das Resoluções SE 62 e SE 63, de 

11-12-2017, o Curso de Atualização, proposto e executado por 
Órgãos Centrais da Secretaria da Educação:

Órgão Proponente - Órgão Executor - Nº Processo - Nome 
do Curso - Público Alvo - Carga Horária - Local de Realização - 
Período de Realização

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) 
/ Coordenadoria Pedagógica (COPED) / Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) / Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado 
de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) –SEDUC-
-PRC-2020/40567 – “Formação Aprofundada: Eletivas – 3ª 
Edição/2020 - Servidores das redes Municipais ”– Os cursos da 
Formação Aprofundada – 3ª Edição/2020 serão direcionados aos 
profissionais das Secretarias Municipais de Educação do Estado 
de São Paulo, conforme a base da Secretaria Escolar Digital (SED) 
de março/2020, desde que tiverem sido: • Aprovados no mesmo 
curso da Formação Básica em edições anteriores; • Reprovados 
no mesmo curso da Formação Aprofundada de edições anterio-
res. Aqueles que já tenham realizado a Formação Aprofundada – 
indiferente da edição e se direcionada a Municípios ou à SEDUC 
– e foram aprovados, não farão parte dos cursistas desta nova 
edição correspondente ao mesmo curso/componente curricular 
– 30 horas - Ambiente Virtual de Aprendizagem / AVA EFAPE - A 
partir da data de publicação dessa Portaria.

 Portaria do Coordenador, de 17-09-2020
Autorizando, nos termos das Resoluções SE 62 e SE 63, de 

11-12-2017, o Curso de Atualização, proposto e executado por 
Órgãos Centrais da Secretaria da Educação:

Órgão Proponente - Órgão Executor - Nº Processo - Nome 
do Curso - Público Alvo - Carga Horária - Local de Realização - 
Período de Realização

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) 
/ Coordenadoria Pedagógica (COPED) / Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) / Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) 
–SEDUC-PRC-2020/40565– “Formação Aprofundada: Eletivas 
– 3ª Edição/2020” – Os cursos da Formação Aprofundada – 3ª 
Edição/2020 serão direcionados a todos os servidores do Quadro 
do Magistério (QM) e a todos os diretores de Núcleo Pedagógico 
(QSE), desde que tenham sido: • Aprovados no mesmo curso 
da Formação Básica em edições anteriores; • Reprovados no 
mesmo curso da Formação Aprofundada de edições anteriores. 
Aqueles que já tenham realizado a Formação Aprofundada – 
indiferente da edição e se direcionada a Municípios ou à SEDUC 
– e foram aprovados, não farão parte dos cursistas desta nova 
edição correspondente ao mesmo curso/componente curricular 
– 30 horas – Ambiente Virtual de Aprendizagem / AVA EFAPE - A 
partir da data de publicação dessa Portaria.

 Portaria do Coordenador, de 17-9-2020
Autorizando, nos termos das Resoluções SE 62 e SE 63, de 

11-12-2017, o Curso de Atualização, proposto e executado por 
Órgãos Centrais da Secretaria da Educação:

Órgão Proponente - Órgão Executor - Nº Processo - Nome 
do Curso - Público Alvo - Carga Horária - Local de Realização - 
Período de Realização

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) 
/ Coordenadoria Pedagógica (COPED) / Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) / Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado 
de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) –SEDUC-
-PRC-2020/40562- “Formação Aprofundada: Projeto de Vida 
– 3ª edição/2020” – Os cursos da Formação Aprofundada – 3ª 
Edição/2020 serão direcionados a todos os servidores do Quadro 
do Magistério (QM) e a todos os diretores de Núcleo Pedagógico 
(QSE), desde que tenham sido: • Aprovados no mesmo curso 
da Formação Básica em edições anteriores; • Reprovados no 
mesmo curso da Formação Aprofundada de edições anteriores. 
Aqueles que já tenham realizado a Formação Aprofundada – 
indiferente da edição e se direcionada a Municípios ou à SEDUC 
– e foram aprovados, não farão parte dos cursistas desta nova 
edição correspondente ao mesmo curso/componente curricular 
– 30 horas - Ambiente Virtual de Aprendizagem/ AVA EFAPE - A 
partir da data de publicação dessa Portaria.

 Portaria do Coordenador, de 17-9-2020
Autorizando, nos termos das Resoluções SE 62 e SE 63, de 

11-12-2017, o Curso de Atualização, proposto e executado por 
Órgãos Centrais da Secretaria da Educação:

Órgão Proponente - Órgão Executor - Nº Processo - Nome 
do Curso - Público Alvo - Carga Horária - Local de Realização - 
Período de Realização

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) 
/ Coordenadoria Pedagógica (COPED) / Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) / Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – 
SEDUC-PRC-2020/40561 - “Formação Aprofundada: Tecnologia 
e Inovação – 3ª Edição/2020 - Servidores das Redes Municipais 
“ – Os cursos da Formação Aprofundada – 3ª Edição/2020 serão 
direcionados aos profissionais das Secretarias Municipais de 
Educação do Estado de São Paulo, conforme a base da Secretaria 
Escolar Digital (SED) de março/2020, desde que tiverem sido: • 
Aprovados no mesmo curso da Formação Básica em edições 
anteriores; • Reprovados no mesmo curso da Formação Aprofun-
dada de edições anteriores. Aqueles que já tenham realizado a 
Formação Aprofundada – indiferente da edição e se direcionada 
a Municípios ou à SEDUC – e foram aprovados, não farão parte 
dos cursistas desta nova edição correspondente ao mesmo 
curso/componente curricular – 30 horas - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / AVA EFAPE - A partir da data de publicação 
dessa Portaria.

 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

 Terceiro Termo de Aditamento
Convênio celebrado em 09-04-2014 do Programa de Ação 

Educacional Estado/Município/Educação Infantil, para Constru-
ção de Creche.

Fundamento Legal: Decretos 57.367/2011, 58.117/2012 e 
64.308/2019.

Processo 5753/0000/2013 SPDOC: 1234377/2018 SEDUC-
-PRC-2020/21525

Objeto – Prorrogação excepcional da vigência do ajuste 
para conclusão da obra, objeto do convênio celebrado para o 
Desenvolvimento do Programa de Ação Educacional Estado/
Município/Educação Infantil, para Construção de Creche.

Convenentes: Secretaria da Educação de Estado de São 
Paulo; Fundação para o Desenvolvimento da Educação- FDE e a 
Prefeitura Municipal de FLORA RICA.

Data da assinatura: 15-09-2020.
Valor da obra: R$ 1.801.009,69.
Prazo de vigência do convênio: prorrogado excepcional-

mente a partir de 15-09-2020 até 14-09-2022.
Parecer Referencial CJ/SE 168/2020 emitido em 20-02-2020.

Artigo 2º - Compete aos membros da Comissão as ativida-
des que se seguem:

a- orientar às Unidades administrativas sobre a elaboração 
de seus inventários, de bens móveis e de estoques nos prazos 
determinados;

b- dotar as Unidades administrativas de recursos humanos 
adequados e capacitados para a elaboração dos inventários de 
bens móveis e de estoques;

c- consolidar todas as informações obtidas na elaboração 
dos inventários, assegurando que os bens móveis adquiridos e 
transferidos à UGE sejam devidamente patrimoniados;

d- emitir relatório conclusivo do inventário, após o levanta-
mento geral dos bens móveis, indicando as providências neces-
sárias para a regularização contábil dos ativos patrimoniais;

e- efetuar todos os ajustes necessários nos registros contá-
beis de acordo com as normas exaradas pela contadoria Geral 
do Estado.

Artigo 3º - Cabe à Comissão, ainda, uma vez consolidado o 
Inventário Geral tomar as providências que se seguem

a- remanejamento ou recolhimento dos bens fora de uso 
ou inservíveis

b- tomar as medidas administrativas necessárias para 
apuração de responsabilidade do titular de cada Unidade admi-
nistrativa no caso de não localização de qualquer bem;

c- regularizar os registros contábeis necessários para evi-
denciar a real situação patrimonial da UGE de acordo com as 
normas e manuais de contabilização de bens móveis elaborados 
pela Contadoria Geral do Estado

Artigo 4º - A Comissão Subsetorial será constituída pelos 
servidores abaixos nominados:

1- Denise Martins Hesselbach, RG 37.918.105-8 - Presidente
2- Roselaine Nunes da Silva Bueno, RG 33.292.340-X
3- Julia Mitico Nara, RG 22.443.081-6
4- Lívia da Silva Guarnieri, RG 32130.908-5
Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogada a Portaria 18 de 8/8/2018.
 Portaria IB-20, de 17-9-2020

Comissão de residência no âmbito do Instituto 
Biológico

A Diretora Técnica de Departamento do Instituto Biológico 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios da Secreta-
ria de Agricultura e Abastecimento, conforme Decreto 46.488 de 
2002, em seu artigo 113, item I, alínea l, resolve:

Artigo 1º - Designar as servidoras Harumi Hojo, RG 
8.848141.4; Lia Emi Nakagawa, RG 17.598.121 e Roselaine 
Nunes da Silva Bueno, RG 33.292.340, para sob a presidência 
da primeira analisarem os pedidos de ocupação, desocupação e 
vistorias necessárias dos imóveis residenciais.

Artigo 2º- Esta portaria entra em vigor, com validade de 
quatro anos, a partir da data de sua publicação, revogando os 
efeitos da portaria IB 27 de 11-12-2015.

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Contrato
Consultoria OEI - Projeto OEI BRA019/001 Contrato 6672 

- Contratante OEI referente projeto OEI- -BRA019/001. Contra-
tada: Rosângela Vieira Monteiro - CPF 290.065.031-34 - Con-
tratação de Consultoria Individual (PF) para consultoria técnica 
especializada para realizar a avaliação e mapeamento dos 
processos de licitação, propondo modelo de compra pública em 
articulação com as áreas da Secretaria, com foco na eficiência 
e transparência - Perfil - Consultor Especialista em Compras 
Públicas. Responsável pela Contratação: Secretaria da Educação 
de São Paulo. Vigência do Contrato: 24-08-2020- a 24-02-2021. 
Valor Total: R$ 48.000,00. Fonte de Recurso: OEI

 ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO

 Portaria do Coordenador, de 17-9-2020
Autorizando, nos termos das Resoluções SE 62 e SE 63, de 

11-12-2017, o Curso de Atualização, proposto e executado por 
Órgãos Centrais da Secretaria da Educação:

Órgão Proponente - Órgão Executor - Nº Processo - Nome 
do Curso - Público Alvo - Carga Horária - Local de Realização - 
Período de Realização

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) 
/ Coordenadoria Pedagógica (COPED) / Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) / Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) 
SEDUC-PRC-2020/40571 – “Formação Aprofundada: Projeto 
de Vida – 3ª Edição/2020 - Servidores das Redes Municipais” 
– Os cursos da Formação Aprofundada – 3ª Edição/2020 serão 
direcionados aos profissionais das Secretarias Municipais de 
Educação do Estado de São Paulo, conforme a base da Secre-
taria Escolar Digital (SED) de março/2020, desde que tiverem 
sido: • Aprovados no mesmo curso da Formação Básica em 
edições anteriores; • Reprovados no mesmo curso da Formação 
Aprofundada de edições anteriores. Aqueles que já tenham 
realizado a Formação Aprofundada – indiferente da edição e 
se direcionada a Municípios ou à SEDUC – e foram aprovados, 
não farão parte dos cursistas desta nova edição correspondente 
ao mesmo curso/componente curricular – 30 horas - Ambiente 
Virtual de Aprendizagem/ AVA EFAPE - A partir da data de publi-
cação dessa Portaria.

 Portaria do Coordenador, de 17-9-2020
Autorizando, nos termos das Resoluções SE 62 e SE 63, de 

11-12-2017, o Curso de Atualização, proposto e executado por 
Órgãos Centrais da Secretaria da Educação:

Órgão Proponente - Órgão Executor - Nº Processo - Nome 
do Curso - Público Alvo - Período de Realização - Carga Horária 
- Local de Realização

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) 
/ Coordenadoria Pedagógica (COPED) / Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de 
São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC) / Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) 
– SEDUC-PRC-2020/40569 – “Formação Aprofundada: Tecno-
logia e Inovação – 3ª Edição/2020” – Os cursos da Formação 
Aprofundada – 3ª Edição/2020 serão direcionados a todos os 
servidores do Quadro do Magistério (QM) e a todos os dire-
tores de Núcleo Pedagógico (QSE), desde que tenham sido: • 
Aprovados no mesmo curso da Formação Básica em edições 
anteriores; • Reprovados no mesmo curso da Formação Aprofun-
-dada de edições anteriores. Aqueles que já tenham realizado a 
Formação Aprofundada – indiferente da edição e se direcionada 
a Municípios ou à SEDUC – e foram aprovados, não farão parte 
dos cursistas desta nova edição correspondente ao mesmo 
curso/componente curricular– 30 horas - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / AVA EFAPE- A partir da data de publicação 
dessa Portaria.

§2º - Até a homologação final do PRADA, prevista no inciso 
VII do artigo 5º da Lei estadual 15.684, de 14-01-2015, os pro-
prietários ou os possuidores dos imóveis rurais deverão adotar, 
quando necessárias, as ações corretivas e as adaptações visando 
atingir os indicadores de recuperação da vegetação nativa.

§3º - A declaração no SICAR-SP, por parte dos proprietários 
ou possuidores dos imóveis rurais, da adoção de eventuais ações 
corretivas necessárias ao alcance dos indicadores de recompo-
sição da vegetação nativa será facultativa, bastando o registro 
das informações referentes aos indicadores.

Artigo 5º - Durante o monitoramento da recuperação da 
vegetação nativa, o proprietário ou possuidor rural deverá, 
sempre que necessário, indicar eventual frustração do PRADA, 
podendo, independentemente de qualquer penalidade, indicar 
as ações corretivas ou modificativas que sejam necessárias para 
a recuperação da área e conclusão do projeto.

§1º - O reconhecimento, no curso do acompanhamento, 
do não atingimento dos indicadores de recuperação nos prazos 
inicialmente previstos no PRADA, não implicará inadimplemento 
do projeto de recuperação, sempre que este puder ser aditado 
ou corrigido para atender as finalidades inicialmente previstas.

§2º - Nos casos em que o sucesso do projeto tiver sido 
impedido por fatores climáticos, acidentais ou naturais alheios 
à atuação do proprietário ou do possuidor do imóvel rural, a 
Secretaria poderá aprovar, mediante requerimento fundamen-
tado, inserido no SICAR-SP, a dilação dos prazos inicialmente 
previstos no PRADA, mediante aditamento do termo de com-
promisso, mantidas as obrigações de acompanhamento até o 
término do processo de recuperação.

§3º - O prazo para correção não poderá ultrapassar o prazo 
para cumprimento da fase seguinte do PRADA.

§4º - Nos casos em que as ações corretivas ou modificativas 
do PRADA se mostrarem insuficientes para a recuperação da 
área, a Secretaria deverá convocar o proprietário ou o possuidor 
do imóvel rural para audiência de conciliação, onde deverão 
ser apresentadas sugestões de correção do projeto e propostas 
novas medidas corretivas ou complementares para a recupera-
ção da área, sem prejuízo da vistoria do imóvel ou de outras 
ações de extensão rural, quando necessárias.

§5º - No caso da audiência de conciliação se mostrar infru-
tífera, a Secretaria proferirá decisão fundamentada no prazo de 
90 dias, contra a qual caberá recurso para instância superior na 
forma da legislação vigente.

Artigo 6º - Os proprietários e os possuidores rurais poderão 
utilizar metodologias de monitoramento da vegetação nativa 
que alcancem os mesmos indicadores estabelecidos pela meto-
dologia adotada pelo Estado de São Paulo.

Artigo 7º - O monitoramento da recomposição da vegetação 
nativa para os imóveis rurais especificados no artigo 3º, inciso 
V e parágrafo único, da Lei federal 12.651, de 25-05-2012, com 
destaque para aqueles com até 4 módulos fiscais, poderá ser 
realizado pelos proprietários ou pelos possuidores dos imóveis 
rurais mediante protocolo simplificado disponibilizado por Reso-
lução Conjunta das Secretarias de Agricultura e Abastecimento 
e de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Parágrafo único - O protocolo de monitoramento simplifica-
do a que se refere o caput poderá ser aplicado aos imóveis com 
área superior a 4 módulos fiscais, desde que as áreas a serem 
recompostas não excedam a 10 hectares.

Artigo 8º - Fica instituído Grupo de Trabalho composto 
pelas Coordenadorias de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CDRS/SAA) e de Fiscalização e Biodiversidade (CFB/SIMA) com 
objetivo de, no prazo de 120 dias, apresentar para aprovação, 
por meio de resolução conjunta das Secretarias de Agricultura e 
Abastecimento e de Infraestrutura e Meio Ambiente, Manual Téc-
nico Operacional que contemple as orientações, as diretrizes e os 
critérios aplicáveis à recomposição e à regeneração da vegetação 
nativa, bem como à compensação da reserva legal, notadamente, 
os indicadores de monitoramento que demonstrem, ao longo do 
tempo, o estágio do processo de regularização da área degradada.

§1º - O Grupo de Trabalho será composto por 3 represen-
tantes indicados pelas respectivas Coordenadorias e será coor-
denado pela Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade 
(CFB/SIMA).

§2º - O Grupo de Trabalho poderá convidar representantes 
de órgãos e entidades, públicas e privadas, além de pesquisado-
res e especialistas, quando necessário para o cumprimento das 
suas finalidades.

§3º - Fica estabelecido o prazo de até 5 anos para as neces-
sárias revisões periódicas deste manual, de forma a se manter as 
normas atualizadas frente aos avanços do conhecimento cientí-
fico e da prática adquirida na implementação das ações de regu-
larização ambiental dos imóveis rurais no Estado de São Paulo.

§4º - Os indicadores de monitoramento deverão considerar 
a localização do imóvel conforme a divisão de competências 
do artigo 20 do Decreto estadual 64.842, de 05-03-2020, e ser 
elaborados de acordo com o objetivo, com a complexidade e 
com a função da recuperação da área degradada.

Artigo 9º - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
promoverá a capacitação de proprietários e de produtores rurais, 
bem como de empresas técnicas e de prestação de serviço, para 
auxiliar na regularização ambiental dos imóveis rurais, promovendo, 
especialmente, a adoção de tecnologias sustentáveis de baixo custo.

Artigo 10 - As Secretarias de Agricultura e de Abasteci-
mento e de Infraestrutura e Meio Ambiente poderão instituir 
programas próprios para fomento e financiamento da execução 
dos PRADAs, bem como manter Banco de Áreas passíveis de 
recuperação vinculadas a PRADAs “em análise”, “aprovado” 
ou “em execução”.

Artigo 11 - As Secretarias de Agricultura e Abastecimento e 
de Infraestrutura e Meio Ambiente deverão criar banco de dados 
a partir das informações obtidas no acompanhamento e no 
monitoramento do PRADA com vistas à definição e ao ajuste das 
políticas públicas de fomento e apoio à regularização ambiental 
dos imóveis rurais.

Artigo 12 - Os projetos de recuperação ambiental dos imó-
veis rurais apresentados antes da vigência da Lei federal 12.651, 
de 25-05-2012, e da Lei estadual 15.684, de 14-01-2015, serão 
adequados aos termos desta Resolução Conjunta e dos atos 
normativos dela decorrentes e passarão a ser acompanhados 
pela Secretaria respectiva no âmbito de sua atribuição.

Parágrafo único - O proprietário ou possuidor rural poderá 
requerer a não adequação do projeto de recuperação ambiental 
aos termos desta Resolução Conjunta no requerimento de 
adesão ao PRA.

Artigo 13 - O acompanhamento, o monitoramento e a conclu-
são dos PRADAs de imóveis rurais localizados em unidades de con-
servação de proteção integral de domínio público e em territórios 
de povos e comunidades tradicionais serão de responsabilidade da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e dos demais imóveis 
rurais competirão à Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Artigo 14 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

(Republicada por conter incorreções)

 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 INSTITUTO BIOLÓGICO

 Portaria IB-21, de 17-9-2020

Dispõe sobre a Comissão Subsetorial para execução 
de atividades de inventário físico dos bens móveis e 
de estoques no âmbito do Instituto Biológico

A Diretora Técnica do Instituto Biológico, da Agência Paulis-
ta de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, conforme Decreto 46.488 de 08-01-2002 em 
seu artigo 113, inciso I alínea l, resolve:

Artigo 1º - Atualiza no Instituto Biológico a Comissão 
Subsetorial de inventário de bens móveis e de estoque instituída 
pelo Decreto Estadual 63.616, em seu artigo 7º.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 18 de setembro de 2020 às 01:17:05.
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