GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO

Circular n.º 590/2018 – CIE/NVE
Osasco, 21 de dezembro de 2018.

Prezados(as):
Senhores (as) Diretores (as) Escola Estadual e GOEs
Assunto: Nome Social
O Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar (CIE) / Núcleo de Vida
Escolar (NVE) visando garantir o pleno direito de acesso e permanência no ambiente escolar, com a
finalidade de evitar a evasão, solicitamos às Unidades Escolares que divulguem amplamente o que
segue, para os interessado, para o início do ano letivo de 2019:
•

O nome social é o nome utilizado por travestis e transexuais, por meio do qual buscam o
reconhecimento da identidade de gênero, que diz respeito à forma como a pessoa se relaciona com
as representações de masculinidade e feminilidade, e, como isso se traduz em seu cotidiano, sem
ter relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. Portanto, é importante destacar que
o nome social é diferente do nome dado no nascimento (nome civil), e, está ligado ao gênero
(masculino ou feminino) com que a pessoa se identifica.

•

A pessoa interessada em ter o nome social reconhecido no SCA poderá requerer a qualquer tempo.
Quando maior de 18 anos, a própria pessoa faz a solicitação na Direção da Escola; se menor de 18
anos, quem fará a solicitação será a mãe ou pai, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o
caso, os responsáveis.

•

A Direção da Escola seguirá as instruções do Documento Orientador CGEB nº 15 de
2014 (Clique aqui). Sendo assim, é fundamental que a escola conheça o Documento Orientador
CGEB nº 15 de 2014, bem como, a videoconferência “Tratamento Nominal de Discentes Travestis
e Transexuais” realizada em 17 de novembro de 2014, disponível no Portal da Rede do Saber por
meio do link: Clique aqui

Desde já agradecemos e nos mantemos à disposição para os atendimentos e/ou
encaminhamentos necessários.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Núcleo de Vida Escolar (NVE) ou Centro de
Informações Educacionais (CIE) no telefone (11) 2284-8126 ou (11)2284-8107.

Nailza Serafim dos Santos
Diretor I - NVE

Marlene Martins Pena Dias
Diretor Técnico II - CIE

De acordo,
Irene Machado Pantelidakis
Dirigente Regional de Ensino
Rua Geraldo Moran, 271 – Jd. Umuarama – Osasco-SP – CEP: 06030-060
Tel.: 2284-8107/2284-8109 - e-mail deosccie@educacao.sp.gov.br

