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Professores e Funcionários

Governo de SP paga mais de
R$ 350 milhões de bônus
para 166 mil servidores da
Educação
Valor médio será de mais de R$ 2 mil;
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pagamento será efetuado no dia 25
de setembro
(https://www.facebook.com/sharer.php?u=http:
//www.educacao.sp.gov.br/governo-de-sp-paga-mais-der-350-milhoes-de-bonus-para-166-mil-servidores-daeducacao/)
(https://twitter.com/share?url=http:
//www.educacao.sp.gov.br/governo-de-sp-paga-mais-der-350-milhoes-de-bonus-para-166-mil-servidores-daeducacao/)
(https://api.whatsapp.com/send?text=http:
//www.educacao.sp.gov.br/governo-de-sp-paga-mais-der-350-milhoes-de-bonus-para-166-mil-servidores-daeducacao/)
O Governo de São Paulo vai pagar cerca de R$ 350 milhões
em bônus para 166 mil servidores da Secretaria da
Educação do Estado. O benefício é calculado a partir das
notas do Índice de Desenvolvimento da Educação de São
Paulo (Idesp) de 2019.
Os bene�ciados atuam em 4.166 escolas que cumpriram
alguma parte da meta 2019. O valor médio do bônus é
superior a R$ 2 mil. O pagamento ocorre, em parcela única,
no dia 25 de setembro.
Entre o total de servidores que serão contemplados, 129 mil
são professores de ensino fundamental e médio. Mas além
deles, diretores, agentes de organização e equipes técnicas
das escolas e órgãos centrais também têm direito ao bônus.
“No dia 25 de setembro será liberado o bônus 2019 aos
professores e a todos os pro�ssionais que alcançaram as
metas – nossos diretores, agentes de organização escolar,
supervisores. É a valorização dos nossos pro�ssionais da
educação, com foco na aprendizagem, reconhecendo
aqueles que avançaram”, destaca o secretário da Seduc-SP,
Rossieli Soares.
Para chegar ao valor individual, a Secretaria considera se a
unidade avançou, atingiu ou superou a meta estipulada
para o período. Os servidores precisam ainda ter
trabalhado, no mínimo, em dois terços do ano letivo.
Escolas que superaram suas metas terão um adicional de
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até 20% da Boni�cação por Resultados. Quando a meta não
é atingida, é calculado o avanço proporcional da escola.
Ouvidoria (/institucional/ouvidoria/)
| Portal da Transparência (https://dados.educacao.sp.gov.br/)
| Sistema de Informação ao Cidadão (http://www.sic.sp.gov.br/)

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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