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JUSTIFICATIVA - PL 0393/2019 
O Projeto de Lei, ora apresentado, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

tornar os Núcleos de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem - NAAPAs uma política de 
Estado dentro do Município de São Paulo, e constituí-los de um modo mais razoável, levando 
em consideração a quantidade de alunos de competência de cada uma das Diretorias 
Regionais de Educação. 

Os Núcleos de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem foram instituídos pelo 
Decreto nº 55.309/2014 e regulamentados pela Portaria nº 6.566/2014, em novembro de 2014, 
e constituem-se de equipes multidisciplinares organizadas nas Diretorias Regionais de 
Educação, incumbidos de fortalecer as práticas pedagógicas na aprendizagem. 

Os NAAPAs, além de serem uma peça fundamental na elaboração de ferramentas e 
métodos de aprendizagem e auxiliarem tecnicamente suas respectivas Diretorias, também 
possuem atribuição de atender individualmente educadores e educandos, quando necessário, 
para apoio e acompanhamento: 

"O movimento dialético entre a rotina escolar e o acesso a tais dispositivos é difícil de 
conciliar no cotidiano escolar. O Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem 
(NAAPA) existe apoiar e acompanhar as equipes docentes e gestoras no processo ensino- 
aprendizagem dos/as educandos/as que apresentam dificuldades em sua escolarização 
decorrentes de suas condições individuais, familiares e ou sociais, em conjunto com a escola, 
assim como realizar a avaliação multidisciplinar dos educandos quando necessário e articular e 
fortalecer a rede de proteção social no território." 

São diversos e satisfatórios os resultados e os trabalhos apresentados pelos NAAPAs 
espalhados pela rede da Capital, no entanto, necessário é que tal política pública educacional 
consolide-se em lei, e seja ampliada. 

Cumpre ressaltar que os Núcleos existentes hoje tem composição definida. Porém, a 
quantidade de NAAPAs é a mesma em todas as DREs. Desse modo, o presente projeto busca 
estabelecer que os NAAPAs não sejam mais criados em relação as DREs, mas sim pelo 
número de alunos existentes em cada uma delas. 

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que 
este projeto seja aprovado. 
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