Regimento Escolar:
- Deliberação CEE 188/2020, de 10/08/2020: 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.
(“Art. 1º Excepcionalmente, para o presente ano, o prazo previsto no art. 3º da Deliberação CEE 144/2016 fica
prorrogado até o último dia útil de outubro de 2020.”);

BNCC e Currículo Paulista:
A título de sugestão, poderá ser acessado o site https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensinomedio onde se encontram legislações e documentos os quais poderão ser utilizados como referência.
• legislações e resoluções ligadas à BNCC - etapas Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio do
Currículo Paulista do Estado de São Paulo:
- Lei nº 9394/96 – estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB);
- Lei nº 13.005/2014, de 25/06/2014 - Plano Nacional de Educação (PNE);
- Lei nº 16.279/2016, de 08/07/2016 - Plano Estadual de Educação (PEE-SP);
- Lei nº 13.415/2017, de 16/02/2017 – altera, dentre outras, a Lei nº 9394/96 (LDB);
- Resolução CNE/CP Nº 2, de 22/12/2017 - Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular,
a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação
Básica;
- Resolução CNE/CEB nº 3, de 21/11/2018 - Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;
- Parecer CNE/CP nº 15/2018, de 04/12/2018 - Instituição da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio
(BNCC-EM) e orientação aos sistemas de ensino e às instituições e redes escolares para sua implementação,
em regime de colaboração entre os sistemas de ensino, nos termos do Art. 211 da Constituição Federal e Art.
8 º da Lei nº 9.394/1996 (LDB);
- Resolução CNE/CP nº 4/2018, de 17/12/2018 - Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino
Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação Básica, nos termos do artigo 35 da LDB, completando o
conjunto constituído pela BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP
nº 2, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 15/2017;
- Portaria nº 1.432, de 28/12/2018 – Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos
conforme preveem as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio
- Deliberação CEE nº 169/2019, de 19/06/2019 - Fixa normas relativas ao Currículo Paulista da Educação
Infantil e Ensino Fundamental para a rede estadual, rede privada e redes municipais que possuem instituições
vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências
- Indicação CEE nº 179/2019, de 19/06/2019 - Currículo Paulista para o Sistema de Ensino do Estado de São
Paulo – etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental;
- Deliberação CEE n° 175/2019, de 18/12/2019 - Orientações para fins de implementação da Lei 13.415/2017,
especificamente no que se refere ao Ensino Médio no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;
- Deliberação CEE nº 186/2020, de 29/07/2020 - Fixa normas relativas ao Currículo Paulista do Ensino Médio, de
acordo com a Lei 13.415/2017, para a rede estadual, rede privada e redes municipais que possuem instituições
vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providencias.
- INDICAÇÃO CEE nº 198/2020, de 29/07/2020 - Currículo Paulista para o Sistema de Ensino do Estado de São
Paulo – etapa do Ensino Médio;
- basenacionalcomum.mec.gov.br – link de acesso para o documento Base Nacional Comum Curricular:
-http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc-etapaensino-medio - link de acesso para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Etapa Ensino Médio

