RELAÇÃO DE PORTARIAS DE 2015
DATA

NÚMERO/T
IPO

PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL

ASSUNTO

08/04/15

2453
SME

09/04/2015
Pág. 16

Aprova deliberação CME 7/14 e a Indicação 19/14 – Delega DREs
competentes para pedidos de funcionamento de Instituições de
Educação Infantil – Revoga P 4737/09(SME)

28/05/15

3566
SME

29/05/2015
Pág. 16

Estabelece critérios para atendimento das crianças matriculadas nos
Centros de Educação Infantil da rede conveniada, durante o recesso
escolar de julho de 2015.

11/09/15

5959
SME

12/09/15
Pág. 15

Adota legalmente a Orientação Normativa 01/15 (SME) – Padrões
Básicos de Qualidade da Educação Infantil Paulistana.

28/09/15

6240
SME

29/09/15
Pág. 9

Altera a P. 3477/11 (SME) que institui normas para celebração de
convênios SME e Entidades Associações e Organizações

OBSERVAÇÕES
Dita as regras básicas e documentos necessário a
serem apresentados para o pedido de autorização de
funcionamento de instituições de educação infantil
nas Diretoria Regionais de Educação. Orienta sobre a
elaboração do Projeto Pedagógico e sobre espaço,
instalações e equipamentos necessários.
Orientações sobre as inscrições das crianças para o
atendimento durante o período de recesso de 10 a
20/07 e como deverão funcionar as creches nesse
período.
A Orientação Normativa 01/15 define padrões básicos
de qualidade da educação infantil paulistana através
dos seguintes aspectos: projeto político pedagógico;
organização do tempo, espaço físico/ambiente e
interações; recursos materiais e mobiliários; recursos
humanos, condições de trabalho e formação dos
profissionais de educação infantil.
Passa a aceitar o nível de escolaridade de ensini
fundamental incompleto para os cargos de:
cozinheira, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza.
Autoriza, para o ano de 2015, o uso de até 85% da
verba adicional para pagamento de 13º salário, férias,
salários e demais encargos trabalhistas.

28/09/15

20/10/2015

27/11/2015

6241
SME

29/09/15
Pág. 10

Atualiza o valor do per capita e adicional berçário para creche e CEI da
rede conveniada em parceria com a cidade de São Paulo. Revoga
6053/14 (SME).

6811
SME

21/10/2015
Pág. 13

Diretrizes/normas para matrículas- 2016 na EMEI/EMEF e EJA na rede
municipal de ensino/indireta e conveniada.

28/11/2015
Pág. 9
Retificada
09/12/2015
Pág. 20
28/11/2015
Pág. 10
Retificada
01/12/2015
Pág. 14

Critérios para atendimento às crianças matriculadas nos CEIs da rede
direta/indireta e particular conveniada nas férias de janeiro e recesso
escolar de julho/16

7377
SME

27/11/2015

7378
SME

04/12/2015

7450
SME

05/12/2015
Pág. 17

Atualiza o valor do per capita para R$ 379,80 a
R$ 574,98, dependendo do número de crianças
atendidas. O adicional berçário passa a ser R$ 200,00.
Foi mantida a proporção adulto criança: Berçário I –
1/7, Berçário II 1/9, Mini Grupo I 1/12 e Mini Grupo II
1/25.
Determina que cada CEI atenda as crianças que seus
pais ou responsáveis necessitarem de atendimento
durante as férias ou recesso

Organização e elaboração do calendário de atividades dos centros de
educação infantil/creches da rede indireta/direta/privada
conveniada, para o ano de 2016.Revoga 6569/14(SME)

Aprova deliberação CME 9/15 e sua indicação CME 21/15- dispõe
sobre padrões de qualidade da educação infantil. Revoga P
3479/11(SME)

Orientações sobre Projeto Pedagógico, Ambiente
Educativo, Recursos Humanos, organização dos
espaços e requisitos para a escolha de recursos
materiais.

