Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
19/01/2021

REDE Nº 005
Prezados,
ASSUNTO 01: ATRIBUIÇÃO DE AULAS PARA INTERLOCUTORES DE LIBRAS
Senhores Diretores e GOEs,
Atribuição: Aulas – Interlocutor de Libras
Em conformidade com o Artigo 1º da Resolução SE nº 08/2016, informamos que a sessão de
atribuição ocorrerá de forma online - D.E., a partir das 9H do dia 22/01/2021, sexta-feira. Dessa
forma, solicitamos que os bate-volta sejam digitalizados e enviados, impreterivelmente, até as
15h do dia 19/01/2021, para o e-mail neide.ceretti@educacao.sp.gov.br , para a garantia da
divulgação do saldo de aulas e a transparência do processo.
Os interessados deverão verificar o Edital específico de Atribuição de Aulas - Interlocutor de
Libras, no site desta D.E., podendo participar da sessão de atribuição, apenas os professores
devidamente inscritos e classificados. Os docentes supracitados deverão preencher e enviar o
formulário que estará disponível no site da Diretoria de Ensino, anexando o RG e o Comprovante
de inscrição 2021, a partir das 13h do dia 20/01/2021.
Ressaltamos que o diretor da Unidade Escolar deverá organizar, no bate-volta, os blocos de aulas
dos Anos Finais e Ensino Médio (35 aulas) que precisam ser divididos entre dois docentes de
forma a atender o limite semanal de aulas por turno (Exemplo: 28+7= 35 aulas, sendo 28 para
um docente e 7 aulas para outro docente); já nos anos iniciais , o total de 25 aulas será oferecido
a um único professor.
Observação: Algumas escolas haviam enviado no dia 18/01, o bate-volta com as aulas para
Interlocutor de Libras. Pedimos, neste caso, a gentileza de reenviar para o e-mail indicado, a fim
de facilitar a organização.
Agradecemos o empenho de todos!
Comissão de Atribuição
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