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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 

CIRCULAR Nº 45 de 21/11/2018 

  

 

Mensagem: “A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no 

quanto ele tem consciência que não sabe. O destino não é frequentemente 

inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolha, escreve sua própria 

história, constrói seus próprios caminhos”. 

 (Augusto Cury) 

 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 

Solicitamos comunicar aos docentes: 
Considerando a obrigatoriedade de se assegurar em todas as unidades 

escolares o cumprimento dos mínimos anuais de dias de efetivo trabalho escolar e de 
carga horária exigidos pela Lei Federal 9.394, de 20-12-1996, esclarecemos quanto à 
reposição de aulas não ministradas nas Unidades Escolares jurisdicionadas à DER 
Leste 4: 
 
Docentes interessados em atuar na reposição de aulas não ministradas 

Os docentes Titulares de Cargo, Estáveis e Cat. F, CAT O   poderão repor horas aulas 
de acordo com a formação/qualificação, não sendo possível ultrapassar o limite 
máximo de 32 h/a semanais -200 h/a mensais. 

Os docentes Categoria O com interrupção de exercício, poderão ministrar 
classes/aulas, de acordo com a formação/qualificação, em caráter eventual, porém 
não podendo ultrapassar o limite máximo de 32 h/a semanais – 200 h/a mensais. 

Os docentes que tiverem interesse em ministrar aulas de reposição trabalharão em 
caráter eventual. (ou mesmo aqueles que já são eventuais da própria Unidade 
Escolar). 

Os docentes com vinculo de “S” e “V” poderão repor não sendo possível ultrapassar 
o limite máximo de 32 h/a semanais -200 h/a mensais. 
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Os docentes interessados deverão entrar em contato com as unidades escolares de 
sua intenção para verificar a existência de aulas disponíveis para reposição 

Escolas com aulas disponíveis para reposição: 

EE Prof Miguel Sansígolo 

 

 

 

 

 

 

 

EE João Sarmento Pimentel  
 

Matemática/Exatas - Turno para Reposição: Manhã. 

 

   
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

 Dirigente Regional de Ensino  


