Quadro-Síntese das Principais Alterações após a Consulta do Programa Mais Educação São Paulo
Estratégia

Como é atualmente

Como foi proposto originalmente

Como ficará

Provas bimestrais

A critério das Unidades Educacionais

Em todas as Unidades Educacionais

Em todas as Unidades Educacionais serão
realizadas provas e outras formas de avaliação
(Nota Técnica 23)

Notas de zero a dez

Não há

Notas de zero a dez para os Ciclos
Interdisciplinar, Autoral e para o Ensino
Médio

Notas de zero a dez para os Ciclos
Interdisciplinar, Autoral e para o Ensino Médio

Boletins enviados para casa

A critério das Unidades Educacionais

Periodicidade bimestral obrigatória

Periodicidade bimestral obrigatória (Nota Técnica
12)

Relatórios de Acompanhamento

Há

Acompanhará os boletins

Acompanhará os boletins

Lição de casa

Há apenas pela iniciativa individual dos
professores

Recuperação durante o período
letivo

Há

Haverá de forma sistemática e
articulada ao currículo
Haverá, com fornecimento de melhores
condições

Recuperação intensiva nas férias

Não há

Haverá de forma sistemática e articulada ao
currículo (Nota Técnica 12)
Haverá, com fornecimento de melhores
condições (Nota Técnica 13)
Haverá quando necessário e possível (Nota
Técnica 16)

Dependência

Não há

Fornecimento de questões

Não há

Banco de Experimentos e Projetos

Não há

Retenção no Ensino Fundamental

Retenção apenas ao final dos dois ciclos

Regimento Escolar

Orientação geral para todas as Unidades
Educacionais

Aulas de libras no Ciclo de
Alfabetização

3 horas aula semanais

Haverá, quando necessário
Possibilidade nos 7º e 8º anos do Ciclo
Autoral
Banco de questões comentadas,
relacionadas ao currículo
Disponibilização de um conjunto de
propostas metodológicas para aulas,
exercícios e pesquisas
5 possibilidades de retenção no Ensino
Fundamental
Disposição sobre diretrizes para
reelaboração do Regimento - parte
comum, parte diversificada
Possibilidades de ampliação

Retirada da proposta (Nota Técnica 22)
Banco de questões comentadas, relacionadas ao
currículo (Nota Técnica 12)
Disponibilização de um conjunto de propostas
metodológicas para aulas, exercícios e pesquisas
(Nota Técnica 12)
5 possibilidades de retenção no Ensino
Fundamental
Diretrizes gerais, detalhado os dispositivos
disciplinares: advertência, suspensão e
repreensão
5 horas aulas semanais

Obs.:	
  As	
  notas	
  técnicas	
  são	
  originárias	
  das	
  contribuições	
  da	
  consulta	
  pública	
  do	
  Programa	
  de	
  Reorganização	
  Curricular	
  e	
  Administrativa,	
  
Ampliação	
  e	
  Fortalecimento	
  da	
  Rede	
  Municipal	
  de	
  Ensino	
  de	
  São	
  Paulo	
  e	
  constam	
  do	
  Documento	
  Referência	
  do	
  Programa	
  Mais	
  Educação	
  São	
  
Paulo.	
  	
  	
  

