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São Paulo,        de                        de      2017. 
 
Ofício nº  /2017 

Assunto: Autorização de funcionamento de novo(s) cursos 

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora ______________________________, CNPJ nº 

__________________, do Estabelecimento de Ensino Colégio 

________________________, situado à Rua/Avenida 

_____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, em 

atendimento ao Artigo 13 da Deliberação CEE nº 138/2016, solicita autorização 

para funcionamento de novo (s) cursos, conforme seguem: 

 

(   ) Educação Infantil - Faixa etária atendida:_(Ex.: 4 meses a 5 anos.)________ 

(   ) Ensino Fundamental – 1º Ao 5° ano; 

(   ) Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano; 

(   ) Ensino Médio. 

                                                        

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

A Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 

O ofício deverá ser acompanhado de toda a documentação prevista no 
Parágrafo único do artigo 13 da Deliberação CEE nº 138/2016. 
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  Osasco,           de                            de 2017. 
 
 

 
Ofício nº    /2017 

Assunto: Autorização de novas dependências e adequações. 

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora ______________________________________, CNPJ 

nº _______________________________________, com sede à Rua/Avenida 

_____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, em 

atendimento ao Artigo 3º da Deliberação CEE nº 138/2016, solicita autorização 

para uso de novas dependências e adequações: 

 Informamos que a unidade manterá neste endereço os cursos: 

__(Exemplo: Curso de educação Infantil (4 meses a 5 anos) autorizado em 

10/02/2000, curso de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano autorizado em 

09/08/2001.__ 

  

                                                            

Atenciosamente, 

 

 

 

A  Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 
 
O ofício deverá ser acompanhado de toda a documentação prevista nos 
incisos dos artigos 4º, 5º e 6º da Deliberação CEE nº 138/2016. 
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Osasco,           de                            de 2017. 
 
Ofício nº    /2017 

Assunto: Autorização para instalação e funcionamento de 

Estabelecimento de Ensino  

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora ______________________________________, CNPJ 

nº __________________, com sede à Rua/Avenida 

_____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, em 

atendimento ao Artigo 3º da Deliberação CEE nº 138/2016, solicita autorização 

para instalação e funcionamento de Estabelecimento de Ensino, conforme 

segue: 

 

Nome do Estabelecimento de Ensino: 

___________________________________. Endereço: Rua/Avenida 

____________________ nº ___, bairro ______________, CEP. ____________, 

São Paulo/SP. 

Curso (s) pretendido (s): 

(   ) Educação Infantil - Faixa etária atendida:_(Ex.: 4 meses a 5 anos.)________ 

(   ) Ensino Fundamental – 1º Ao 5° ano; 

(   ) Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano; 

(   ) Ensino Médio; 

(   ) Curso (s) Técnico (s): (Ex.: Auxiliar e Técnico em Enfermagem)______ 

 

Atenciosamente, 

 

A  Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 
 
O ofício deverá ser acompanhado de toda a documentação prevista nos 
incisos dos artigos 4º, 5º e 6º da Deliberação CEE nº 138/2016. 
Em caso de autorização para curso técnico: O ofício deverá ser 
acompanhado de toda a documentação prevista nos Parágrafos 1º e 2º do 
artigo 14 da Deliberação CEE nº 138/2016. 
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Osasco,           de                       de 2017. 

 
 

Ofício nº     /2017 

Assunto: Autorização para instalação e funcionamento de extensão. 

 Eu, ____________________, representante legal da Entidade 

Mantenedora ____________________________, CNPJ 

nº____________________, do Estabelecimento de Ensino Colégio 

____________________________, situado à Rua/Avenida 

_____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, em 

atendimento ao Artigo 17 da Deliberação CEE nº 138/2016, solicito autorização 

para funcionamento em mais de um endereço, conforme segue: 

 

Endereço a ser autorizado: Rua/Avenida _____________________________ nº 

___, bairro _______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP. 

Funcionarão neste novo endereço os cursos:  

(   ) Educação Infantil - Faixa etária atendida:_(Ex.: 4 meses a 5 anos.)________ 

(   ) Ensino Fundamental – 1º Ao 5° ano; 

(   ) Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano; 

(   ) Ensino Médio; 

(   ) Curso (s) Técnico (s): (Ex.: Auxiliar e Técnico em Enfermagem)______ 

                                                             

Atenciosamente, 

A  Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 
 

O ofício deverá ser acompanhado de toda a documentação prevista no 
artigo 6º da Deliberação CEE nº 138/2016. 
Em caso de autorização para curso técnico: O ofício deverá ser 
acompanhado de toda a documentação prevista nos Parágrafos 1º e 2º do 
artigo 14 da Deliberação CEE nº 138/2016. 
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Osasco,           de                         de  2017. 
 
Ofício nº   /2017 

Assunto: Autorização para encerramento Total das atividades escolares 

 

 Eu, _____________________, CPF: ______________ representante 

legal da Entidade Mantenedora _____(Razão social)___, CNPJ nº 

____________________, do Estabelecimento de Ensino Colégio: 

______________________, com sede/matriz situado à Rua/Avenida 

___________________ nº ___, bairro _______________, CEP. __________, 

São Paulo/SP, em atendimento ao Artigo 20 da Deliberação CEE nº 138/2016, 

solicita autorização para encerramento total das atividades escolares. 

Informamos que o acervo ficará sob guarda da Diretoria Regional de 

Ensino- Região Osasco, situado à Rua Geraldo Moran, 271, Jardim 

Umuarama,Osasco,Paulo/SP ou  se tiver outra unidade escolar. 

 

 Atenciosamente, 

A  Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 
 

Este expediente deve atender as exigências contidas nos incisos I, 
II, III e IV do artigo 20 da Deliberação CEE nº 138/2016. 
O expediente deve ser instruído com : 
- Justificativa;  
- Plano de encerramento das atividades;  
- Garantia de continuidade de estudo dos alunos matriculados;  
- Comprovação da regularidade da documentação escolar e entrega do 
acervo ao órgão competente; 
- Atas de resultados de todos os anos de funcionamento da unidade; 
- Livros de matrícula, visita de supervisão, Atas de conselho, reuniões 
pedagógicas; 
- Prontuários de alunos de todos os cursos ministrados pela unidade, 
organizados em ordem alfabética e armazenados em caixa arquivo; 
- Histórico Escolar devidamente assinado e carimbado dentro do 
prontuário de cada aluno; 
- Lista/catálogo da relação de prontuários; 
- Relação de tudo que está sendo entregue. 
 
 



 

       TIMBRE DA ESCOLA   

 
 

6 
 

Osasco,           de                        de  2017. 
 
Ofício nº     /2017 

Assunto: Transferência de Mantenedor 

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora _______________________________, CNPJ nº 

__________________, do Estabelecimento de Ensino 

________________________________________, situado à Rua/Avenida 

_____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, com os 

cursos _____________________________,em atendimento ao Artigo 15 da 

Deliberação CEE nº 138/2016, comunico a Transferência da Entidade 

Mantenedora, conforme segue: 

 

De:  __(razão Social)_____________________, CNPJ nº __________________  

 

Para: __(razão Social)____________________,CNPJ nº 

___________________ 

 

 

  

 

                                                            

Atenciosamente, 

 

 

 

 

A Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
. 
 
 
O ofício deverá ser acompanhado de cópia do Contrato Social ou cópia da 
ata da assembléia que aprovou a decisão ou cópia do Estatuto (quando for 
o caso), cópia do cartão de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 
documentação prevista nos incisos VIII e IX do Artigo 6º da Deliberação 
CEE nº 138/2016 e Alteração Regimental. 
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Osasco,           de                        de  2017. 
 
Ofício nº     /2017 

Assunto: Alteração de sócios da Entidade Mantenedora 

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora _______________________________, CNPJ nº 

__________________, do Estabelecimento de Ensino 

________________________________________, situado à Rua/Avenida 

_____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, com os 

cursos _____________________________,em atendimento ao Artigo 15 da 

Deliberação CEE nº 138/2016, comunico a alteração da Entidade Mantenedora, 

conforme segue: 

 

Sócio que se exclui: Nome  _______________________, RG nº 

__________________  

 

Sócio que se inclui: Nome  ________________________, RG nº 

__________________ 

 

 

 Informamos que se manterá a mesma razão social e CNPJ do 

mantenedor. 

 

                                                            

Atenciosamente, 

 

 

 

 

A  Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 
 
O ofício deverá ser acompanhado de cópia do Contrato Social ou cópia da 
ata da assembléia que aprovou a decisão ou cópia do Estatuto (quando for 
o caso), cópia do cartão de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 
documentação prevista nos incisos VIII e IX do Artigo 6º da Deliberação 
CEE nº 138/2016 e Alteração Regimental. 
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Osasco,          de                       de  2017. 
 
Ofício nº  /2017 

Assunto: Autorização para funcionamento novo(s) curso(s) Técnicos de 

Nível Médio 

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora _______________________________, CNPJ nº 

__________________, 

do Estabelecimento de Ensino Colégio ____________________________, 

situado à Rua/Avenida ___________________________ nº ___, bairro 

______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, em 

atendimento ao Artigo 14 da Deliberação CEE nº 138/2016, solicita autorização 

para funcionamento de novo(s) curso(s) Técnico (s), conforme segue: 

 

 

Curso: ___________________________, Eixo – Tecnológico: 

__________________. 

                                                            

Atenciosamente, 

 

 

 

A  Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 
 

O ofício deverá ser acompanhado de toda a documentação prevista nos 
Parágrafos 1º e 2º do artigo 14 da Deliberação CEE nº 138/2016. 
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Ofício nº  /2017 

Assunto: Mudança de Denominação 

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora _______________________________, CNPJ nº 

__________________, 

do Estabelecimento de Ensino Colégio ______________________________, 

situado à Rua/Avenida _____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, em 

atendimento ao Artigo 18 da Deliberação CEE nº 138/2016, comunico a 

mudança de denominação do Estabelecimento de Ensino, conforme segue: 

De: __________________________________________. 

Para: _________________________________________. 

                                                         

    Atenciosamente, 

 

 

 

A Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 

O ofício deverá ser acompanhado de cópia do Contrato Social com a 
alteração ou cópia da ata da assembléia que aprovou a decisão ou cópia 
do Estatuto (quando for o caso), cópia do cartão de Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica e Alteração Regimental. 
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Osasco,        de                    de 2017. 
 
Ofício nº      /2017 

Assunto: Autorização para suspensão temporária de curso(s) 

 

 Eu, _________________________________, representante legal da 

Entidade Mantenedora _______________________________, CNPJ nº 

__________________, 

do Estabelecimento de Ensino Colégio 

_________________________________, situado à Rua/Avenida 

_____________________________ nº ___, bairro 

_______________________, CEP. ____________, São Paulo/SP, em 

atendimento ao Artigo 19 da Deliberação CEE nº 138/2016, solicita autorização 

para suspensão temporária de curso(s), conforme segue: 

Curso (s): 

_______________________________________________________. 

Ato de autorização do (s) curso (s): (DATA DA PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO). 

      Na oportunidade declaro que me responsabilizo pela continuidade de 

estudos dos alunos que serão transferidos para o Colégio: 

___________________, bem como pela guarda do acervo na sede de nosso 

estabelecimento de ensino. 

                                                             

 

Atenciosamente, 

 
 
 
A Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria Regional de Ensino – Osasco 
 
Quando tratar-se de curso de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio acrescentar o Eixo – Tecnológico. 


