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Informação nº 1: Comunicado às Diretorias de Ensino - 
Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Vida 
Escolar 

 
 
 
Com o término do ano letivo de 2020, encaminhamos algumas recomendações aos Supervisores de 

Ensino, no exercício junto às escolas particulares, na perspectiva de trabalho colaborativo, com 

eficiência, visando o cuidar, orientar e fiscalizar a regularidade da escola e da mantença, esta com o 

dever de zelar pelo ensino e a aprendizagem dos alunos. Assim, solicitamos observar: 

 

1- A importância da elaboração de Relatório dos Supervisores de Ensino nos casos de: 

a- Remoção  

b- Mudança de setor 

2- Com olhar atento quanto à/aos: 

a) Homologação do Plano da escola/2020 e às adequações face à excepcionalidade do ano 

decorrente da pandemia que conduziu ao do trabalho remoto; 

b) Recursos da avaliação de rendimento escolar de final de ano - observando a legislação e 

prazos. 

3- Educação Profissional Técnica de nível médio–atenção à legislação quanto aos prazos de 

validação do Parecer Técnico e do Plano de curso. 

4- Publicação no DOE das Portarias do Dirigente Regional – cuidados nos fundamentos legais que 

ocorrem com certa frequência. 

5- Marcos legais/2020 – Documentos essenciais para o acompanhamento, orientação do 

trabalho dos Supervisores de Ensino, junto às escolas de cada setor, evidenciando a LDB, 

contemplando suas alterações e as normas do Conselho Nacional de Educação. 

• Deliberação 177/2020 - Fixa normas quanto à reorganização dos calendários escolares 

devido ao surto global do Coronavírus para o Sistema de Ensino do Estado de SP. 

• DELIBERAÇÃO CEE 178/2020 - Fixa normas quanto às atividades do Conselho Estadual 

de Educação, no período de surto global do Covid-19 (Novo Coronavírus), e dá outras 

providências. Alterada pela Deliberação CEE 179/2020, publicada no DOE em 

14/05/20. Alterada pela Deliberação CEE 180/2020, publicada no DOE em 04/06/20. 
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• DELIBERAÇÃO CEE 180/2020 - Dispõe sobre a prorrogação dos prazos estabelecidos na 

Deliberação CEE 178/2020.  

• Deliberação CEE 182/2020 - Fixa procedimentos para o cumprimento da carga horária 

mínima para conclusão do curso técnico de nível médio de Enfermagem em 2020 e 

orienta as instituições de ensino de formação técnica especializada, vinculadas ao 

Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, devido ao surto global da Covid-19, e dá 

outras providências.  

• DELIBERAÇÃO CEE 183/2020 - Fixa normas quanto às atividades do Conselho Estadual 

de Educação e prorroga os prazos dos atos regulatórios das instituições de educação 

básica com cursos e programas de educação a distância, no ensino fundamental e 

médio para jovens e adultos e na educação profissional técnica de nível médio, bem 

como das Instituições de Educação Superior vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado 

de São Paulo, devido ao surto global da Covid19, e dá outras providências. 

• Deliberação 188/2020 - Prorrogação de prazos para alterações regimentais. Disciplina 

a aprovação e a entrada em vigor dos Regimentos Escolares das instituições vinculadas 

ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, no período de surto global do Covid-19 

(Novo Coronavírus), e dá outras providências. 

• Deliberação 186/2020 - Fixa normas ao Currículo Paulista do Ensino Mais de acordo 

com a Lei 13.415/2017 para rede estadual, rede privada e redes municipais que 

possuem instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo e dá 

outras providências. Retificação DO de 7-8-2020 sobre carga horária: Retificação ART. 

7⁰. 

• Deliberação CEE 190/2020 - Dispõe sobre autorização de funcionamento de Escolas 

internacionais, Escolas Brasileiras com Currículo Internacional, Escolas Bilíngues e 

Escolas com carga horária Estendida em Língua Adicional. 

• Parecer CEE nº 309/2020 – Consulta sobre Resolução que estabelece critérios de 

aprovação e retenção no ano letivo na rede estadual de ensino. (Parâmetro para as 

escolas particulares e ação supervisora). 

• Indicação CEE 199/2020 - Disponibiliza estudos e documentos para a retomada das 

aulas e atividades pedagógicas presenciais nas instituições vinculadas ao Sistema de 

Ensino do Estado de São Paulo, em razão do surto global da Covid-19. 

• Deliberação CEE-193/2020 - Acrescenta dispositivos ao art. 23 da Deliberação 

CEE155/2017. 



5 

• Deliberação CEE-191/2020 - Fixa normas para credenciamento e recredenciamento de 

Instituições, criação de Polo e autorização de funcionamento de Cursos de Educação 

de Jovens e Adultos, em nível de Ensino Fundamental e Médio, e de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e Cursos de Especialização Técnica, na modalidade 

educação a distância, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo (esta Deliberação 

entrou em vigor na data da publicação de sua homologação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Deliberação CEE-97/2010 e Indicação CEE-

97/2010). DOE 18-12-2020. 

 

• Em caso de dúvidas, segue o e-mail da Assistência Técnica da COPED: 

coped.gabinete@educacao.sp.gov.br 
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