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ANEXO 3  – Mapa de São Paulo e Diretoria Regionais de Educação (DRE) da prefeitura de São 

Paulo  

 

  
 

1- DRE Pirituba 
2- DRE Freguesia do Ó/Brasilândia 
3- DRE Jaçanã/Tremembé 
4- DRE Penha 
5- DRE São Miguel 
6- DRE Guianases 
7- DRE Itaquera 
8- DRE São Mateus 
9- DRE Ipiranga 
10-  DRE Butantã 
11- DRE Campo Limpo 
12- DRE Santo Amaro 
13- DRE Capela do Socorro 
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ANEXO 4 – Níveis de proficiência DigCompEdu 
 

A1: Recém-chegado 
Embora ciente do potencial das TIC para melhorar sua prática pedagógica, teve pouco contato com tais 
recursos, necessitando de orientação e incentivo para expandir seu repertório e aplicar sua competência 
digital existente no campo pedagógico. 

1. Engajamento 
profissional 

 Faz pouco uso de TIC para comunicação, colaboração entre pares e atualização 
de conhecimentos. 
 Não sabe como melhorar suas habilidades digitais. 

2. Recursos digitais 
 Faz pouco uso da internet para encontrar e compartilhar recursos. 
 Abstém-se de modificar recursos digitais. 

3. Ensino e 
aprendizagem 

 Faz pouco uso de TIC para instrução, interação com alunos, atividades de 
aprendizagem colaborativa e autorregulada. 

4. Avaliação 
 Faz pouco uso de TIC para avaliação e monitoramento do progresso dos alunos, 
assim como para dar feedback da situação escolar. 

5. Empoderamento 
dos alunos 

 Preocupa-se com acessibilidade e inclusão, mas não reconhece o potencial das 
TIC para diferenciação e personalização. 
 Faz pouco uso de TIC para envolver o aluno. 

6. Promoção da 
competência digital 
dos alunos 

 Faz pouco uso de estratégias que promovam a alfabetização informacional e a 
comunicação digital dos alunos. 

 Não promove a criação de conteúdo digital pelos alunos nem a resolução de 
problemas. 

Fonte: Cani, 2020 (Adaptado de Redecker; Punie, 2017) 

A2: Explorador 

Ciente do potencial das TIC, possui interesse em explorá-las para melhorar sua prática pedagógica. Embora 
utilize as tecnologias digitais em algumas áreas, não segue uma abordagem muito consistente. Necessita de 
encorajamento, percepção e inspiração por meio de exemplos ou orientações de pares mais experientes em 
um intercâmbio colaborativo. 

1. Engajamento 
profissional 

 Está ciente das TIC e faz uso básico para comunicação e colaboração. 
 Usa a internet para atualizar o conhecimento. 

2. Recursos digitais 
 Faz uso básico de TIC para encontrar recursos, além de criar e modificar alguns 
recursos com estratégias básicas. 

3. Ensino e 
aprendizagem 

 Faz uso básico de TIC disponíveis para instrução e interação com os alunos. 
 Incentiva os alunos a usar TIC em suas atividades colaborativas e atividades de 
aprendizado autorregulado. 

4. Avaliação 
 Integra TIC em estratégias tradicionais de avaliação. 
 Avalia dados básicos sobre atividade e desempenho do aluno com feedback. 

5. Empoderamento 
dos alunos 

 Preocupa-se com acessibilidade e inclusão, mas não reconhece o potencial das 
TIC para diferenciação e personalização. 
 Usa TIC para o envolvimento do aluno. 

6. Promoção da 
competência digital 
dos alunos 

 Incentiva os alunos a usarem TIC para recuperação informacional, comunicação, 
colaboração, criação de conteúdo, resolução de problemas, utilizando-as de forma 
segura e responsável. 

Fonte: Cani, 2020 (Adaptado de Redecker; Punie, 2017) 
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B1: Integrador 

Experimenta as TIC em variados contextos e propósitos, integrando-as criticamente em suas práticas 

profissionais. Anseia expandir seus conhecimentos tecnológicos; no entanto, ainda necessita entender  

melhor as affordances das ferramentas digitais. Necessita de um tempo maior de experimentação e reflexão 

de forma colaborativa e troca de conhecimento para se tornar especialista.  

 
1. Engajamento 
profissional 

 Usa TIC para comunicação de maneira efetiva e responsável, compartilhando e 
trocando práticas. 

 Usa experimentação e aprendizagem entre pares como fonte de desenvolvimento, 
identificando oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo. 

 
2. Recursos digitais 

 Identifica e avalia recursos adequados usando critérios básicos. 
 Cria e modifica recursos usando alguns recursos avançados. 
 Compartilha e protege efetivamente os recursos usando estratégias básicas. 

3. Ensino e 
aprendizagem 

 Integra as TIC disponíveis de maneira significativa no processo de ensino, 
melhorando a interação com os alunos. 
 Implementa TIC no design de atividades colaborativas e autorreguladas. 

 
4. Avaliação 

 Emprega e modifica ferramentas e formatos de avaliação digital existentes. 
 Avalia e usa uma gama de dados digitais para informar o ensino, fornecendo 
feedback. 

5. Empoderamento 
dos alunos 

 Preocupa-se com acessibilidade e inclusão e utiliza o potencial das TDIC para 
diferenciação e personalização. 
 Promove o uso ativo de TIC pelos alunos. 

6. Promoção da 
competência digital 
dos alunos 

 Implementa atividades que promovam a informação dos alunos, o letramento 
midiático, a comunicação digital e a colaboração entre eles. 

 Promove a criação de conteúdo digital pelos alunos, bem como a resolução de 
problemas. 

Fonte: Cani, 2020 (Adaptado de Redecker; Punie, 2017) 

B2: Especialista 

Utiliza variedades de TIC com confiança, criatividade e criticidade para aprimorar suas práticas pedagógicas. 
Além de selecionar tecnologias digitais para propósitos particulares, percebe os benefícios e as desvantagens 
em seus usos. Aberto a novas ideias, reconhece que ainda há muitas experiências a serem 
vividas por meio das tecnologias digitais. 

 
1. Engajamento 
profissional 

 Usa TIC de forma estruturada e responsiva para construir conhecimento 
colaborativo. 
 Usa inúmeros recursos para desenvolver práticas digitais pedagógicas. 
 Explora oportunidades on-line para o desenvolvimento profissional contínuo. 

 
2. Recursos digitais 

 Identifica e avalia recursos adequados usando critérios complexos. 
 Adapta recursos digitais avançados a um contexto concreto de aprendizagem. 
 Compartilha recursos profissionalmente. 

3. Ensino e 
aprendizagem 

 Usa TIC propositadamente para melhorar estratégias pedagógicas, 
monitoramento, orientação, aprendizagem colaborativa e autorregulada. 

 
4. Avaliação 

 Estrategicamente usa uma variedade de formatos de avaliação digital. 
 Emprega estrategicamente ferramenta digital para geração de dados. 
 Usa dados digitais para melhorar a eficácia do feedback e suporte. 

5. Empoderamento 
dos alunos 

 Promove uso de TIC, permitindo acessibilidade e inclusão. 
 Estrategicamente usa uma gama de TIC para diferenciação e personalização e 
engajamento ativo dos alunos com o assunto. 

6. Promoção da 
competência digital 
dos alunos 

 Utiliza estrategicamente estratégias pedagógicas para promover a informação, o 
letramento midiático, a comunicação e a colaboração digital dos alunos. 

 Usa uma gama de estratégias pedagógicas para promover a criação de conteúdo 
digital pelos alunos e a promoção de resolução de problemas digitais. 

Fonte: Cani, 2020 (Adaptado de Redecker; Punie, 2017) 
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C2: Pioneiro 

Questiona a adequação de práticas digitais e pedagógicas contemporâneas, preocupado com as limitações 
ou desvantagens dessas práticas impulsionadas pela intenção de inovar a educação. Experimenta TDIC 
altamente inovadoras e complexas e/ou desenvolve novas abordagens pedagógicas, sendo exemplo para 
jovens professores. 

1. Engajamento 
profissional 

 Reflete e redesenha estratégias de comunicação. 
 Usa TIC para inovar políticas e práticas educacionais. 
 Usa a internet para fornecer desenvolvimento profissional contínuo aos pares. 

 
2. Recursos digitais 

 Promove o uso de recursos digitais na educação. 
 Cria recursos digitais complexos e interativos. 
 Publica, profissionalmente, conteúdo digital autocriado. 

 
3. Ensino e 
aprendizagem 

 Usa TIC para inovar estratégias de ensino, assim como para orientação e 
colaboração do aluno. 

 Desenvolve novos   formatos   digitais   e/ou   abordagens   pedagógicas   para 
aprendizagem autorregulada. 

 
4. Avaliação 

 Desenvolve formatos inovadores de avaliação com TIC, inovando na geração e 
avaliação de dados. 
 Usa dados digitais para avaliar e melhorar o ensino. 

5. Empoderamento 
dos alunos 

 Inova em estratégias de acessibilidade e inclusão, implementando de forma 
abrangente e crítica a aprendizagem diferenciada e personalizada. 
 Inova estratégias digitais para a aprendizagem ativa. 

6. Promoção da  
competência digital dos 
alunos 

Utiliza formatos inovadores para fomentar a informação e o letramento 
midiático, para promover a comunicação digital e a colaboração dos alunos. 
 Usa formatos inovadores para fomentar nos alunos a criação de conteúdo digital. 
 Desenvolve abordagens inovadoras para promover a capacidade dos alunos de 

usar TIC para seu próprio bem-estar, assim como a resolução de problemas 
digitais dos alunos. 

Fonte: Cani, 2020 (Adaptado de Redecker; Punie, 2017) 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 – Títulos – Valores Unitários/Valores Totais  e Atividades Escolares/Regência 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo. SÃO PAULO, Portaria nº 
2.451, de 08 de abril de 2015. Engloba anexos das Portarias nº 5.362/2011,  nº 6.783/2014, 
Comunicado nº 547, de 14/06/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO 6 - Quadro de Profissionais da Educação (QPE) 

 

 

Fonte: Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo. SÃO PAULO, Decreto nº 
50.069, de 1º outubro de 2008.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO 7 – Histórico das vantagens dos componentes aditivos da remuneração do 

magistério municipal de São Paulo 

 

Vantagem Duração Descrição 

Sexta parte 1974 – hoje Adicional por tempo de serviço: 1/6 do Padrão de 
Vencimento (PV), após 25 anos de efetivo exercício (20 
anos, desde 1990) 

Gratificação de 
nível 

1975 – 1981 Licenciatura curta adicional de 46% sobre PV inicial e 
licenciatura plena de 61%. Estendida a docentes Nível II 
(1977) e não efetivos (1978) 

Gratificação de 
Natal 

1979 – hoje Modificado para 13º salário (1989) 

Quinquênio 1979 – hoje Adicional por tempo de serviço, calculado sobre PV: 5 a 
10 anos 
- 5%; 10 a 15 anos - 10,25%; 15 a 20 anos - 15,76; 20 a 
25 anos - 
21,55%; 25 a 30 anos - 27,63%; 30 a 35 anos - 34,01%; 
mais de 35 anos - 40,71%. Incorporado à aposentadoria 

Vale-transporte 1988 – hoje Modificado para auxílio-transporte (2001). Valor = 
montante que ultrapassar 6% do PV 

Adicional noturno 1991 – hoje 30% sobre valor da hora-aula entre 19h e 23h 

Gratificação de 
difícil acesso 

1991 – hoje Entre 30% e 50% sobre o VB da classe inicial da carreira, 
a depender do local da escola 

Auxílio-refeição 1999 – hoje Valor mensal R$ 270,38 (05/2012) – menos a docente 
em Jornada Básica 

Gratificação por 
Desenvolvimento 
Educacional 

2001 – 2008 Calculada sobre o desempenho da escola, paga ao final 
do ano. Considera índice de ocupação, tempo de 
permanência nos cargos/funções, avaliação de 
desempenho e assiduidade. Valor máximo – CEI: 50% da 

referência QPP07A9; Escolas: até 100% da referência 
QPE14A 

Abono permanência 2005 – hoje Para os que permanecem na ativa. Valor = contribuição 
social devida à Previdência 

Abono natalino 2005 R$ 300,00 

Gratificação de 
regência 

2006 – 2008 Para docentes Classes I e II em efetivo exercício e 
regência. Estipulado pela jornada e categoria: entre R$ 
125,00, para JB Categoria 1, e R$ 450,00, para JEI titulares 
de cargo de Professor de Desenvolvimento Infantil (PDI) 
Categoria 3, incorporado ao VB 

Gratificação de 
atividade educativa 

2006 - 2008 Para titulares de cargos de Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil (ADI) em efetivo exercício, com valor de R$ 
93,75, incorporado ao VB 

 

Gratificação de 
apoio educacional 

2006 – 2008 Para docentes designados e no efetivo exercício da 
função de auxiliar de direção, varia entre R$ 187,50 e R$ 
337,50, de acordo com categoria, incorporado ao VB 

Gratificação 
de atribuição 
educacional 

2006 – 2008 Para designados à coordenação geral, assistência à 
coordenação e por aspectos pedagógicos e educacionais 
no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. 
Valor de R$ 400,00, incorporado ao VB 



 

 

 

 

 

Gratificação 
especial para 
especialistas 

2006 – 2008 Para docentes Classe III em efetivo exercício. Valor R$ 
600,00, incorporado ao VB 

Gratificação por 
desenvolvimento 
socioeducativo 

2006 – 2008 Para PDI e ADI em efetivo exercício nos Centros de 
Convivência Infantil e nos Centros Integrados de 
Proteção à Criança. Valor máximo para CEI: 50% da 
referência QPP07A, incorporado ao VB 

Abono 
complementar 

2006 – hoje Para docentes Classes I e II. Limite fixado entre R$ 700,00 
e R$ 1.900,00. Apurado conforme a diferença entre o 
limite e a soma do PV com gratificações percebidas 
anteriormente 

Vale-alimentação 2007 – hoje Em 2012: R$ 234,03 para servidores com remuneração 
bruta inferior a cinco salários mínimos 

Prêmio por 
Desempenho 
Educacional (PDE) 

2008 – hoje Anual. Considera tempo de exercício e diretrizes do 
Sistema de Avaliação Institucional da Educação 
Municipal. Em 2012: R$ 2.400,00 para JEIF e metade do 
valor para JB 

 

Fonte: CAMARGO et al., 2014, p. 229, 230. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 8 - Cursos do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo (2018 e 2019) 

 

 

 
RÁDIO 
Implementando Rádio Escolar 
Radiodramaturgia na Escola 
Nas Ondas do Vídeo 
Nas Ondas do Vídeo – Stopmotion 
Agente Cultural em Mídia 
 
 
 
CINEMA 
Cinema Brasileiro - Um Panorama para o Educador 
Cinema como Instrumento de Formação Cultural e 
Cidadã 
Cinema na Escola – Cineclube 
Cinema na Escola - Escrevendo Roteiro 

 

 
GESTÃO 
Design Thinking na Educação 
Educação Integral na perspectiva da 
Educomunicação 
Educomunicação Socioambiental na Escola 
Gestão de Projetos Educomunicativos 

 

 

 

FOTOGRAFIA 
 
Nas Ondas da Fotografia – Fotojornalismo 
Nas Ondas da Fotografia 

 
 
 
MIDIA IMPRESSA 
 
Jornal Impresso na Escola 
Jornal Mural Literário 
HQ e Fanzine na Escola 

 
 
 
IMPRENSA JOVEM 
Imprensa Jovem - Criando Agência de Notícias na 
Escola 
Imprensa Jovem On Line (EaD) 
Imprensa Jovem Leitura Critica da Mídia 
Imprensa Jovem - Produção Jornalística 
Imprensa Jovem – Telejornalismo 
Produção de projetos Educomunicativos (EaD) 

 
 
 
MÍDIA DIGITAL 
 
Redes Sociais na Educação 
Construindo Blog na Escola 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35274.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35274.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35275.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35272.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35278.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35263.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35263.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35271.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35280.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35280.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35279.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35277.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35259.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35260.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35260.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35261.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35264.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35283.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35262.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35270.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35258.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35265.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35269.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35269.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35266.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35267.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35268.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35281.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35282.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35257.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/35273.pdf

