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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ 
 

 ÓRGÃOS OU ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
Secretaria Municipal de Educação - SEED 
 
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA A QUEM ESTÃO SUBORDINADOS OU VINCULADOS 
Gabriela Antonia Corrêa da Silva - Secretária de Educação 
Paulo Roberto de Oliveira Junior - Diretor do Departamento de Educação 
Samara Regina da Costa - Gestora da Área de Educação 
 
COMPETÊNCIAS E SERVIÇOS PRESTADOS 
A coordenação da política municipal de educação está a cargo da 
Secretaria de Educação do município, que possui hoje mais de 42 mil alunos 
no Sistema Municipal de Ensino, atendendo em 76 unidades com Educação 
Infantil, 53 escolas com Ensino Fundamental, 5 unidades com Ensino Médio, 4 
unidades exclusivas de Ensino Integral e 16 unidades de Ensino Profissional, 
como a Escola de Artes “Maestro Fêgo Camargo”, a Escola Municipal de 
Ciências Aeronáuticas, além da unidade de atendimento especializado 
EMEEEIF Madre Cecília. Além disso, tem a incumbência de desenvolver 
durante o ano letivo projetos voltados às áreas de meio ambiente, 
educação, turismo, cultura, saúde, trânsito, cidadania e outros. Desta forma, 
esta pasta formula diretrizes e programas na área de educação com 
características multidisciplinares, interagindo com todas as áreas da 
municipalidade. 
 

ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO 
Praça Oito de Maio, 17 - Centro - CEP 12020-260. 

 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

 
CANAL DE RELACIONAMENTO 
seed@educacaotaubate.sp.gov.br 

 
TELEFONE PARA CONTATO 
(12) 3621-4544 / 3622-3115 / 3621-5717 / 3622-3853  

mailto:seed@educacaotaubate.sp.gov.br
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SERVIÇOS 
 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

 RESPONSÁVEL 
Juliana Ferreira Scotton 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
A alimentação escolar é destinada a todos os estudantes da educação 
básica, com intuito de garantir acesso a uma alimentação saudável, nutritiva 
e balanceada, que compreenda alimentos variados e seguros, que 
respeitem a cultura local, e contribuam para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar, e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis. Os serviços ofertados na 
alimentação escolar atendem as necessidades nutricionais dos estudantes 
durante o período letivo, nas unidades de ensino. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
Estudantes matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de 

Taubaté – Educação Básica. 
 

CONTATO 
alimentacaoescolar@educacaotaubate.sp.gov.br 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
A alimentação escolar é produzida e fornecida diretamente nas 

unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Taubaté. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Os estudantes regularmente matriculados fazem jus à alimentação 

escolar a partir do início do ano letivo, ou do ingresso no Sistema Municipal 
de Ensino de Taubaté. 
  

mailto:alimentacaoescolar@educacaotaubate.sp.gov.br


  
Carta de Serviços 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAUBATÉ 4 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 RESPONSÁVEL 
Neir Lardo Leitão 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
Acompanhamento do funcionamento das unidades escolares quanto aos 
seus aspectos pedagógicos e administrativos mediante verificação dos 
registros diários dos supervisores, em site de compartilhamento Padlet *; 
Whatsapp, e-mail e chamada telefónica; Atendimento diário a gestores via 
Whatsapp quanto a dúvidas e orientações; Visita às unidades escolares com 
agendamento em polos e em unidades com atenção e demanda especial; 
Acompanhar o desenvolvimento da equipe de supervisão e gestora 
norteando sua formação em serviço;  Elaborar e acompanhar reunião 
periódica com as diversas equipes de trabalho, EPP, supervisão, gestores, 
professores coordenadores; Articulação com os diversos setores da SEED 
para a efetivação das rotinas, programas, planos de ação, politicas publicas 
nas unidades escolares; Acompanhamento funcional da equipe para 
monitorar possíveis trocas de unidade, desligamento da função e 
preenchimento das funções ligadas à educação infantil; Atendimento a pais 
em casos que necessitem de intervenção após passar pelas instancias de 
gestão e supervisão; Elaborar, desenvolver e acompanhar projetos 
desenvolvidos para educação infantil em parceria com a supervisão: Projeto 
Estruturante: Acompanhamento Virtual da Supervisão Escolar, Projeto 
Estruturante: Material Orientador para Berçários, Projeto Estruturante: 
Comunicação entre Gestão e SEED, Projeto Estruturante: Mentoria entre 
Gestores, Projeto Estruturante: Qualidade de vida; Acompanhar o 
desenvolvimento e desdobramentos das pautas formativas da fundação 
FLUPP  - Fundação Lúcia e Pelerson Penedo, que presta assessoria na 
formação da equipe técnica e dos professores coordenadores da rede; 
Análise dos instrumentos pedagógicos e avaliativos de acordo com as 
necessidades da BNCC, elaboração de plano de ação com a supervisão 
escolar e equipe gestora para melhoria dos resultados com estratégias 
pedagógicas efetivas e direcionada; Estabelecer metas de aprendizagem 
anualmente e plano de ação para alcance das metas estabelecidas; 
Elaborar, acompanhar e desenvolver reuniões de formação com a equipe de 
supervisão escolar do acompanhamento pedagógico quinzenalmente; 
Acompanhar o desenvolvimento e desdobramentos das pautas quinzenais 
com a equipe de supervisão; Acompanhar as reuniões de formação com a 
supervisão, EPP e equipe de professores coordenadores; Direcionar e 
monitorar as ações desenvolvidas pela Supervisão da EPP com destaque 
para: currículo, formação, projetos e formação de professores e professores 
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coordenadores; Acompanhar dados e ações, com a supervisão de área, do 
Programa de Ensino Integral coordenando e integrando com ações do 
Ensino regular que complementam a aprendizagem integral dos alunos; 
Monitorar com a coordenação do Programa de Ensino Integral as ações das 
oficinas; Elaborar relatórios conclusivos semestrais e anuais das ações 
pedagógicas; Acompanhar e monitorar com a supervisão de área o 
desenvolvimento dos Projetos de parceria com a Secretaria de Educação, as 
demais Secretarias e parceiros públicos e privados; Coordenar e monitorar 
com a supervisão de área as ações referentes ao Programa Redes; Orientar 
e acompanhar os Conselhos de Classe e de Escola; Responder com 
fundamentação teórica/pedagógica processos, ofícios, memorandos e 
requerimentos para Câmara dos Vereadores, Tribunal de Contas, Promotoria, 
Conselhos Municipais, Ouvidoria e Mídias sociais (ex: facebook do prefeito); 
Atendimento a solicitações das mídias televisivas e radiofônicas quanto às 
demandas escolares; Elaboração, coordenação e monitoramento de ações  
das unidades escolares como exposições, passeios e visitas; Identificar 
demandas, acompanhar apresentação de empresas e/ou projetos, quanto a 
materiais pedagógicos e propostas pedagógicas que precisam ser 
desenvolvidas na Rede e contribuir na elaboração de documentação 
necessária para processo de aquisição; Acompanhar juntamente coma 
supervisão de área o desenvolvimento das ações do Programa Pertença, 
#Fica e casos de alunos que necessitam de acompanhamento específico, 
intervindo quando necessário; Acompanhar a projeção escolar e definir os 
critérios para matrícula dos alunos da Educação Infantil; Elaborar e aprovar a 
matriz escolar da Educação Infantil anualmente; Elaborar o calendário 
escolar juntamente com as demais coordenações; Articular com o Conselho 
Municipal as pautas e demandas da Secretaria de Educação que precisão 
de aprovação; Verificação da situação legal de todas as escolas 
credenciadas na rede privada ou em processo de recredenciamento junto à 
Secretaria de Educação do município. Acompanhamento do calendário 
anual, Plano de Gestão e Projeto Político Pedagógico. Verificação de situação 
legal quando aspectos físicos e condições de funcionamento das unidades 
escolares. Projetos: EPP - Equipe de Prática Pedagógica - A Equipe de Prática 
Pedagógica é responsável por acompanhar e executar o processo de 
elaboração implementação e avaliação da politica  e do regimento 
municipal de Educação, zelar para que o currículo implementado na nossa 
rede seja de fato efetivado, identificar com base no processo de 
monitoramento e avaliação e seu indicadores oportunidades de melhorias 
na execução da BNCC; oferecer formação continuada aos professores do 
Sistema Municipal de Ensino, além de produzir material de apoio aos 
professores contribuindo para a efetivação de uma pratica docente 
fundamentada nos princípios da BNCC; acompanhar os processos 
formativos de professores coordenadores em parceria com a FLUPP, apoia-
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los promovendo orientações de modo geral que os auxilie na execução das 
demandas; REDES - O projeto REDES Infantil tem como objetivo principal, 
auxiliar o trabalho das classes da pré-escola ou seja, 1ª e 2ª Etapa, 
pertencentes às respectivas turmas da escola, num trabalho de colaboração 
e parceria com o professor regular da sala, com ações específicas para 
atendimento às práticas de incentivo e desenvolvimento oral da literacia e 
numeracia emergente na Educação Infantil. No período de pandemia este 
projeto atende aos alunos cujos responsáveis, optaram pelo ensino remoto 
(Berçário à 2ªetapa) para que eles não tenham prejuízo no desenvolvimento 
da aprendizagem;  FLUPP - Entendo a necessidade de oferecer formação 
continuada a nossa equipe da Educação Infantil, como mecanismo de 
qualificação das práticas docentes para o alcance dos objetivos de 
excelência e qualidade no atendimento de nossos alunos, a parceria com 
uma entidade conceituada no segmento de formação de profissionais da 
educação infantil, como a Fundação Lúcia & Peterson Penido, FLUPP, resultará 
na construção de um programa de formação continuada que representa a 
preocupação deste governo com a Educação Infantil de nossa Rede de 
Ensino.  A proposta da FLUPP encontra singularidade com nossos propósitos e 
currículo para a educação Infantil de nosso município; INTEGRAL - Dando 
continuidade ao Programa de Ensino Infantil Integral implementado pelo 
Decreto nº 13.034, de 05 de junho de 2013 nas redes municipais de Taubaté, 
administrado pela Secretaria de Educação (SEED) nas 75 Unidades Escolares 
de Ensino Infantil buscou-se a participação da FUNCABES, que apoia em 
vários aspectos a realização de atividades diversas, adequadas aos alunos 
que fazem parte desse Programa. Com atividades diferenciadas no contra 
turno do período regular de aula e /ou integrada junto a esse mesmo 
período, buscando a articulação entre o saber escolar e os saberes que se 
descobrem por meio de outras formas de educação, o Projeto visa promover 
e manter a articulação entre as várias áreas do conhecimento, as práticas 
escolares e a integralização de experiências e saberes entre os acadêmicos 
e os profissionais da escola, constituindo uma parceria colaborativa; ESCOLA 
DE VERÃO - Considerando a retomada das aulas presenciais e visando 
atenuar os prejuízos para os alunos nos aspectos as graves lacunas de 
aprendizagem e desigualdades educacionais. A Secretaria de Educação 
vem oportunizar aos alunos da Rede Municipal de Taubaté da Educação 
Infantil, matriculados nas classes de Berçário a 2ª Etapa, a recomposição da 
aprendizagem nas habilidades estruturantes do currículo durante o período 
das férias de janeiro. A ação tem por objetivo reavaliar e/ou consolidar as 
aprendizagens desenvolvidas no ano letivo 2020/2021, através da elaboração 
de um conjunto de atividades que dê condições concretas de experiências 
de aprendizagem a todos os alunos/crianças respeitando suas 
potencialidades e dificuldades. Visto que a prática de leitura é uma 
ferramenta potente na construção de sujeitos críticos, no período de férias, 
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serão desenvolvidas  propostas de experiências que abordassem o tema 
LETRAMENTO LITERÁRIO, pois acredita-se que para formar leitores e escritores 
proficientes é necessário que essa prática esteja presente nas escolas muito 
antes das crianças saberem ler ou escrever convencionalmente. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
Comunidade escolar, equipe de supervisão, autoridades fiscalizadoras 

poderão ter acesso ao setor mediante agendamento e ou protocolo de 
documentação na secretaria da SEED. Sobre a rede privada, o Decreto 
Municipal nº 14.515 de 25 de junho de 2019, estabelece normas para 
autorização e supervisão de estabelecimentos e cursos de educação infantil 
da rede privada. O pedido de autorização de funcionamento deverá ser 
protocolado mediante ofício dirigido ao Secretario Municipal de Educação, 
acompanhada da Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e Relatório. A 
solicitação de autorização de funcionamento deverá atender todos os 
requisitos elencados no Art.8 do decreto municipal nº14. 515/19: Ofício; Pedido 
Inicial; Entrega da Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e Relatório; 
Análise e correção dos documentos; Visita Técnica de Inspeção; Parecer do 
Professor Técnico Especialista; Despacho da Coordenação Designando 
Técnico Especialista; Despacho da Coordenação; Relatório Sobre as Peças; 
Relatório Final; Despacho da Secretária; Informação e Parecer Técnico; DTL; 
Minuta da Portaria. Entrega de documentos durante o ano: em abril, entrega 
da matriz curricular juntamente com o anexo plano de gestão; em 
novembro, calendário letivo do ano seguinte. 
 

CONTATO 
infantil@educacaotaubate.sp.gov.br 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Planejamento, monitoramento e análise de resultados das ações 

relativas a Educação Infantil; análise de documentos, prestação de 
orientações, acompanhamento da efetivação de currículo, formação da 
equipe, entre outras. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Mediante estimativa de tempo de demandas apresentadas ao setor 

tendo como prioridade. 
  

mailto:infantil@educacaotaubate.sp.gov.br
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COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 

 RESPONSÁVEL 
Plínio de Oliveira Macedo Junior 
Servidor municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
As atribuições referentes a Coordenação de Curso do Ensino Fundamental, 
Médio e Eja: Análise de dados da rede: IDEB, evasão, abandono, reprovação, 
aprovação escolar, fluxo de aprendizagem, reclassificação escolar e elaborar 
ações de curto, médio e longo prazo; Análise dos instrumentos avaliativos de 
acordo com as necessidades da BNCC, elaboração de plano de ação com a 
supervisão escolar e equipe gestora para melhoria dos resultados com 
estratégias pedagógicas efetivas e direcionada; Estabelecer metas de 
aprendizagem anualmente e plano de ação para alcance das metas 
estabelecidas; Elaborar, acompanhar e desenvolver reuniões de formação 
com a equipe de supervisão escolar do acompanhamento pedagógico 
quinzenalmente; Acompanhar o desenvolvimento e desdobramentos das 
pautas quinzenais com a equipe de supervisão; Acompanhar as reuniões de 
formação com a supervisão, EPP e equipe de professores coordenadores; 
Direcionar e monitorar as ações desenvolvidas pela Supervisão da EPP com 
destaque para: currículo, formação, projetos e formação de professores; 
Acompanhar dados e ações, com a supervisão de área, do Programa de 
Ensino Integral coordenando e integrando com ações do Ensino regular que 
complementam a aprendizagem integral dos alunos; Monitorar com a 
supervisão de área do Programa de Ensino Integral as ações da Eafi; Elaborar 
relatórios conclusivos semestrais e anuais das ações pedagógicas; 
Acompanhar e monitorar com a supervisão de área o desenvolvimento dos 
Projetos de parceria com a Secretaria de Educação, as demais Secretarias e 
parceiros públicos e privados; Coordenar e monitorar com a supervisão de 
área as ações referentes ao Programa Redes; Orientar e acompanhar os 
Conselhos de Classe, de Escola e Grêmio Escolar; Responder com 
fundamentação teórica/pedagógica processos, ofícios, memorandos e 
requerimentos para Câmara dos Vereadores, Tribunal de Contas, Promotoria, 
Conselhos Municipais, Ouvidoria e Mídias sociais (ex: facebook do prefeito); 
Identificar demandas, acompanhar apresentação de empresas e/ou 
projetos, quanto a materiais pedagógicos e propostas pedagógicas que 
precisam ser desenvolvidas na Rede e contribuir na elaboração de 
documentação necessária para processo de aquisição; Acompanhar 
juntamente coma supervisão de área o desenvolvimento das ações do 
Programa Pertença, #Fica e casos de alunos que necessitam de 
acompanhamento especifico, intervindo quando necessário; Acompanhar os 
processos de Ensino Médio junto com a supervisão de área e cursos técnicos 
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profissionalizantes;  Acompanhar a projeção escolar e definir os critérios para 
matrícula dos alunos do Ensino Fundamental; Elaborar e aprovar a matriz 
escolar do Ensino Fundamental I, Il, Ensino Médio e EJA anualmente; Elaborar o 
calendário escolar juntamente com as demais coordenações; Articular com 
o Conselho Municipal juntamente com os demais coordenadores as pautas 
e demandas da Secretaria de Educação; Acompanhar e monitorar as 
matrículas e o aproveitamento na EJA. Ensino Fundamental. O Ensino 
Fundamental é a etapa em que a criança inicia ao completar seis anos e 
tem sua conclusão aos 14 anos, completando um ciclo de 9 anos de estudos. 
Esse sistema de ensino é o modelo atualmente adotado pela rede municipal 
de ensino, em observância à Lei de Diretrizes e Base da Educação. É dever da 
família e obrigação do município (com apoio do Estado) a inclusão da 
criança ao Ensino Fundamental. Nesse período, são proporcionadas ao aluno 
possibilidades educativas ao mundo das letras, para que tenha o pleno 
domínio da leitura e da escrita, do cálculo e do raciocínio. No Ensino Médio, o 
desafio apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é 
aproximar a escola da nova realidade nacional, colocando o adolescente 
como agente participe. Com a solidificação da democracia nacional, aliada 
às novas tecnologias e às mudanças na forma de produção de bens, 
serviços e conhecimentos, a escola deve trabalhar a integração dos 
estudantes às novas ferramentas de inserção na cidadania, no mercado de 
trabalho e nos estudos posteriores. Em sintonia com as necessidades de 
uma nova sociedade, ainda em transformação, a Constituição Federal de 
1988, em seu art. 208, inciso II, reconhece a relevância do ensino médio na 
formação escolar dos brasileiros, ao estabelecer como dever do Estado a 
progressiva extensão da obrigatoriedade desse nível de ensino. Em 1996, por 
meio de Emenda Constitucional, esse dever do Estado foi ampliado, exigindo-
se a universalização do ensino médio, ou seja, conferindo-lhe o caráter de 
direito universal a todos os cidadãos brasileiros. Na EJA, o atendimento 
acontece para alunos que têm, no mínimo, 15 anos de idade e está dividido 
em duas etapas de aprendizagem: Agrupamento Inicial (equivale aos 1º, 2º e 
3º anos) e Agrupamento e continuidade (equivale aos 4º e 5º anos). Para ter 
direito a uma vaga no EJA é só efetuar matrícula numa unidade da rede 
pública municipal que desenvolva esse projeto, apresentando comprovante 
de endereço e documentos pessoais. Com a intenção de facilitar acesso a 
todos, o EJA é instituído em localidades de maior procura, levando-se em 
conta pontos estratégicos do município. Desta forma, são formadas salas de 
aula que contêm no máximo 25 alunos, com a finalidade de facilitar o 
aprendizado. A Secretaria Municipal de Educação atende atualmente 54 
escolas de Ensino Fundamental, 05 unidades de ensino médio, além de 
projetos como EJA (Educação para Jovens e Adultos), Ametra (Atendimento 
Múltiplo na Educação e no Trabalho), 3 Unidades de Ensino Integral, Escola de 
Artes “Maestro Fêgo Camargo", Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas e 
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EMEEEIF Madre Cecília. Escola de Atletas e Formação Integral – EAFI - O 
Programa Escola de Atletas e Formação Integral (EAFI) é destinado para 
alunos regularmente matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino 
para prática de modalidades esportivas olímpicas como: handebol 
masculino, atletismo feminino e masculino, judô feminino e masculino, 
basquete feminino, tênis feminino e masculino, voleibol feminino e masculino. 
E outras modalidades não olímpicas, como futsal masculino e feminino, além 
de esportes que possuem equipes profissionais ou encontram-se em fase de 
montagem de equipes. O Programa Escola de Atletas e Formação Integral 
(EAFI) abrange também a inclusão socioeducativa, a formação de equipes 
de base dos times profissionais da cidade, e a integração entre famílias, 
comunidade e escola, com vistas a proporcionar o desenvolvimento integral 
dos alunos enquanto cidadãos. Projeto de reforço escolar (REDES I e Il): No 
ano de 2021, o projeto foi ofertado para todas as escolas do Ensino 
Fundamental I e ll. As aulas ocorreram no contraturno, os alunos com 
dificuldades e/ou defasagem idade-série têm aulas de reforço de Língua 
Portuguesa e Matemática. Os professores recebem formação sobre as 
habilidades que os alunos apresentam dificuldades e elaboram materiais 
específicos para trabalhar com os alunos de maneira diversificada, utilizando 
fichas de aprendizagens conforme o desenvolvimento de cada aluno, jogos, 
entre outros recursos; Projeto Redes Alfabetização: Professor de apoio para 
as turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental com o objetivo de 
intensificar as ações de alfabetização, ocasionadas por conta do isolamento 
social causado pelo Coronavírus. Os professores do Redes Alfabetização 
trabalham de forma diversificada utilizando propostas lúdicas para 
intensificar o processo de ensino aprendizagem, em paralelo com o trabalho 
do professor titular da sala; Olimpíadas de Língua Portuguesa: O Programa 
Escrevendo o Futuro é uma iniciativa da Fundação Itaú Social, com 
coordenação técnica do Cenpec - Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária, que contribui para a melhoria do 
ensino da leitura e escrita nas escolas públicas de todo o país. Realiza 
diversas modalidades de formação presencial e a distância para 
educadores, além de um concurso de textos que premia as melhores 
produções dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 
Médio, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, desenvolvida 
em parceria com o Ministério da Educação. Também são parceiros do 
programa na execução das ações o Conselho Nacional dos Secretários de 
Educação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) e o Canal Futura. As ações do Programa estão reunidas aqui no 
Portal Escrevendo o Futuro, um ambiente de formação à distância para 
educadores, que promove interação entre os usuários, disponibiliza 
materiais, metodologias, notícias e divulga as ações do Programa. 
Educadores de todo o país envolvidos no ensino da Língua Portuguesa 
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encontram aqui subsídios para aprimorar o conhecimento, inovar suas 
estratégias de ensino, inspirar-se com outras experiências e compartilhar 
sucessos e desafios vivenciados na prática; OBMEP: A Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto nacional dirigido às 
escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de 
Matemática — SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações — MCTIC. 
A OBMEP tem como objetivos principais: Estimular e promover o estudo da 
Matemática; Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, 
possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a 
material didático de qualidade; Identificar jovens talentos e incentivar seu 
ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; Incentivar o 
aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a 
sua valorização profissional; Contribuir para a integração das escolas 
brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as 
sociedades científicas; Promover a inclusão social por meio da difusão do 
conhecimento. O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental até último ano do Ensino Médio. Todas as unidades 
escolas da Rede Municipal que atendem o Ensino Fundamental Il e Médio 
participam com bastante empenho; História, Cultura e Ambiente: análise e 
proposições didáticas em uma escola pública rural: Projeto desenvolvido na 
escola do Monjolinho com a orientação do professor Mauro Castilho (Unitau) 
em parceira com a FAPESP. Tem como bolsistas os professores da EPP Elizete, 
Gilson e Guilherme. O objetivo é estudar a história do bairro, cultura e meio 
ambiente com intuito de desenvolver proposições no currículo para atender 
as demandas pontuais dos alunos, tornando a aprendizagem mais próxima 
dos alunos; Curso Popular Monteiro Lobato: O Curso Popular Monteiro Lobato 
(CPML) foi idealizado com o intuito de aproximar as realidades do ensino 
público e privado do município de Taubaté, a fim de criar um ambiente de 
oportunidade que possa preparar estudantes provenientes da rede pública 
para os concorridos vestibulares brasileiros, principalmente o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Visando preencher a lacuna existente para 
aqueles alunos que almejam cursar ensino superior, mas não podem pagar 
cursos pré-vestibular em instituições particulares, o CPML funcionará de 
segunda a sexta-feira, abrangendo todas as matérias exigidas nos maiores 
vestibulares do país, de forma integralmente gratuita. Para concretizar esse 
projeto, alunos de graduação da UNITAU, assim como de outras faculdades, 
professores da graduação e/ou pós-graduação da UNITAU e de outras 
Instituições poderão atuar como voluntários, constituindo a diretoria do 
projeto ou o quadro docente. O intercâmbio pessoal e educacional permitirá 
contribuir de forma positiva tanto aos voluntários, que experimentarão um 
cenário de intenso aprendizado pedagógico e social, quanto aos estudantes, 
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que serão alavancados e auxiliados a transformarem suas realidades e 
resultados por meio da educação. Disponibilizar, ao longo do ano, pelo 
menos 50 vagas para estudantes de baixa renda do 3º ano do Ensino médio 
provenientes do ensino público municipal e estadual ou que já tenham se 
graduado. - Constituir programa de ensino com as matérias abordadas nos 
maiores vestibulares do país, com aulas de segunda a sexta-feira. - Preparar 
os alunos para as especificidades de cada vestibular, por meio da realização 
de aulas integradas e interdisciplinares, abordando temas complexos da 
sociedade. - Orientar cada aluno individualmente sobre os cursos e 
vestibulares objetivados, a fim de aumentar o sucesso no processo seletivo. - 
Criar redes sociais atuantes para fortalecer a marca do Curso Popular e 
atrair maior número de alunos e professores voluntários para o projeto. - 
Integração total entre comunidade, Instituição, professores e alunos. 
Programa Saúde na Escola: Programa do Governo Federal, coordenado pela 
Dra. Ana Paula, tem como objetivo contribuir para a formação integral dos 
estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, 
com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 
pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. São 
realizados treinamento para as equipes estratégicas multiplicarem nas 
escolas, as campanhas trazem temáticas voltadas para as necessidades 
emergenciais da comunidade, tais como acuidade visual, campanha de 
combate a parasitas, postura corporal, entre outros. No biênio 2021 e 2022, 
serão atendidas 27 escolas da Educação Infantil 26 escolas do Ensino 
Fundamental. Programa Saúde Bucal: Nas escolas atendidas pelo PSE há 
promoção da saúde bucal com palestras, aplicação de flúor e avalição para 
encaminhamento para tratamento. Projeto Educar, Sorrir para Prevenir: 
Projeto em parceria com a Secretaria de Saúde tem como objetivo incentivar 
a prevenção Odontológica e promover a Saúde Bucal nas escolas e creches 
Municipais de Taubaté, beneficiando as crianças, seus familiares e a 
comunidade. Ensinar e estimular de forma Iúdica os cuidados com a saúde 
bucal, visando a redução da cárie dentária e outras doenças bucais, através 
da apresentação de material áudio-visual elaborados para faixa etária de 0 
a 14 anos. Promover atividades nas escolas e comunidade durante a 
Semana da Saúde Bucal que acontece em outubro em comemoração ao 
Dia do Dentista (25 outubro) com a finalidade de conscientizar a população 
sobre a importância dos cuidados com a Saúde Bucal. Integrar comunidade, 
alunos e professores durante o Projeto Família na Escola, apresentando 
vídeos e atividades educacionais visando a adoção de hábitos bucais 
saudáveis e demonstrando a importância da atuação do dentista dentro da 
escola. Nesse ano, esse projeto atenderá 16 escolas da Rede Municipal. 
Projetos em parceria com o CAS: Em Parceria com o PSE a equipe do CAS 
realizam palestras, entrega de panfletos e apoio aos professores para 
trabalhar junto aos alunos medidas para combater a dengue e o escorpião. 
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A Equipe do CAS também realiza vistoria nos espaços escolares para orientar 
os gestores em formas de combate aos animais sinantrópicos. Projetos em 
parceria com a vigilância epidemiológica: A equipe da Vigilância 
Epidemiológica faz um mapeamento das regiões que precisam ser 
intensificadas ações relacionadas à prevenção da saúde. Há divulgação de 
campanhas nas escolas para vacinação, com entrega de material impresso, 
análise das carteiras vacinal, entrega de informativos aos familiares sobre 
diversas doenças e formas de se prevenir e palestras aos alunos sobre a 
necessidade de manter a carteira vacinal em dia. Projeto Educação Viária é 
Vital: Formação ofertada aos professores interessados em parceria com a 
MAPFRE para realizar um projeto junto aos alunos sobre segurança no 
trânsito. Há uma plataforma on-line para estudo e consulta de propostas de 
atividades diferenciadas para trabalhar com os alunos. Projeto Educação 
para o trânsito (SEMOB): A Secretaria de Mobilidade Urbana realiza atividades 
lúdicas nas escolas do Ensino Fundamental I, o projeto envolve alunos dos 
anos iniciais, os profissionais da SEMOB montam uma pista de trânsito, fazem 
palestras educativas e ensinam os alunos a respeitar as leis de trânsito. 
Programa de Educação Ambiental (Campo Limpo): O programa é realizado 
pela empresa IMPEV-Campo Limpo em parceria com a Secretaria de 
Educação de Taubaté. O objetivo principal é promover a educação 
ambiental de alunos dos 4º e 5º anos. Os objetivos específicos são: 
proporcionar conhecimentos sobre a questão dos resíduos sólidos, 
desenvolver o letramento científico e a habilidade dos jovens em realizar 
ações que produzam transformações efetivas nos ambientes em que se vive 
e estuda. Cada unidade escolar recebe um Kit Educativo por sala (de 4º e 5o 
ano) — foram entregues mais de 250 kits -, as atividades dão ênfase ao 
protagonismo do aluno, oferece conhecimentos e sugere práticas que 
estejam no nível de suas possibilidades de ação na família, na escola e na 
comunidade. São oferecidos textos de referência e sugestões de práticas 
integradas ao currículo da Rede Municipal de Ensino, uteis para o 
planejamento e utilização em sala de aula. Educando cantando: Projeto de 
conscientização sobre questões ligadas ao meio ambiente, a temática é 
desenvolvida por meio de teatro e brincadeiras diversificadas, para esse ano, 
10 escolas serão contempladas com essa ação. Tertúlias Dialógicas (Ensino 
Médio): Análise de obras literárias por meio de Tertúlias Dialógicas, os 
professores receberam formação para direcionar as ações junto  aos alunos. 
As Tertúlias Dialógicas são uma das ações educativas de sucesso que se 
desenvolvem nas comunidades de aprendizagem. Estas compreendem uma 
construção coletiva de sentido e conhecimento baseado no diálogo com 
todos os alunos e participantes da tertúlia. O funcionamento das Tertúlias 
Dialógicas baseia-se nos sete princípios da aprendizagem dialógica e 
desenvolvem-se a partir das melhores criações da humanidade, em 
diferentes campos: desde a literatura até à arte ou à música. Através das 
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Tertúlias Dialógicas potencias e uma abordagem direta, sem distinção de 
idade, género, cultura ou capacidade, à cultura clássica universal e ao 
conhecimento científico acumulado pela humanidade ao longo do tempo. 
Comunidade de Aprendizagem: Projeto desenvolvido na EMEF Amedeo Piccini 
(Quiririm), é uma proposta de transformação educacional que busca 
melhorar a aprendizagem e a convivência de todas e todos os estudantes. 
Baseado nos Princípios da Aprendizagem Dialógica e em um conjunto de 
Atuações Educativas de Êxito, o projeto leva práticas comprovadamente 
eficazes para a sala de aula e para a gestão escolar. Projeto Astronomia: Um 
dos caminhos para efetivar a aprendizagem é a motivação dos alunos, 
fazendo com que esses sintam prazer em construir o seu próprio 
conhecimento com base no estímulo dado pelo professor, através de um 
trabalho multidisciplinar que abre as portas para nossos conhecimentos. 
Entende-se que Astronomia é um elemento motivador que utiliza sua 
característica multidisciplinar, com intuito de despertar a curiosidade 
científica dos estudantes e seu interesse pelas ciências. Por aguçar a 
curiosidade no ensino remoto, a Astronomia é a motivação ideal para 
introduzir uma vasta gama de conceitos de todas as áreas de 
conhecimento. Falar sobre Astronomia atrai a atenção de qualquer pessoa, 
mesmo que esta não tenha grandes conhecimentos científicos, gerando 
uma enorme curiosidade, requisito fundamental para o sucesso de um 
processo de aprendizagem. Devemos considerar também que as ações 
sobre Astronomia é desenvolvida em nossa rede, desde o ano de 2013, na 
unidade escolar do Sítio Il, fazendo que os alunos dessa escola obtivessem 
bons desempenhos em concursos de Astronomia, justificando a importância 
do projeto e a grandiosidade de ampliá-lo para um número maior de alunos. 
Há várias reportagens que mencionam a relevância do projeto desenvolvido 
pela escola acima citada. Projeto piloto para trabalhar com três unidades 
(Sítio II, Vila ll e Ezequiel), o professor Felipe, responsável pelo projeto, 
direciona as ações para serem trabalhadas pelos professores de Ciências e 
Geografia, com intuito de multiplicarem os conhecimentos com os outros 
professores, consolidado um trabalho multidisciplinar, essas escolas 
receberão materiais específicos para realizarem o projeto. O ensino e 
divulgação da Astronomia no município estão divididas em três eixos 
principais: Ações de massificação, que tem por objetivo promover a 
Astronomia para o público em geral; Ações para alunos da rede municipal 
de ensino, visando maior engajamento dos mesmos neste tema, e; Ações de 
formação para professores, com o objetivo de permitir a capacitação 
permanente dos docentes nos conteúdos de Astronomia. Projeto Educação 
Empreendedora SEBRAE: A EMEF Profa. Celina de Castro Monteiro está 
realizando, com os alunos do 1º ao 4º ano, o projeto de empreendedorismo 
com base em jogos interativos focados em objetos de aprendizagem 
elencados nas habilidades na BNCC. Os professores selecionam os objetos 
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de aprendizagem, conforme o currículo da Rede Municipal e o professor de 
informática consolida as ações de maneira diversificada, contribuindo para 
a aprendizagem dos alunos. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
As unidades escolares por meio dos gestores, equipes de supervisão e 

os demais munícipes por e meio do protocolo na Secretaria Municipal de 
Educação situada no Endereço: Praça Oito de Maio, 17, Centro de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 

CONTATO 
fundamental@educacaotaubate.sp.qov.br 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O atendimento é realizado com a prestação de orientação aos 

supervisores e gestores da unidade escolar por meio de grupos de whatsapp 
e também por e-mail. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Os prazos são definidos a partir do Plano de Ação e calendário escolar 

do Ensino Fundamental e Médio, e da agenda pedagógica apresentada à 
coordenação. 
  

mailto:fundamental@educacaotaubate.sp.qov.br
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EQUIPE DE ATENÇÃO  À DIVERSIDADE ESCOLAR 
 

 RESPONSÁVEL 
Regiane Molica Amadei de Oliveira 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
Serviço de Apoio e Articulação oferecido às Unidades Escolares de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, Médio da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, 
promovendo ações juntamente com professores, gestores, supervisores, 
comunidade escolar e Rede de Serviços, visando à garantia de direitos dos 
estudantes para a melhoria nas condições de ensino, pautando-se na 
igualdade de direitos e equidade de oportunidades. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
Terão acesso às informações o (a) Supervisor (a) do Setor , equipe 

técnica EADE ( Psicólogas, Psicopedagogas e Assistentes Sociais) e apoio 
administrativo do setor EADE. Documentos do setor: Formulários de 
Encaminhamentos, prontuários dos alunos, relatórios emitidos pelas equipes 
escolares e ou  serviços da rede de proteção à criança e adolescentes, 
tabela quantitativa de demandas do setor, tabela quantitativa de indicação  
de entrada de encaminhamentos  realizadas pelas escolas e ou outras vias, 
quadro resumo #FICA, relatórios de acompanhamento de casos. 
 

CONTATO 
eade@educacaotaubate.sp.gov.br 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
I- Assegurar o direito de acesso e de permanência na escola, 

orientando, monitorando e articulando ações evidenciadas na Busca Ativa; 
II- Atuar em processos de ingresso, regresso, permanência e 

conclusão dos estudos dos estudantes; 
III- Propor estratégias de intervenção em dificuldades escolares 

relacionadas a situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na 
adolescência e vulnerabilidade social; 

IV- Atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de 
ameaça, violação e não acesso aos direitos humanos e sociais, como a 
própria educação; 

V- Fortalecer e articular parcerias com as equipes dos Conselhos 
Tutelares, CRAS, CREAS, unidades de saúde, movimentos sociais dentre outras 
instituições, além de espaços de controle social para viabilizar o atendimento 
e acompanhamento integral dos estudantes; 

VI- Viabilizar programas de orientação e apoio às famílias mediante 

mailto:eade@educacaotaubate.sp.gov.br
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articulação das áreas de educação, saúde e assistência social; 
VII- Monitorar o adolescente em cumprimento de medidas 

socioeducativas e a respectiva família na consecução de objetivos 
educacionais; 

VIII- Contribuir na formação continuada de profissionais da educação 
da Rede Municipal de Taubaté, especialmente da equipe gestora; 

IX- Contribuir no fortalecimento da relação da escola com a família e 
a comunidade. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Demanda permanente, de acordo com encaminhamentos realizados 

pelas U. E.s., serviços externos (rede de proteção à criança e adolescente), 
demandas espontâneas dos familiares e monitoramento mensal, durante 
ano letivo, através do programa #FICA. 
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EQUIPE DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 

 RESPONSÁVEL 
Gustavo Perroni Gomes da Silva 
Servidor municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
O Setor de Práticas Pedagógicas elabora e realiza formações para os 
profissionais da rede municipal seguindo as diretrizes das políticas públicas 
educacionais vigentes; elabora materiais de estudo aos professores, 
relacionados âs formações planejadas pela Secretaria de Educação, 
participa de formações e reuniões técnicas oferecidas pelos parceiros da 
SEED, elabora materiais pedagógicos relacionados a seu componente 
curricular para os alunos da rede municipal, como: Caderno de Atividades, 
Apostilas, Avaliação Diagnóstica e outras; analisa materiais pedagógicos 
relacionados ao seu componente curricular para os alunos da rede 
municipal, tais como: livros didáticos e paradidàticos, jogos, entre outros, 
lideram o processo de Organização Curricular dos componentes curriculares 
e realiza ações e planejamentos relacionados à sua prática de professor 
formador e elaborados de materiais pedagógicos para professores e alunos. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
Os professores, coordenadores, gestores e profissionais da educação 

da rede municipal podem ter acesso aos materiais e documentos 
elaborados pelo setor, bem como os alunos das unidades escolares do 
município. 
 

CONTATO 
eppseed@gmail.com 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O atendimento é realizado com a prestação de orientação aos 

professores da rede municipal de ensino. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Os prazos de atendimento do Setor de Práticas Pedagógicas seguem 

o calendário da Secretaria de Educação que é elaborado pela equipe da 
SEED e tem o objetivo de atender as necessidades e demandas da rede 
municipal de ensino. 
  

mailto:eppseed@gmail.com
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MATRÍCULAS 
 

 RESPONSÁVEL 
Gisele Fuliene Bocco de Moraes 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
As atividades desenvolvidas no Setor de Matriculas são: Atendimento ao 
público, (que incluem desde o recebimento e conferência da documentação 
exigida e realização da geolocalização para verificação das unidades 
escolares com disponibilidade de vagas até o efetivo encaminhamento do 
aluno à escola onde foi ofertada a vaga) visando atender às solicitações de: 
Matrículas Novas - Educação Infantil e Fundamental I e II (alunos oriundos de 
escolas particulares ou de outros municípios, estados ou outros países); 
Transferências de alunos entre unidades escolares da Rede Municipal de 
Taubaté - Educação Infantil e Fundamental I e II, Inscrição para a Lista de 
Espera da Educação Infantil; Convocações para as Unidades Escolares 
efetivarem as matriculas encaminhadas; Atendimento interno aos gestores 
das Unidades Escolares. Processamento de dados: Matrículas novas; Baixas 
de Matrícula; Transferências; Inserção e atualização cadastral no Banco de 
Dados da Educação Infantil; Atualização da lista de espera da Educação 
Infantil (Berçário, Maternal I e Maternal II); Atualização da lista de solicitações 
dos munícipes protocoladas; Elaboração de memorandos e ofícios visando 
responder às solicitações de órgãos públicos (Câmara Municipal, Conselho 
Tutelar, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, CRAS); 
Elaboração de dados estatísticos para divulgações oficias e prestação de 
contas da SEED. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
O acesso está disponível a todos os interessados em matricular e/ou 

transferir alunos na Rede Municipal de Ensino. Cabe ao Setor de Matriculas: 
Matrículas novas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental até o 9º ano; 
Baixas de Matrícula da Educação Infantil e do Ensino Fundamental até o 9º 
ano; Transferências da Educação Infantil e do Ensino Fundamental até o 9º 
ano; Inserção e atualização cadastral no Banco de Dados da Educação 
Infantil; Atualização da lista de espera da Educação Infantil (Berçário, 
Maternal I e Maternal II); Atualização da lista de solicitações dos munícipes 
protocoladas 
 

CONTATO 
matricula@educacaotaubate.sp.gov.br - Para as Unidades Escolares; 

solicitacao.matricula@educacaotaubate.sp.gov.br - Para atendimento 

mailto:matricula@educacaotaubate.sp.gov.br
mailto:solicitacao.matricula@educacaotaubate.sp.gov.br
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à população em geral. 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atendimento presencial e eletrônico à munícipes e interessados em 

geral; Validação  de documentos para matriculas e transferências; 
Geolocalização; Análise da população educacional por unidade escolar para 
disponibilização de vagas; Divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Taubaté das listas de espera e convocação da Educação Infantil (Idade 
não obrigatória). 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
O prazo de atendimento varia de acordo com o serviço prestado: 

Vagas na Educação Infantil (Idade não obrigatória): De acordo com a 
disponibilidade de vagas na Unidade Escolar; Vagas na Educação infantil ( 
idade obrigatória) e Ensino Fundamental : até 10 dias Respostas a 
requerimentos memorandos e documentos oficiais: até 3 dias úteis; 
Publicação de listas de espera: mensalmente. 
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NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO 
 

 RESPONSÁVEL 
Maria Fernanda Pinho Leandro Ribeiro 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
O Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – NAPE é oferecido às Unidades 
de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede Municipal 
de Ensino, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 9390/1996, na Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva e na Lei Brasileira de Inclusão – LBI nº 
13.146, de 6 de julho de 2015, configurando-se num serviço de atendimento 
realizado entre  a Secretaria de Educação, NAPE e Unidade Escolar, 
promovendo práticas inclusivas, orientando e implementando Adaptações 
Curriculares, pensando em ambientes acessíveis e estabelecendo parcerias 
com outros serviços para articularmos e alinharmos contribuições para a 
construção de uma sociedade inclusiva pautada na equidade de 
oportunidades e na garantia e preservação de direitos. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
São usuários diretos do nosso Setor, todos os alunos matriculados no 

Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Taubaté que sejam 
público-alvo da Educação Especial, ou seja, alunos com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento (onde lemos transtorno do espectro 
autista) e altas habilidades/superdotação. Também atendemos e 
respaldamos os alunos com transtornos de aprendizagem, linguagem e 
comportamento, bem como garantir o direito de todos à educação, 
contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, 
físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. 

Para isto, o professor especialista que é o profissional de Educação 
Especial nas unidades escolares, utiliza-se do Plano de Desenvolvimento 
Individual – PDI que através de seu preenchimento estabelece estratégias 
que norteiam um planejamento escolar individualizado, que contém as 
necessidades específicas do aluno, cuja avaliação e revisão são realizadas 
periodicamente. 

O PDI é composto, em linhas gerais de: PEI, Adaptação Curricular, Diário 
de Atendimento da Professora Especialista, Avaliações e relatórios 
pedagógicos. 

 Todavia, qualquer munícipe que necessite de informações e 
apoio acerca de questões voltadas a Educação Especial Inclusiva poderá 
nos solicitar. 
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CONTATO 
nape@educacaotaubate.sp.gov.br 

(12) 3624-5533 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nosso setor trabalha voltado para a análise de documentos, controle 

de ações e resultados, elaboração de normativas e diretrizes e formações e 
capacitações. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Nossa estimativa de tempo depende da complexidade da demanda, 

podendo variar de 24h até um ano. 
 
  

mailto:nape@educacaotaubate.sp.gov.br
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PLANEJAMENTO 
 

 RESPONSÁVEL 
Tânia Vanessa Barreto Santos 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
Receber a demanda escolar anual dos órgãos centrais e , acompanhando o 
movimento simultaneamente, articular as atividades do Setor  com as do 
Plantão de Matrículas, Equipe de Coordenação e Supervisão de Ensino, para 
garantir unidade e convergência na orientação às Unidades Escolares; 
Orientar e acompanhar sobre as rotinas e procedimentos usuais nos 
Sistemas de Cadastro de Alunos, Educacenso e Sistema de Cadastro de 
Escolas nas redes Municipais e Particulares, por meio de Orientações 
Técnicas e Comunicados; Cadastrar usuários da Secretaria de Educação , 
Transporte , de escolas municipais  e particulares nas plataformas do 
governo do Estado ( Secretaria Escolar Digital )  e Governo Federal ( Sistema 
Educacenso); Disponibilizar mensalmente consolidado com número de 
alunos por seguimento matriculados na rede municipal; Quadro Estatísticos  , 
anualmente , taxa de rendimento; Atender aos pais ou responsáveis , alunos 
e ao público em geral com informações à respeito de matrículas, 
transferências e outros eventos do percurso escolar do aluno  ou de ex-aluno 
na busca de documentos antigos e/ou de escolas inativas; Informar e 
orientar os interessados sobre idade para matrícula nos cursos de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
direcionando os interessados onde há cursos oferecidos; Orientar , com 
outros setores e Secretarias, às escolas que atendem alunos que utilizam o 
transporte público da prefeitura  quanto a inserção de informações nas 
plataformas da Secretaria Escolar digital  e no Sistema Educacenso  para 
que estejam  de forma concisas e eficazes; Nortear e auxiliar as escolas e 
equipe de supervisão quanto ao processo para lauda de concluinte e 
publicar na plataforma da Secretaria Escolar Digital; orientar as escolas com 
relação às atividades e registros de vida escolar dos alunos, executando o 
que couber à Secretaria de Educação; Disponibilizar anualmente para o 
cartório de pessoa física planilha de paternidade responsável; Atender as 
solicitações de autoridades judiciárias e administrativas; Acompanhar e, 
após a publicação final dos dados declarados ao Censo Escolar da 
Educação Básica, no Diário Oficial da União, com as informações censitárias 
estatísticas oficiais da educação básica, e outros levantamentos de 
informações e pesquisas, baixar e disponibilizar para equipe gestora e 
demais Setores da Secretaria de Educação; Acompanha e instrui as escolas 
no lançamento da frequência escolar do Programa Bolsa Família. De 
responsabilidade da Coordenadora Municipal Valéria Ferri que também faz 
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parte da equipe de planejamento. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
Tem acesso à plataforma da Secretaria Escolar Digital, ao Sistema 

Educacenso e a informação documental de escolas e alunos, de acordo 
com o nível de acesso e perfil requisitado, Supervisores de Ensino, equipe do 
Plantão de Matrículas, Setor de Atribuição, Transporte (Paola), além, é claro, 
de todos integrantes do Setor de Planejamento, inclusive estagiário 
contratado. 
 

CONTATO 
planejamentoescolar@educacaotaubate.sp.gov.br 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
A prestação de serviço é realizada através do endereço eletrônico (e-

mail), por atendimento telefônico e presencial. Após análise de documentos, 
dúvidas, solicitações, etc. e feita a orientação necessária e, em alguns, o 
monitoramento de execução. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Os prazos de atendimento geralmente são de acordo com as 

demandas recebidas dos órgãos centrais e administrativos sendo, quando 
possível, flexibilizados. Já para o atendimento ao público, pais e/ou alunos e 
funcionários da Secretaria de Educação são quase imediatos, dependendo 
da solicitação, dúvida ou estar sujeito a auxilio de terceiros. 
  

mailto:planejamentoescolar@educacaotaubate.sp.gov.br
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PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL 
 

 RESPONSÁVEL 
Luciane Carvalho de Brito Ferreira 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
O ensino de Tempo Integral é uma Política Nacional de educação que tem 
por finalidade ampliar e melhorar o atendimento do aluno na escola, visando 
principalmente às famílias em situação de risco social, buscando diminuir o 
tempo desses expostos em tal situação de vulnerabilidade. 
Assim, o município de Taubaté tem como principais objetivos na proposta do 
ensino integral: Promover a permanência do educando na escola, assistindo-
o integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, reforçando o 
aproveitamento escolar, autoestima e o sentimento de pertencimento; - 
Intensificar as oportunidades de socialização na escola; Proporcionar aos 
alunos a formação integral por meio de ações no campo social, cultural, 
esportivo, artístico e tecnológico; Incentivar a participação da comunidade 
por meio do engajamento no processo educacional implementando a 
construção da cidadania; Atender prioritariamente os alunos que se 
encontram em programas de vulnerabilidade social; Ampliar a oportunidade 
de aprendizagem e proporcionar a melhoria da qualidade do ensino e do 
desempenho escolar dos alunos; Estimular a melhoria das relações 
familiares dos alunos por meio do fortalecimento do vínculo, estimulados 
pelas atividades de integração proporcionadas pela escola; Melhorar a 
relação do aluno com o ambiente escolar; Melhorar as competências 
motoras, físicas, sociais e intelectuais dos alunos, visando uma formação 
ampla. Visando atingir os objetivos supracitados, diferentes áreas do 
conhecimento são oferecidas em formas de aulas e oficinas aos alunos do 
integral, buscando sua formação global. Apresentaremos a seguir os 
objetivos gerais de cada uma delas: Arte: Possibilitar aos alunos a construção 
de conhecimentos que interajam com sua emoção através do pensar, do 
apreciar e do fazer arte, possibilitando seu desenvolvimento integral por 
meio de suas diversas modalidades (artesanato, bijuteria e pinturas); Canto 
Coral : Desenvolver alto rendimento para a educação musical através do 
canto coral, e para a formação e promoção artístico-musical de dois grupos 
de alto rendimento: o Coro infantil e o Coro Juvenil, com a participação 
efetiva dos alunos da rede municipal de ensino e seus orientadores, no 
aprendizado do canto e da prática coral, para uma integração sociocultural 
em que a prática e a teoria interligadas promovam e reforcem o diálogo 
entre a ampla educação para as artes e a sociedade; Dança: Desenvolver 
no aluno a compressão de sua capacidade de movimento, despertando a 
valorização da diversidade cultural, desenvolvendo a percepção sinestésica, 
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rítmica, expressiva, espacial e temporal, estimulando respeito às diferenças 
individuais e à diversidade cultural e histórica contidas na dança; Esporte: 
Oportunizar o contato com o esporte para que o aluno possa usufruir deste 
fenômeno em suas diversas possibilidades, proporcionando a ampliação 
das ações motoras, do conhecimento cultural e contribuindo para a 
formação e transformação de valores; Espaço do Conhecimento: Despertar 
no aluno o hábito do estudo, por meio de uma rotina diária na qual ele possa 
realizar as tarefas e estudar para as avaliações do período regular, com 
estratégias diferenciadas que estimulem a concentração e o aprendizado 
real; Música: Proporcionar aos alunos a oportunidade de acesso às ações 
musicais em suas várias modalidades, tendo como foco a experimentação. 
Apresenta a música enquanto linguagem dotada de sentido, que vise 
potencializar, por meio de experiências vivenciadas com diferentes ritmos 
musicais, as sucessivas reorganizações do conhecimento; Teatro: Transmitir 
e orientar técnicas especificas, que possam ampliar os conhecimentos 
artísticos do aluno, oferecendo-o a capacidade de analisar, criar e expressar 
arte através do pensar e construindo, por ele mesmo, produções artísticas. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
As unidades escolares por meio dos gestores, equipes de supervisão e 

os demais munícipes por e meio do protocolo na Secretaria Municipal de 
Educação situada no Endereço: Praça Oito de maio, 17, Centro de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
 

CONTATO 
integral@educacaotaubate.sp.qov.br 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O atendimento é realizado com a prestação de orientação aos 

gestores das unidades escolares, por meio de grupos de whatsapp e 
também por e-mail. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
Os Prazos são definidos a partir do Plano de ação e calendário escolar 

do Ensino Fundamental, e da agenda pedagógica apresentada à 
coordenação. 
  

mailto:integral@educacaotaubate.sp.qov.br
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PROTOCOLO, RECEPÇÃO E SECRETARIA 
 

 RESPONSÁVEL 
Andreza Aparecida Moreira Inacio Menecucci 
Servidora municipal 
 

 DESCRIÇÃO 
A recepção e o Protocolo são responsáveis pelos primeiros atendimentos 
aos munícipes que posteriormente são direcionados aos setores 
competentes. A Secretaria é responsável pelos agendamentos de reuniões 
com a Secretária de Educação, e controla toda documentação interna. 
 

DOCUMENTOS E/OU REQUISITOS 
No setor são recebidos processos, memorandos, ofícios, 

requerimentos, planilhas, reclamações, solicitações, denuncias entre outros 
documentos oficiais. 
 

CONTATO 
seed@educacaotaubate.sp.gov.br 

(12) 3622-3853 - Para agendamento com a Secretária de Educação 

 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Retorno e ciência ao munícipe, encaminhamento de documentos aos 

setores responsáveis, prestação de orientações, entre outros. 
 

PRAZO DE ATENDIMENTO 
15 dias uteis para retorno aos munícipes. 

mailto:seed@educacaotaubate.sp.gov.br
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