
  

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

CASA CIVIL  

 

 

 São Paulo,            de                     de 2015 

 

 

 

CC-ATL nº 412/2015 

 

 

Senhor 1º Secretário 

 

 

 

 Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, 

da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por in -

termédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao 

Requerimento de Informação nº 105/2015, do Deputado Geraldo Cruz. 

 

 Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 

consideração. 

 

 

 

 

 
  Edson Aparecido dos Santos  

 SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia 

Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.  
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PROCESSO: 0105/2015/ATL 

ASSUNTO: Requerimento nº 105/2015 

 

 

 Trata-se de requerimento de Informação n° 105, de 2015, de autoria do 

Deputado Geraldo Cruz, nos termos do artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, 

combinado com o artigo 14, § único, item 9, da XIV Consolidação do Regimento Interno, 

solicita ao Secretário de Estado da Educação, para que forneça as seguintes informações 

sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA) no sistema prisional paulista. 

 

Informo que na Resolução CNE/CEB n° 02/2010, o Governo do Estado de São 

Paulo instituiu, por meio do Decreto 57.238/2011, o Programa de Educação nas Prisões – 

PEP, com vistas a oferecer escolarização básica aos jovens e adultos privados de liberdade 

nos estabelecimentos penais. 

 

A partir de 2011, a Secretaria de Educação Estadual passou a validar o 

trabalho realizado conjuntamente com a FUNAP (Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro 

Pimentel"), submetendo os alunos à uma avaliação, referendada pela equipe curricular da 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), garantindo o direito à certificação e, 

portanto, a possibilidade do aluno em privação de liberdade, dar continuidade aos estudos. 

No ano de 2011 e 2012 ocorreram: 

 - Ampliação da carga horária e adequação curricular; 

 - Supervisão e apoio à formação pedagógica dos educadores; 

 - Fornecimento de material escolar; 

 - Regularização das salas de aula e cadastramento de alunos; 

 - Oferta de exames de classificação/reclassificação; 

 - Definição de diretrizes político-pedagógicas; 

 - Certificação dos alunos pela SEE. 
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Em fevereiro 2013, a SEE assume também a responsabilidade de responder 

pelos docentes que atuam nas unidades prisionais, gerando um contexto educacional 

próprio e único. 

 

Para as orientações das ações normativas, o Conselho Estadual de Educação 

(CEE) fez o acompanhamento por meio do Plano Estadual de Educação nas Prisões. 

 

Organização da escolarização dos alunos em privação de liberdade 

desenvolvido pela SEE: 

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais – com a finalidade de se assegurar a 

alfabetização aos alunos privados de liberdade, sem escolaridade. Os estudos não contam 

com tempo fixo de duração; é previsto que, que ao final do processo de alfabetização o 

aluno seja classificado para cursar o 6º. Ano/1º. Termo do ensino fundamental. Para essa 

etapa de ensino não há rigor de carga horária mínima a ser cursada, nem tempo para 

integralização dos estudos (Parecer CEE nº82/2009). O professor admitido para assumir 

essa turma deverá ser um Pedagogo, devidamente habilitado, que deverá ministrar 5 horas 

aulas diárias, de 50 minutos, totalizando 25 horas aulas semanais. 

 Ensino Fundamental – Anos Finais, de Presença Flexível – totalizando 1.600 

horas de duração, distribuídas em quatro  termos, cada um com 400 horas de duração; a 

carga horária é de natureza obrigatória para a escola e flexibilizada para o aluno. Desse 

modo propicia-se ao aluno a garantia da continuidade de estudos quando transferido de 

unidades, uma vez que no regime de presença obrigatória ficaria tolhido o prosseguimento 

de estudos em face do não cumprimento do mínimo legal de comparecimentos para ser 

promovido para o termo subsequente (LDB 9.394/96). 

 Ensino Médio – de Presença Flexível – totalizando 1200 horas de duração, 

distribuídas em três Termos, cada um com 400 horas de duração; haverá igualmente 

correspondência entre termo/série. 

 Calendário Escolar - Cada um dos Termos deverá ser desenvolvido em 100 

dias letivos, obrigatório para a escola e flexibilizado para o aluno. O responsável pela 
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educação na instituição manterá contato direto com o diretor da escola vinculadora, 

oficializando-o sobre o andamento do calendário escolar e decidindo, juntamente com o 

diretor, a melhor forma de reposição de aulas. 

 Currículo Escolar - O currículo organizado para os cursos de ensino 

fundamental e médio das unidades escolares prisionais fundamenta-se nos princípios 

contidos no currículo Oficial de São Paulo, ou seja: uma escola que também aprende; o 

currículo como espaço de cultura; as competências como referência; prioridade para a 

competência leitora e escritora e articulação para o mundo do trabalho. 

 Corpo Docente - Os professores que atuam nas unidades prisionais 

pertencem ao quadro do magistério da SEE e são admitidos semestralmente para 

lecionarem nessas unidades. Esta contratação prevê gratificação de 30% sob o salário base 

do professor. Como critério para admissão exige-se dos interessados, os requisitos mínimos 

para a docência, estabelecidos em legislação, devendo atender ao perfil pré-estabelecido e 

não podendo deixar de participar semanalmente das ATPCs das escolas vinculadoras ou das 

Diretoria de Ensino. 

 Quanto à formação desses profissionais, vem sendo desenvolvidas 

orientações técnicas específicas, com cronograma que vem ocorrendo desde 2011, além 

das formações especificas das áreas do conhecimento que já fazem parte da formação geral 

de qualquer profissional da Rede de Ensino. 

 Materiais Didáticos e Pedagógicos - Com relação aos materiais didáticos, 

todos os alunos foram inseridos nos Programas já existentes para os alunos da rede oficial 

de ensino. 

 A compra do material pedagógico é realizada mensalmente, pela Diretoria 

Regional de Ensino, após solicitação da Unidade Prisional. Tanto os materiais didáticos 

quanto o material pedagógico são encaminhados diretamente às unidades prisionais.  

 

 Com isso, as implicações do trabalho desenvolvido pela SEE: 

- Garantir o desenvolvimento das ações educativas nos estabelecimento 

penais, visando a um ensino de qualidade; 
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- Oferecer escolarização em nível fundamental e médio, utilizando 

metodologia que atenda às características do aluno em privação de liberdade e à estrutura 

organizacional; 

- Oferecer programas de formação continuada aos profissionais envolvidos 

no desenvolvimento das ações educacionais dentro dos estabelecimentos penais. 

- Construção do Projeto Político Pedagógico; 

- Vinculação das unidades prisionais às escolas vinculadoras; 

- Contratação dos professores por área do conhecimento; 

 

Por fim, informo que o Estado de São Paulo totaliza 135 unidades prisionais 

que contam com espaços destinados a atividades educacionais. As 615 salas de aula 

existentes atendem a uma média mensal de 13.637 alunos na educação formal que, 

somada à educação não formal ocupa aproximadamente 88% (média mensal de 23.100 

alunos) desse espaço, uma vez que muitas das atividades da educação não formal ocorrem 

no contra turno das aulas da educação básica. O sistema conta também com 170 salas de 

leitura (bibliotecas), que realizam cerca de 40.500 empréstimos mensais. 

 

Assim, o atendimento escolar é realizado em todo o estado por 1.559 

professores, em 54 Diretorias de Ensino e 78 escolas vinculadoras. O número de alunos 

concluintes, após 2013, é de 3.602 alunos do Ensino Fundamental e 2.218 no Ensino Médio. 

 

G.S., em 08 de julho de 2015. 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 
HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD 

Secretário da Educação 


