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LEI Nº 11.075

Cria o Circuito Turístico das Três 
Santas - Santa Leopoldina, Santa 
Teresa e Santa Maria de Jetibá 
na Região Serrana do Estado do 
Espírito Santo.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica criado o Circuito 
Turístico das Três Santas - Santa 
Leopoldina, Santa Teresa e Santa 
Maria de Jetibá na Região Serrana 
do Estado do Espírito Santo.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Palácio Anchieta, em Vitória, 25  de 
novembro de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 543156

LEI Nº 11.076

Obriga as unidades escolares 
públicas e privadas, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, a 
disponibilizar assentos em locais 
determinados aos alunos com 
Transtorno de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade - TDAH, e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º  As unidades escolares 
públicas e privadas, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, 
ficam obrigadas a disponibilizar 
em suas salas de aula assentos 
na primeira fila aos alunos com 
Transtorno de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade - TDAH, 
assegurando seu posicionamento 
afastado de janelas, cartazes 
e outros elementos possíveis 
potenciais de distração.
Parágrafo único. O aluno 
diagnosticado com TDAH tem 
direito a realizar as atividades e 
provas durante o ano letivo em 
local diferenciado e com maior 
tempo para a sua realização.
Art. 2º  Para o atendimento ao 
disposto no art. 1º será necessária 
a apresentação, por parte dos 
pais ou responsáveis pelo aluno, 
de laudo médico comprovante do 
TDAH, no momento da efetivação 
da matrícula ou da rematrícula.
Art. 3º  As unidades escolares 
públicas e privadas, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, ficam 
obrigadas a ministrar metodologias 
de ensino e recursos didáticos 
diferenciados que considerem as 
necessidades especiais dos alunos 
com TDAH, em consonância com o 
projeto pedagógico da escola e da 
Secretaria de Educação, respeitando 
a frequência obrigatória.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 90 (noventa) dias 
de sua publicação oficial.

Palácio Anchieta, em Vitória, 25 de 
novembro de 2019.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

Protocolo 543182

LEI COMPLEMENTAR Nº 928

Estabelece diretrizes para a oferta de Educação em Tempo Integral nas 
Escolas Públicas Estaduais e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º  A Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado da 
Educação - SEDU tem por objetivo ampliar tempo de permanência dos 
estudantes, espaços escolares e oportunidades de aprendizado, visando 
à formação integral de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 
unidades escolares públicas estaduais.
Parágrafo único. A Educação em Tempo Integral pretende formar cidadãos 
de direito em todas as suas dimensões, criativos, empreendedores, 
conscientes e participantes, desenvolvendo os estudantes intelectualmente 
e fisicamente, incentivando os cuidados com a saúde, a responsabilização 

pela natureza, a produção de arte, a valorização da história e do patrimônio, 
o respeito pelos direitos humanos e pela diversidade, a promoção de um 
país mais justo e solidário, promovendo uma convivência pacífica e fraterna 
de todos, dentro dos espaços escolares e do território de localização da 
unidade escolar.
Art. 2º  A Educação em Tempo Integral tem por principais finalidades:
I - ampliar tempo de permanência dos estudantes, espaços escolares e 
oportunidades de aprendizado;
II - aumentar a proficiência relativa aos conteúdos associados a 
competências e habilidades desejáveis para cada série e cada disciplina e 
o fluxo dos estudantes, visando diminuir a evasão escolar e o abandono;
III - formar crianças, adolescentes e jovens autônomos, críticos e 
participativos;
IV - fomentar o diálogo entre Poder Público, Comunidade Escolar e 
Sociedade Civil; e
V - promover o desenvolvimento das múltiplas dimensões da infância, 
adolescência e juventude, considerando o corpo, a mente e a vida social.
Art. 3º  A oferta de Educação em Tempo Integral nas unidades escolares 
do Estado se dará por meio de planejamento técnico e escuta ativa 
das comunidades diretamente envolvidas, buscando a SEDU o menor 
impacto possível, atendendo às demandas, observando a viabilidade de 
infraestrutura e pessoal e a menor movimentação possível de estudantes 
e equipe escolar.
§ 1º  É possível a oferta de Educação em Tempo Integral em qualquer 
unidade escolar, não havendo o impedimento de funcionamento de outras 
ofertas, sem a perda de qualidade de ensino, otimizando os espaços físicos 
da escola, a fim de atender o maior número possível de pessoas em idade 
escolar na comunidade.
§ 2º  Fica vedado o funcionamento no mesmo turno de oferta de Educação 
em Tempo Integral concomitante com quaisquer outros tipos de oferta, 
ressalvados os casos em que haja necessidade de ocorrer na mesma 
unidade escolar a terminalidade de turmas já em funcionamento.
§ 3º  A oferta de Educação em Tempo Integral considerará atividades 
de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais 
e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na 
escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 
(sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a previsão da jornada 
de professores disposta no art. 6º.
§ 4º  A definição dos trâmites necessários, bem como prazos, critérios, 
etapas e documentação para implantação da Educação em Tempo Integral 
nas Unidades de Ensino, se dará por meio de ato administrativo do 
Secretário de Estado da Educação.
Art. 4º  O currículo da Educação em Tempo Integral será constituído de:
I - Base Nacional Comum Curricular, à qual são acrescentadas as 
competências e disciplinas indicadas pelo sistema de ensino;
II - atividades diferenciadas e multidisciplinares, que serão aplicadas 
por docentes das diversas áreas de conhecimento, sendo atendida 
a necessidade de capacitação específica da equipe escolar na parte 
diversificada, quando necessário;
III - competências e disciplinas de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, quando identificada a necessidade da oferta.
Parágrafo único. É essencial a construção do projeto de vida do estudante 
e o desenvolvimento do protagonismo juvenil como ponto de partida 
para execução do currículo buscando a construção de uma educação de 
qualidade e formação do estudante.
Art. 5º  A Educação em Tempo Integral terá carga horária mínima de 
7 (sete) horas de permanência diária, perfazendo uma jornada semanal 
mínima de 35 (trinta e cinco) horas de funcionamento do turno que oferta 
Educação em Tempo Integral.
§ 1º  A Organização Curricular será objeto de ato administrativo emanado 
pelo Secretário de Estado da Educação.
§ 2º  A Matriz Curricular será organizada com a distribuição das aulas de 
forma integrada e articulada.
Art. 6º  Aos professores que constituem o Quadro do Magistério Público 
Estadual selecionados para exercício no turno de oferta de Educação em 
Tempo Integral ficam instituídas as cargas horárias de 35 (trinta e cinco) 
e 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, de acordo com a oferta de 
Educação em Tempo Integral que cada unidade escolar dispuser, totalmente 
cumpridas no interior das escolas.
§ 1º  Os servidores que exercem a função de Diretor Escolar ou 
Coordenador Pedagógico, titulares de apenas um cargo público efetivo, 
selecionados para exercício no turno de oferta de Educação em Tempo 
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