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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 444/2022 

Data: 03/08/2022 

Assunto: Escuta: Evolução por Desenvolvimento - Carreira Docente (LC1.374/2022) 
 

Prezados Gestores, 

O processo de escuta da rede é uma ação que visa assegurar que a construção dos 

elementos de evolução no plano de carreira docente, instituído pela Lei Complementar nº 1.374, 

de 30 de março de 2022, atenda às necessidades dos docentes e esteja alinhada às experiências 

vivenciadas no cotidiano das escolas. 

Por isso, para apoiar as regionais nos momentos de escuta, preparamos um vídeo que irá 

guiá-los e orientá-los com informações fundamentais que devem ser abordadas ao longo do 

processo. O vídeo está disponível na área logada do repositório do Centro de Mídias (pelo Assunto: 

Alinhamento da Escuta Carreira: Evolução por Desenvolvimento ou pela Classificação: Formação 

- Outros / Data: 01/08/22). 

Além do vídeo, que abrange os 4 temas que serão apresentados aos participantes, também 

disponibilizamos outros materiais norteadores, como o Roteiro (que se encontra na pasta do drive 

da Subsecretaria com o título: Roteiro Orientador Escuta Evolução por Desenvolvimento - Nova 

mailto:https://drive.google.com/file/d/13fVK9xNCx3TCJ-Ii6D0bRsdIdL059ov3/view
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Carreira Docente) e a apresentação usada na Live, que reúne os conceitos de cada temática 

(também na pasta de drive “TODOS” da Subsecretaria com o título: PPT Escuta Evolução por 

Desenvolvimento - Nova Carreira Docente). 

Com esses materiais, a ideia é que vocês estejam munidos de mais direcionamentos para a 

efetiva condução do processo. 

Contamos com vocês! 

Lembrando que é imprescindível o preenchimento da síntese das escutas de cada público 

no 'formulário de escutas'. O link do forms está disponível em: FORMULÁRIO PARA REGISTRO 

DAS ESCUTAS. 

Em caso de dúvidas adicionais, envie o seu questionamento através deste link. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Responsável: 

Patrícia Bet Avancini Contessa 

PEC – Língua Portuguesa 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5xIn25uAvTRa3XSO4FBYJGDsCfZlKg50aSBRxY2mAXuCKg/viewform
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5xIn25uAvTRa3XSO4FBYJGDsCfZlKg50aSBRxY2mAXuCKg/viewform
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhv5eZvevYKpK1gMzQvFYBUv77D1oZwicLZPolTd5RjG8eqA/viewform


 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

 


