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Estado de São Paulo
Departamento de Educação
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133- Bº Centro – Itariri/SP
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RESOLUÇÃO DEDUC Nº 11/2020 DE 26 DE OUTUBRO DE 2020
“Dispõe sobre a avaliação docente 2020 para fins de atribuição
de classes e/ou aulas para o ano letivo de 2021”
A Diretora do Departamento de Educação de Itariri, no uso das suas
atribuições e considerando:

a) O Decreto Municipal Nº 1659/20, de 24 de março de 2020, que decreta
calamidade pública no âmbito do município de Itariri, como medida de
enfrentamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) e
altera os decretos Nº 1656/20, de 17 de março de 2020 e Nº 1657/20, de 20 de
março de 2020 e dá outras providências;

b) A Resolução Deduc Nº 01/2020, de 17 de março de 2020, que dispõe
sobre a suspensão das atividades pedagógicas presenciais para prevenir o
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e

c) O Inciso VII, do parágrafo 1º do Artigo 29 da Lei Complementar
075/2019, de 31 de janeiro de 2019, que trata, entre outros, da avaliação
funcional do docente para fins de atribuição de classes e/ou aulas,

RESOLVE:

Artigo 1º - Deverá o Diretor da Unidade Escolar observar o Item Assuidade,
contabilizando a frequência no período de 01/02/2020 a 20/03/2020 e os § 3º e § 4º
da Resolução Deduc Nº 4 de 06 de maio de 2020.

Artigo 2º - Exclusivamente para o ano letivo de 2020 e de forma excepcional,
atribuir aos docentes da rede municipal de ensino, a pontuação máxima da
avaliação

funcional

(40

pontos),

em

consideração

ao

engajamento

no

desenvolvimento das atividades pedagógicas durante a pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19), desde que observado o Artigo 1º desta Resolução.
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Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itariri, 26 de outubro de 2020.

Edith Maria Kian Nakao
Diretora do Departamento de Educação

