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 Informação nº 01: Informação Conjunta SEE-SAP – 

Orientação à Rede Estadual de Ensino e às Unidades Prisionais Sobre 
a Remição de Pena por Estudos 

 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) 4, de 30 de maio de 2016, que dispõe 

sobre as “Diretrizes Operacionais Nacionais para a remição de pena pelo estudo de pessoas em privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro”, definiu que, para fins de 

remição de pena, as ações educativas em contexto de privação de liberdade devem “atender às 

especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e são extensivas aos presos 

provisórios, condenados e àqueles que cumprem medidas de segurança”.  

Essa normativa está baseada na Lei de Execução Penal (LEP) nº 7210/84, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96 e a Resolução CNE/CEB 2/2010 (que instituiu as 

Diretrizes Nacionais para oferta de educação para jovens e adultos nos estabelecimentos penais). 

Diante disso, e considerando a necessária articulação entre os órgãos da Secretaria de Educação 

do Estado (SEE) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) na consecução das atividades 

escolares, modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), ofertadas às pessoas em privação de 

liberdade, foi elaborada esta orientação sobre a remição de pena por estudos.  

 

O QUE É REMIÇÃO DE PENA?  

A remição de pena é a redução de parte da pena, ou seja, o abatimento do tempo de 

cumprimento da pena em razão da realização de atividades de trabalho ou de educação pelas pessoas 

que se encontram em privação de liberdade no sistema prisional – o que inclui a escolarização ofertada 

pela SEE na modalidade EJA, em classes vinculadas a escolas estaduais, como dispõe a Resolução 

Conjunta SE-SAP 2/2016.  

De acordo com a LEP, alterada pela Lei federal nº 12.433/2011, a remição de parte da pena por 

estudos ocorre na seguinte proporção: 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar – atividades 

de ensino fundamental, médio, profissionalizante ou superior, divididas, no mínimo, em 3 dias, que 

devem ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes pela oferta dos cursos. O tempo 

remido é computado como pena cumprida, para todos os efeitos. 

A Lei afirma, ainda, que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 

(um terço) no caso de conclusão de uma etapa de estudos durante o cumprimento da pena: ensino 

fundamental, médio ou superior, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6eHlGam9aVTZzWE0
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CONJUNTA%20SE%20-SAP-2,%20DE%2030-12-2016.HTM?Time=04/04/2017%2000:34:55
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CONJUNTA%20SE%20-SAP-2,%20DE%2030-12-2016.HTM?Time=04/04/2017%2000:34:55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12433.htm
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PROCEDIMENTOS: REGISTROS ESCOLARES E FLUXOS  

A remição da pena por estudos ocorre somente a partir da comprovação documental, enviada 

pela unidade prisional ao juízo e processo penal de cada pessoa. Por isso, e também considerando a vida 

escolar dos alunos, o registro da frequência escolar é fundamental e deve ser realizado regularmente 

pelas escolas estaduais vinculadoras e profissionais envolvidos, notadamente os professores que atuam 

nas classes.  

É necessária a criação e manutenção de mecanismos institucionais que possibilitem serem 

computadas as horas de frequência e estudos, com acompanhamento e documentação. A autoridade 

administrativa responsável pela área de educação da unidade prisional deve realizar o mapa de 

frequência, de acordo com as informações requeridas pelo judiciário, e encaminhar a cópia do registro de 

todas as pessoas presas que estejam matriculadas e frequentes nas classes escolares da unidade, com 

informação dos dias e das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles (um 

exemplo de mapa de frequência, que poderá ser alterado pela unidade, segue anexo). 

Por isso, a unidade prisional poderá solicitar aos professores e à escola estadual vinculadora, 

sempre que necessário, informações sobre a frequência escolar dos alunos das classes de EJA no sistema 

prisional, que subsidiarão a documentação para fins de remição de pena por estudos.  

Ao juiz da execução penal caberá, com base na documentação, declarar a remição, ouvidos o 

Ministério Público e a defesa. Caso a pessoa presa cometa falta grave na unidade, o juiz poderá revogar 

até 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. De 

todo modo, segundo a legislação, à pessoa presa dar-se-á a relação de seus dias remidos. 

 Por fim, salientamos que é fundamental a garantia do direito à educação e à documentação 

escolar para registro da trajetória escolar e, também, para a remição de pena, pelos órgãos envolvidos, 

motivo pelo qual a legislação recomenda a organização de campanhas sobre a importância da educação e 

as vantagens da remição de pena para as pessoas privadas de liberdade, que se dediquem à elevação de 

escolaridade.  

Caso os alunos apresentem dúvidas em relação à remição de pena por estudos, aos professores e 

servidores da SEE, a orientação é de que redirecionem a dúvida ao responsável pela direção de trabalho e 

educação da unidade prisional. 

 

 

CAESP/NINC 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6RVptaktRS1hNY0k
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Informação Nº 02: Recebimento de Materiais Diversos 

  
Informamos que no período de 26 de abril a 12 de maio, as Diretorias de Ensino vêm recebendo 

materiais tanto de apoio ao Currículo quanto de uso contínuo. Para saber quais, quando e as respectivas 

quantidades,  clique aqui. Todas as colunas informam o volume em caixas, exceto a coluna CEEJA que 

informa o total em pallets no arquivo. 

 

 

 

 Informação nº 03: Alerta sobre o Recolhimento de Livros Didáticos 
do PNLD 

 

A Coordenadoria de Gestão de Educação Básica informa que tanto o governo estadual como o 

federal, por meio de seus órgãos centrais e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 

respectivamente, não recolhem livros didáticos existentes nas escolas, mesmo os com prazos de validade 

expirados. Portanto, não há autorização para que empresas ou quaisquer instituições recolham livros 

nas unidades escolares.  

Esclarecemos que esta Secretaria e o MEC estão recebendo informações de que há pessoas 

utilizando o nome das Secretarias de Educação e do FNDE para o recolhimento desses materiais nas 

escolas.   

Enfatizamos que os procedimentos a serem adotados para o desfazimento de livros didáticos do 

PNLD ou outros materiais didáticos e/ou de apoio (revistas, catálogos, fascículos, atlas, etc.) devem ser os 

descritos na Resolução SE 83, de 17/12/2013. 

Assim sendo, solicitamos que este comunicado seja amplamente divulgado em todas as escolas 

sob sua jurisdição, com o intuito de evitarmos eventuais irregularidades administrativas.    

 Para maiores esclarecimentos, a Diretoria de Ensino poderá entrar em contato com Luciene de 

Cássia de Santana - luciene.santana@educacao.sp.gov.br e/ou Aidê Magalhães - 

aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br.  

 

CEFAF 

CEFAF 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6dGNINGN3bWtuOTA
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6T0xGeWdiTF9VWVE
mailto:luciene.santana@educacao.sp.gov.br
mailto:aide.magalhaes@educacao.sp.gov.br
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 Informação nº 04: Reunião Anual com os PMEC e Vice-diretores de 
PEF 

 

A CGEB informa que as Diretorias de Ensino, por meio de suas equipes pedagógicas e/ou gestores 

regionais do Sistema de Proteção Escolar e Comunitária, deverão realizar espaços formativos para os 

Professores Mediadores Escolares e Comunitários - PMEC  e para os Vice-diretores do Programa 

Escola da Família - PEF, que assumiram a função de mediadores nas escolas onde o Programa está 

implantado, com o objetivo de fortalecer as ações que esses profissionais já realizam nas escolas, 

com base na legislação. Esses espaços formativos devem ser teóricos e práticos, além de 

proporcionar trocas de experiências, presencial e/ou on-line entre os mediadores. As formações 

deverão se dar de acordo com o formador e o público: 

 

1- Os Gestores Regionais do Sistema de Proteção Escolar – (Público alvo: PMEC e o PCNP do PEF) 

realizarão pelo menos 05 (cinco) reuniões anuais de planejamento e avaliação, conforme 

previsto pela metodologia do projeto, sendo 3 reuniões no 1º (primeiro) semestre e duas 

reuniões no 2º (segundo) semestre.  

As reuniões anuais de planejamento e avaliação dos PMEC se destinam ao acompanhamento 

do projeto na Diretoria de Ensino e devem ter como pauta atividades formativas e trocas de 

experiências entre os Professores Mediadores de cada região. Estas reuniões não podem 

ocorrer durante o recesso escolar e no mês de aplicação do SARESP.  

2- O PCNP responsável pelo PEF – (Público Alvo: vice-diretores do Programa Escola da Família) 

participará de todas as formações realizadas pelos Gestores do SPEC com os PMEC e 

socializará os conteúdos pertinentes, com os vice-diretores do Programa, em suas reuniões 

semanais, considerando as atribuições de mediação escolar designada ao Vice-diretor. 

 

É necessário, caso ainda não tenham feito, registrar as reuniões anuais no sistema de Cadastro de 

Ações de Formação (CadFormação) da Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza”. 

 
 

Equipe Colegiados 
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Informação nº 05: Síntese Plano de Ação – Ciências Humanas 

 

Conforme divulgado na reunião de trabalho da Equipe de Ciências Humanas CGEB – Diretorias 

Regionais de Ensino, transmitida por meio de videoconferência, em 27/04/2017, encaminhamos as 

orientações para o envio da síntese do plano de ação da Equipe de Ciências Humanas dos 91 Núcleos 

Pedagógicos para 2017: 

 

• Prazo de entrega: 15 de maio de 2017 

•  Estrutura (formato):  

  Tipo de ação 

  Descrição 

  Período 

  Responsáveis 

•  Apresentação: 

  Em arquivo docx  

  1 lauda 

 

Os arquivos poderão ser enviados para o correio eletrônico humanas.cgeb@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 
Informação nº 06: Programa Novo Mais Educação 

 
Recebemos a informação de que algumas escolas estão alterando o documento padronizado pelo 

FNDE, utilizado para apontar as atividades realizadas pelos monitores voluntários. O documento Relatório 

de Atividade, em conjunto com o Recibo de Ressarcimento que segue anexo, é oficial e não deve ser 

modificado.  

Relatório de Atividades: No campo Atividades Realizadas, é preciso descrever de forma objetiva e 

clara, o conteúdo trabalhado pelo voluntário, de acordo com sua respectiva atuação.  

CEFAF/Equipe de Ciências Humanas 

 

mailto:humanas.cgeb@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6M3NJTEpXZ3VmM0k
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Voluntário Mediador/Facilitador: pode atuar em, no máximo, 10 turmas na mesma unidade escolar, 

sendo possível assumir uma ou mais atividades, porém, a soma de todas as atividades nunca deve 

ultrapassar a quantidade máxima (10 atividades).   

Coleta de classes:  o núcleo responsável na Diretoria de Ensino deve encaminhar a solicitação para o 

e-mail programasmec@educacao.sp.gov.br. A orientação é que escolas que possuem o Novo Mais 

Educação devem apontar exatamente o mesmo quantitativo de alunos e turmas que aparece na 

plataforma PDDE Interativo. As turmas não são somadas. Caso a escola possua 5 turmas de Matemática e 

5 turmas de Língua Portuguesa, os alunos serão os mesmos e a solicitação deve ser apenas de 5 

classes/turmas e não 10. A mesma regra vale para as atividades diversificadas, quando a opção de jornada 

é de 15 horas.  

Escolas que realizarão adesão ao Novo Mais Educação e também possuem recursos do antigo Mais 

Educação e pretendem dar continuidade a alguma atividade, devem enviar essa informação, registrada 

em ata, no ato da solicitação para alterar o quadro resumo.  

Escolas que possuem apenas o Antigo Mais Educação, devem informar a quantidade de alunos e as 

atividades que serão desenvolvidas. A cada 30 alunos, é coletada uma turma, composta por todas as 

atividades juntas, pedagógicas e diversificadas. Para todos os casos anteriores, é essencial apontar o nível: 

2 para Anos Iniciais e 3 para Anos Finais.  

  

Equipe Programas MEC 

Edimicio: edimicio.silva@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0095 

Inês: maria.fatima@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0108 

Luciana: luciana.souza@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0089 

Teresinha: teresinha.silva@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0097 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informação nº 07: Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI 

CEFAF/Equipe Programas MEC 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6N1R5WmNYRXhwRkE
mailto:programasmec@educacao.sp.gov.br
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Informamos que o repasse financeiro para as 2.478 unidades escolares participantes do Ensino Médio 

Inovador – ProEMI já está disponível na conta PDDE Qualidade.  

A conta foi aberta pelo FNDE, e o valor repassado corresponde a 60% do total, sendo 70% da natureza 

de custeio e 30% de capital.  

Recomendamos que todas as unidades que já estão com seus planos apontados na plataforma PDDE 

interativo com o status de “Aprovadas pela Secretaria” iniciem a execução, não esquecendo de acessar a 

aba Proposta, pois lá estão as observações feitas pelos técnicos da equipe estadual responsável por 

analisar e aprovar as Propostas de Redesenho Curricular – PRC. 

Todas as escolas que não conseguiram ter seus planos aprovados até a data de 28 de abril, ou ainda 

não iniciaram o preenchimento, devem registrar o plano em ata, reunindo os membros da APM e 

seguindo os mesmos moldes existentes no PDDE Interativo. Em seguida, o plano deverá ser enviado para 

os e-mails da equipe estadual, para serem analisados. Somente depois de aprovados, iniciar a utilização 

dos recursos.  

Solicitamos aos supervisores responsáveis que entrem em contato conosco, nos casos excepcionais 

de escolas que receberam o repasse, mas possuem algum impedimento, ou que receberam o valor do 

repasse referente a uma jornada errada. Segue anexa a lista das escolas participantes. As escolas com a 

linha vermelha são ETEC e as verdes são as não habilitadas a participar.   

 
 

Equipe Programas MEC 
Edimicio: edimicio.silva@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0095 

Inês: maria.fatima@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0108 
Luciana: luciana.souza@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0089 

Teresinha: teresinha.silva@educacao.sp.gov.br Telefone: 3351-0097 

 

 

 

 

 

 Informação nº 08: Documento Orientador de Ciências Humanas – 1º 
semestre 

 

CEFAF/Programa de Livros 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6T3lJNmd1QlR5dkE
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Srs. Dirigentes, 

 

 Com o objetivo de prosseguir no diálogo com a rede a partir de documentos 

orientadores, estamos disponibilizando o Documento Orientador da Equipe de Ciências Humanas 

– 1º semestre. Essa edição baseia-se no Documento Orientador da CGEB, “Com os pés em 2016 e 

o olhar em 2017”[1] e interage com o “Encontro de Acompanhamento da Área de Ciências 

Humanas CGEB/CEFAF – Diretorias Regionais de Ensino”, realizado por meio de videoconferência 

ocorrida em 27 de abril de 2017. Solicitamos seu apoio na ampla divulgação do documento. 

 

 

 

 
Informação nº 09: Prêmio Construindo a Nação – 2017 - Inscrições 

 

Com o objetivo de estimular, conhecer, reconhecer e difundir as práticas de cidadania desenvolvidas 

por estudantes das escolas públicas e privadas de todo território nacional, que participam de agremiações 

estaduais, nas modalidades de ensino fundamental, médio e técnico, o Instituto de cidadania Brasil, em 

parceria com a Fundação Volkswagen, lança a 17ª edição do Prêmio Construindo a Nação, este ano 

denominado  “OS GRÊMIOS NOS MUNICÍPIOS – PRÁTICAS TRANSFORMADORAS”. 

O quesito básico para a inscrição de sua prática ou ação de cidadania, é que ela tenha acontecido em 

2017, mesmo que iniciada em períodos anteriores.  

 

INSCRIÇÕES 

Além dos grêmios estudantis também poderão se inscrever outros estudantes que se agrupem na 

escola e desenvolvam práticas cidadãs por meio de  centros de voluntariado, colegiados, grupos ou 

qualquer outra forma de agremiação e representação estudantil, desde que sejam empreendedores 

destas práticas.  

 

                                                           
[1]

Disponível em: 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/183/repositorios/biblioteca/Documento_Orientador_Plan
ejamento_2017_FINAL_2.pdf. (acesso em 06/04/2017) 

CEFAF/Equipe de Ciências Humanas 

https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6bDRWQTZwaHdDc2c
https://drive.google.com/open?id=0Bx1eafqh0ka6bDRWQTZwaHdDc2c
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/183/repositorios/biblioteca/Documento_Orientador_Planejamento_2017_FINAL_2.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/183/repositorios/biblioteca/Documento_Orientador_Planejamento_2017_FINAL_2.pdf
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CRONOGRAMA  

Inscrições: até 30 de junho de 2017 (esta ação inscreve a escola na premiação) 

Recepção do vídeo – até 30 de setembro de 2017 (Somente com a apresentação do vídeo é que o 

trabalho estará concorrendo ao prêmio) 

Divulgação do resultado – 07 de novembro/2017 

Evento de premiação – até dezembro de 2017. 

Para conhecer o regulamento, acessar:  www.institutocidadania.org.br 

 

 

 

  

Informação nº 10: Prêmios Gestão Escolar - PGE  -  Edição 2017 

 

 

Destina-se somente às Diretorias de Ensino: Adamantina, Apiaí, Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, 

Bragança Paulista, Campinas Leste, Campinas Oeste, Caraguatatuba, Caieiras, Carapicuíba, Centro, 

Centro Oeste, Centro Sul, Diadema, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos Norte, Guarulhos 

Sul, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jaboticabal, Jacareí, 

José Bonifácio, Jundiaí, Leste 1, Leste 3, Leste 4, Marília, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, 

Norte 1, Norte 2, Ourinhos, Pindamonhangaba, Piraju, Pirassununga, Registro, Ribeirão Preto, Santos, 

São Joaquim da Barra, São José dos Campos, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Roque, Sul 1, Sul 3, Tupã, Taboão da Serra, Votorantim 

 

Reiteramos a  solicitação feita por meio do Boletim CGEB nº 187/2017 - Informação nº 11 - página 18, 

para que sejam encaminhados pela Diretoria de Ensino - DE, os dados do Supervisor responsável pelo PGE 

– Prêmio Gestão Escolar na DE, através do  preenchimento do Formulário ou  pelo envio de  planilha pelo 

email abaixo. 

https://docs.google.com/forms/d/1eUTU5nN-iqCFA5-Y8KVsTgF5zb1WNuPRP65T9-UVg3w/prefill 

 

Contato: CPQM/DEGEB/CGEB 

PGE - Prêmio Gestão Escolar 

Renata Libardi  

Equipe de Colegiados 

http://www.institutocidadania.org.br/
https://docs.google.com/forms/d/1eUTU5nN-iqCFA5-Y8KVsTgF5zb1WNuPRP65T9-UVg3w/prefill
https://www.dropbox.com/s/7vj03leq28mgv2b/Supervisor%20respons%C3%A1vel%20%20PGE%202017.doc?dl=0
mailto:renata.libardi@educacao.sp.gov.br
https://docs.google.com/forms/d/1eUTU5nN-iqCFA5-Y8KVsTgF5zb1WNuPRP65T9-UVg3w/prefill
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 Informação nº 11: Material Didático EJA Mundo do Trabalho - 
preenchimento de planilha 

 
Destina-se às seguintes Diretorias de Ensino: Araçatuba, Birigui, Caieiras, Campinas Oeste, 

Itapevi, Jaú, José Bonifácio, Leste 1, Leste 2, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Ourinhos, Pindamonhangaba, Santo Anastácio,  São Bernardo Campo, São José do Rio 
Preto, São Roque, São Vicente, Sorocaba e Sul 3. 
 

Sr.(a) Dirigente Ensino, 
 
No dia 20/03/17, por meio do Boletim CGEB nº 184, solicitamos às Diretorias de Ensino o 

preenchimento da planilha anexa, informando o quantitativo do material didático EJA - Mundo 

do Trabalho, que será necessário para atender à demanda de matrículas de alunos dos 1º e 2º 

semestres de 2018. 

 

Como até o presente momento não recebemos os dados solicitados, reiteramos  que nos 

encaminhem  a referida planilha, devidamente preenchida, impreterivelmente, até o dia 

05/05/17. Caso não haja necessidade deste material para suas escolas em 2018, a DE deverá 

escrever “PREJUDICADO”. 

 

Favor devolver a planilha preenchida para cgeb.degeb.ceja@educacao.sp.gov.br, com cópia para 

luiz.tozetto@educacao.sp.gov.br.  

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com Luiz Tozetto – Fone: (11) 3315-0077 – ramal. 1077. 
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