
 

ATRIBUIÇÃO – AULAS DO ENSINO COLABORATIVO – EDUCAÇÃO ESPECIAL – DIRETORIA DE 

ENSINO DE SUZANO 

Assunto: Atribuição das aulas do Ensino Colaborativo nos termos da Resolução SEDUC 92, de 28 

de setembro de 2021, alterada pela Resolução SEDUC 29, de 25 de abril de 2022 e pela 

Resolução SEDUC nº 03/2023 

A Comissão de Atribuição de aulas e classes comunica que haverá sessão de atribuição de aulas 

conforme segue: 

Data: 03/03/2023 

Horário: 9h 

Local: EE. Zeikichi Fukuoka – Rua Caramuru, 111, Cidade Edson – Suzano – SP 

Público: Docentes efetivos da Educação Especial, na carga suplementar, que não tiveram aulas 

do Ensino Colaborativo atribuídas na sede de controle; docentes contratados Categoria O que 

atuam em Salas de Recursos, Itinerância ou como Professores Auxiliares em cumprimento às 

ações judiciais, que ainda não chegaram na carga horária de opção (32 ou 20 aulas) e que não 

tiveram aulas do ensino colaborativo atribuídas na sede de controle ou de exercício; docentes 

Categoria O com contrato ativo em interrupção de exercício que atuaram na Educação Especial 

no ano de 2022, cujos nomes constam da classificação manual; candidatos do Banco de Talentos 

2023, cujos nomes também constem da classificação manual da Educação Especial.  

O nome de todos os contratados e candidatos à contratação interessados nas aulas do Ensino 

Colaborativo deverá constar da CLASSIFICAÇÃO MANUAL publicada no site da Diretoria de 

Ensino e que será atualizada até o dia 02/03/2023. 

Documentos obrigatórios:  

1 - Comprovante de Inscrição emitido pela SED, conforme modelo abaixo: 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO - REGIÃO DE SUZANO 

Av. Mogi das Cruzes, 175 – Suzano/SP 
Fone: 4746-7210   - E-mail: desuz@educacao.sp.gov.br  

mailto:desuz@educacao.sp.gov.br


2 – Certificados que comprovam habilitação ou qualificação em uma das áreas da Educação 

Especial, nos termos da Resolução SEDUC 16/2022  (Pós graduação em Educação Especial; Pós 

graduação em Educação Inclusiva, Pós Graduação em Deficiência Intelectual, Pós Graduação em 

TEA; Pós graduação em Deficiência auditiva; Pós Graduação em Deficiência Visual, Pós 

Graduação em Deficiência Física; Pós Graduação em Deficiências Múltiplas; Licenciatura em 

Educação Especial; Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Deficiência 

Mental(apostilamento no verso do Diploma); Certificados de Cursos de Aperfeiçoamento, 

Especialização, Atualização, Extensão ou Treinamento de, no mínimo, 180 horas em uma das 

áreas da Educação Especial; Licenciatura em Letras Libras; Pós graduação em Tradução e 

Interpretação em LIBRAS; Pós Graduação em LIBRAS; Certificado de Proficiência em LIBRAS 

emitido pelo MEC (ProLIBRAS); Certificados emitidos pela CENP; Declaração de Matrícula de 

estudante de curso de Licenciatura em Educação Especial acompanhado de Histórico Escolar 

que comprove 160 horas cursadas; 

3 – Documento de identificação com foto; 

4 – Diploma para os formados há mais de 2(dois) anos ou Certificado de Conclusão de curso de 

Licenciatura para os concluintes dos anos 2022 e 2021; 

5 – Declaração de Horário das aulas já atribuídas assinado pelo Diretor de Escola. Se o docente 

já estiver com aulas em mais de uma escola, deverá levar uma declaração de horário de cada 

escola, devidamente preenchida e assinada pelo Diretor de Escola. A declaração deverá informar 

os horários de ATPC e APD. 

A não apresentação de um dos documentos obrigatórios será motivo de impedimento para 

participação da sessão de atribuição. 

O saldo de aulas será publicado no site da Diretoria de Ensino de Suzano até o dia 02/03/2023. 

 

 

 

 

 


