Prefeitura Municipal de Saubara
Quinta-feira • 27 de Outubro de 2022 • Ano XIV • Nº 3366
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Editais ............................................................................................................................. 02 a 02
Resoluções ..................................................................................................................... 03 a 97

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Marcia Mendes Oliveira De Araujo / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua Ananias Requião nº 04 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKE4MTG4QZLFN0JEQ0U3QJ

Quinta-feira
27 de Outubro de 2022
2 - Ano XIV - Nº 3366

Saubara

Editais

Prefeitura Municipal de Saubara
Superintendência Municipal de Trânsito
Governo do Trabalho, Desenvolvimento e Solidariedade
Edital n° 004/2022
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previstas no CTB. Até o vencimento 25/11/2022 para interpor defesa previa junto a autoridade Municipal de Trânsito de Saubara
Ba. Na superintendência Municipal de Trânsito de Saubara.
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TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente regimento define as diretrizes técnicas, pedagógicas, administrativas e
disciplinares para as unidades escolares que mantém as etapas da educação básica da
Educação Infantil e Ensino Fundamental, modalidade da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e turmas de regularização de distorção idade\série do Projeto - Revendo a Educação
de Jovens e Adolescentes - (REAJA), integrantes da Rede Municipal de Ensino,
especificamente, criadas e mantidas pela Prefeitura Municipal de Saubara.
Parágrafo Único – As unidades escolares do município que venham a ser criadas por força
da expansão da rede obedecerão aos dispositivos deste regimento.
Art. 2º A competência da criação de unidades escolares da rede municipal de ensino diz
respeito ao prefeito (a) e ao secretário (a) de educação do município.
Art. 3º São as seguintes características das unidades escolares que deverão constar em
aditivo a este regimento:
I - Denominação (nome da escola);
II - Endereço;
III - Ato de criação;
IV - Autorização de Funcionamento emitido pelo Conselho Municipal de Educação
V- Publicação no diário oficial (atos legais).
Art. 4º Constitui-se base legal deste regimento:
I - Lei federal Nº9394/96;
II - Resoluções e Pareceres dos Conselhos Federal ,Estadual e Municipal de Educação;
III - Leis e Atos normativos complementares, aplicáveis à educação, à cultura e ao desporto;
IV - Atos administrativos do poder público municipal por seus órgãos próprios.
Art. 5º Todos os atos praticados pelas unidades escolares, fundamentam - se no sistema
federal e municipal de ensino, (Lei de nº 006/2017, que institui o sistema municipal de
ensino de Saubara); e para produzir seus efeitos legais, deverão ser caracterizados na
forma regimental.
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Art. 6º As unidades escolares municipais terão como entidade mantenedora a Prefeitura
Municipal de Saubara, que entre outras competências, destaca-se nomear, contratar e
dispensar todo o seu quadro pessoal em observância as esferas legais, sendo que, em
relação aos servidores efetivos os mesmos só poderão ser dispensados após instauração
de inquérito administrativo obedecendo as etapas, comprovação de fatos, direito a ampla
defesa do servidor e esgotado todas os diálogos, serão oficializadas mediante decreto do
(a) prefeito (a) municipal.
TÍTULO II
OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 7º Atendendo às propostas da Educação Nacional e Educação Básica, todas as
unidades escolares municipais terão como objetivos:
I - Preparar o estudante para que possa fazer opções conscientes quanto ao seu projeto de
vida, realizando-se como cidadão, autônomo, crítico, participante para atuar com
dignidade e competência na sociedade em que vive;
II - Desenvolver de modo integral o educando, considerando seus aspectos sociais e
emocionais, preparando-o para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o trabalho,
fundamentado nos ideais de solidariedade humana e nos princípios de liberdade;
III - Motivar o estudante para um bom relacionamento na sociedade, pautado no respeito
mútuo e cooperativista, a fim de construir uma identidade pessoal e nacional;
IV - Integrar família e comunidade como agentes transformadores, contribuindo de forma
ativa para a melhoria da qualidade da educação no município;
V - Oferecer meios para que o estudante aprenda com eficiência e busque soluções para
os desafios da vida cotidiana;
VI - Proporcionar meios que conduzam o educando ao interesse pela tecnologia e pelas
artes;
VII - Garantir, no âmbito desta instituição e, considerando as características e
necessidades locais, além dos interesses dos estudantes, a consecução dos fins e objetivos
vinculados à legislação vigente;
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VIII - Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas
capacidades para sua autorrealização, preparação para o exercício consciente da cidadania
e prosseguimento de estudos, observando-se as determinações da lei nº 9.394 de 20 de
dezembro de 1996 e demais disposições legais atinentes.
Art. 8º O ensino terá como eixos norteadores os seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;
III - Pluralismo de ideias de concepções pedagógicas;
IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - Coexistência de instituições privadas de ensino;
VI - Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - Valorização do profissional da educação escolar;
VIII - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei e legislação do sistema de
ensino;
IX - Garantia de padrão de qualidade;
X - Valorização da experiência extra - escolar;
XI - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas.
Art. 9º De acordo com a Educação Nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, este regimento tem por finalidade:
I - A compreensão aos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do município, da
família e dos demais grupos que compõem a comunidade;
II - O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem;
III - O respeito e fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional;
IV - O desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do
bem comum;
V - O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio de recursos científicos e
tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio;
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VI - Da formação comum indispensável para o exercício da cidadania e dos meios para
progresso no trabalho e em estudos posteriores;
VII - Da preparação e habilitação para o trabalho, quando for o caso;
VIII - A preservação e expansão do patrimônio cultural;
IX - A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção
filosófica, política ou religiosa, bem como a qualquer preconceito de classe ou raça.
Art. 10º São objetivos específicos das unidades escolares do sistema municipal de ensino:
I - Desenvolver atividades pedagógicas integradas, contínuas e progressivas, que atendam
às características, necessidades locais e biopsicossociais de crianças, jovens e adultos;
II - Garantir no âmbito da escola as consideradas características e necessidades locais, além
dos interesses dos alunos, a consecução dos fins e objetivos vinculados à legislação do
ensino;
III - Desenvolver no educando a capacidade da aprendizagem, proporcionando-lhe o
domínio pleno da leitura, da escrita e do cálculo, ao final do curso;
IV - Prover a aquisição de conhecimentos de novas habilidades;
V - Estimular a formação de atitudes e reconhecimento de valores;
VI - Fortalecer os vínculos familiares e os laços de solidariedade humana;
VII - Oferecer meios para que o educando aprenda com eficiência e busque soluções para a
vida cotidiana;
VIII - Valorizar o ambiente natural que lhe rodeia;
IX - Integrar-se à comunidade que o rodeia;
X - Compreender o sistema político nacional;
XI - Proporcionar meios que conduzam o educando ao interesse pela tecnologia e pelas artes.
Art. 11º As unidades escolares municipais têm a finalidade de ministrar a educação
básica, em suas etapas de Educação Infantil, e Ensino Fundamental de 09 anos, atendendo
às exigências das Leis 10.172/2001 e 11.274/2006, conforme o Plano Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica, com a intenção de oferecer maiores oportunidades
de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que as mesmas
tenham maior nível de escolaridade.
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Art. 12º As unidades escolares municipais deverão elaborar seus objetivos de
Desenvolvimento e Aprendizagem, e Evidências de Competências específicos coerentes
quanto aos cursos oferecidos, havendo para cada um deles objetivo próprios apresentados
no Projeto Político Pedagógico e no Referencial Curricular Municipal.
Art. 13º A Educação Infantil tem sua organização e funcionamento definidos de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394/96 e sobre as
orientações da Base Nacional Comum Curricular -BNCC e Referencial Curricular
Municipal-RCM.
Art. 14º São objetivos específicos da Educação Infantil:
I - Proporcionar o “desenvolvimento integral da criança de O (zero) a 05 (cinco) anos de
idade em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social”;
II - Favorecer a aquisição de experiências amplas e diversificadas que permitam ao
educando o desenvolvimento integral e harmonioso das suas características;
III - Proporcionar à criança uma formação adequada a sua capacidade, compatível com
sua estrutura familiar;
IV - Proporcionar à criança a aquisição de hábitos e atitudes de vida social;
V - Oferecer atividades de acordo com os métodos que atendam a sua potencialidade e
motivação;
VI - Proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da criança, seu
desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e social; a ampliação de
suas experiências e estímulo ao interesse da criança pelo processo do conhecimento do
ser humano, da natureza e da sociedade.
Art. 15º O Ensino Fundamental de 09 Anos e os ciclos de aprendizagem têm sua
organização e funcionamento definidos em legislação própria.
Art. 16º São objetivos específicos do Ensino Fundamental:
I - Proporcionar ao educando o previsto no artigo 32 da lei 9.394 de 20 de dezembro de
1996:
Art. 32. O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo
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a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de
2006);
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos, o
pleno domínio de desenvolvimento linguístico e lógico matemático;
II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º No sistema de ensino desdobrar-se o Ensino Fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série e ano adotam
no Ensino Fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino.
§ 4º O Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino remoto utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
§ 5º O currículo do Ensino Fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que
trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente,
observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela
Lei nº 11.525, de 2007).

II - Capacitar o educando através de suas habilidades, a adquirir e desenvolver os
conhecimentos atualizados que lhe permitam interagir no mundo que o cerca;
III - Desenvolver atividades pedagógicas integradas, contínuas e progressivas que
atendam às características psicossociais do educando;

9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKE4MTG4QZLFN0JEQ0U3QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
27 de Outubro de 2022
25 - Ano XIV - Nº 3366

Saubara

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Ananias Requião, S/n - Centro, Saubara – BA.
CEP: 44220-00 – CNPJ: 13.040.233/000160

Gabinete de Secretaria
REGIMENTO UNIFICADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES INTEGRANTES DO
SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE ENSINO

IV - Proporcionar ao educando o cumprimento da Lei 10.639; que institui a Política
Nacional de Inclusão da Igualdade Étnica Racial, para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileiras e Africana.
TÍTULO III
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
DA GESTÃO ESCOLAR E ÓRGÃOS COLEGIADOS

SEÇÃO I
DA GESTÃO ESCOLAR
Art. 17º As unidades escolares municipais serão dirigidas por um gestor escolar
legalmente habilitado nomeados mediante Decreto do Poder Executivo Municipal, em
consonância com: o Art.206 da CF, Artigos. 14 e 15 da LDB, a Meta 19 da Lei nº
13.005\2014 do PNE onde ressalta da importância da gestão democrática e ainda em
consideração a Lei Municipal nº45/2016 onde estabelece alguns requisitos para o
exercício da função.
Parágrafo Único - Para cada etapa da educação básica, poderá ser designado para a
equipe gestora: um gestor, vice - gestor escolar e um coordenador pedagógico, com
habilitação estabelecidas pelas legislações e de acordo a necessidade do estabelecimento,
considerando a sua tipologia de acordo a Lei nº 45\2016
Art. 18º O cargo de vice - gestor escolar será exercido por profissional legalmente
habilitado, nomeado mediante Decreto do Poder Executivo Municipal.
Art. 19º Compete ao gestor escolar:
I - Promover uma política educacional que implique no perfeito entrosamento entre o corpo
docente, discente, administrativo e comunidade;
II - Pôr em execução o calendário escolar, elaborado pela Secretaria de Educação e adaptar,
o planejamento geral da unidade escolar a ele;
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III - Fazer cumprir os dias letivos e horas de aulas estabelecidas;
IV - Proceder à programação e distribuição da carga horária curricular;
V - Fazer cumprir integralmente os horários de Atividades Complementares; – ACs nesta
Unidade Escolar - UE;
VI - Revisar e reformular anualmente, (quando necessário), junto a coordenação pedagógica
e comunidade escolar como um todo, o Projeto Político Pedagógico bem como a execução
do mesmo seguindo as medidas protocolares para a sua validação a exemplo de apresentação
das atualizações a Secretaria Municipal de Educação e encaminhamento ao Conselho
Municipal.
VII - Exercitar permanentemente a gestão participativa e democrática nesta UE;
VIII - Articular e integrar a escola com a família e a comunidade;
IX - Informar aos pais ou responsável sobre execução da proposta pedagógica, bem como
frequência e rendimento da criança e do estudante;
X - Adotar medidas para prevenir a evasão escolar;
XI - Legalizar, regularizar e dar autenticidade à vida escolar dos estudantes;
XII - Garantir os meios para a recuperação da aprendizagem do aluno;
XIII - Dirigir, presidir e superintender todas as atividades e serviços escolares,
responsabilizando-se por seu funcionamento;
XIV - Acompanhar, orientar e estimular permanentemente o desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem;
XV - Administrar, controlar e avaliar o pessoal e os recursos materiais e financeiros;
XVI - Orientar e administrar o setor econômico, financeiro desta unidade escolar,
juntamente com a Unidade Executora;
XVII - Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo as crianças e os
estudantes e infrações em que os mesmos venham praticar na UE, assim como de casos de
evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% das aulas
previstas e dadas;
XVIII - Divulgar junto à comunidade os resultados desta UE;

11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKE4MTG4QZLFN0JEQ0U3QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
27 de Outubro de 2022
27 - Ano XIV - Nº 3366

Saubara

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Ananias Requião, S/n - Centro, Saubara – BA.
CEP: 44220-00 – CNPJ: 13.040.233/000160

Gabinete de Secretaria
REGIMENTO UNIFICADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES INTEGRANTES DO
SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE ENSINO

XIX - Adotar decisões de emergência em casos não previstos neste regimento, dando
ciência, posteriormente, às autoridades superiores;
XX - Decidir quanto à execução das normas gerais, após ouvir os órgãos competentes
previstos neste regimento;
XXI - Articular junto a Coordenação escolar e comunidade escolar a construção do Projeto
Político Pedagógico;
XXII - Aplicar penalidades disciplinares aos professores, funcionários e estudantes da
Unidade Escolar e ou estabelecimento de ensino, conforme a legislação e segundo as
disposições deste regimento;
XXIII - Analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens patrimoniais e do estoque
do material de consumo, bem como zelar pelo patrimônio físico e material desta Unidade
Escolar, da qual é o principal responsável;
XXIV - Emitir folhas de frequência dos funcionários desta unidade escolar sempre que
solicitado pela Secretaria Municipal de Educação;
XXV - Representar a Unidade Escolar, responsabilizando por seu funcionamento, perante
os órgãos entidades públicas e privadas;
XXVI - Convocar e presidir as atividades e reuniões dos corpos docentes, discentes e
técnicos-administrativo;
XXVII - Presidir os serviços relativos à Secretaria Escolar da Unidade de Ensino;
XXVIII - Assinar os documentos escolares isoladamente ou em conjunto com o
Secretário, quando necessário;
XXIX - Autorizar a abertura e o encerramento das matrículas conforme a Portaria de
Matrícula divulgada através da Secretaria Municipal de Educação;
XXX - Fixar o calendário escolar, horário de aulas e das verificações da aprendizagem,
início e término de cada período letivo e os dias de atividades escolares em conjunto com
a Secretaria Municipal de Educação, bem como cardápio escolar elaborada pela equipe
do Núcleo de Preparo da Alimentação Escolar;
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XXXI - Distribuir junto com a coordenação pedagógica, turmas, aulas e atividades entre
os professores, para as grupo/séries/anos e/ ou níveis, etapas e ensino mantidos pela
Unidade Escolar, respeitando as experiências e participação de cada profissional;
XXXII - Participar junto com a entidade mantenedora de seleção e dispensa de pessoal
pedagógico, auxiliares ou técnico-administrativo;
XXXIII - Elaborar e apresentar escala de férias do quadro de pessoal a Secretaria
Municipal de Educação;
XXXIV - Promover o intercâmbio entre estudantes, seus responsáveis e professores;
XXXV - Aprovar junto com a coordenação pedagógica programas, planos e adoção de
livros e material didático, proposto pelos professores em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação;
XXXVI - Estabelecer normas disciplinares e de funcionamento em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação;
XXXVII - Promover as comemorações de datas cívicas, festivas, e ou sociais e o
cumprimento dos deveres comunitários da Unidade Escolar

em consonância com o

calendário letivo do município elaborado e publicado pela Secretaria Municipal de
Educação em consonância com o CME;
XXXVIII - Responder por quaisquer recursos destinados à Unidade Escolar, deles
prestando contas à Secretaria Municipal de Educação;
XXXIX - Exercer as demais funções decorrentes de seu contrato de trabalho, de
disposições legais e de normas de ensino, bem como das que lhe forem atribuídas pela
Secretaria Municipal de Educação;
XL - Vetar qualquer tipo de atividade planejada por estudantes, professores ou
funcionários que possa pôr em risco a integridade moral da Instituição, suas instalações,
ou também que venha de encontro a este Regimento;
XLI - Divulgar e assegurar o exato cumprimento das normas constantes neste regimento;
XLII - Promover a articulação junto a órgãos afins, os problemas e casos omissos.
§ 1º No exercício de suas funções e competências, cabe ao diretor escolar seguir o que
determina a Lei Municipal 45/2016, no tocante às suas ausências, impedimentos e demais
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atribuições; definidas delegar a (vice direção, coordenação pedagógica, secretaria
escolar) da Unidade Escolar objetivando organizar e redistribuir os serviços internos.
Art. 20º É vedado ao Diretor:
I - Coagir ou atrair seus subordinados para atividades de caráter político, ideológico,
comercial ou religioso;
II - Valer-se do seu cargo para, em prejuízo de outros, alcançar vantagem pessoal ou em
benefício de terceiros;
III - Reter em seu poder, além dos prazos da lei ou determinados pelas autoridades
competentes, papéis ou processos recebidos para instruir, informar ou emitir parecer.
Art. 21º Compete à vice gestão escolar:
I -Auxiliar o (a) gestor(a) e substituí-lo (la) em seus impedimentos ou ausências eventuais
e legais;
II - Assessorar o (a) gestor(a) no planejamento, execução e avaliação de todas as
atividades administrativas e pedagógica da Unidade Escolar;
III - Desempenhar as tarefas designadas pela gestão e pela Secretaria Municipal de
Educação;
IV - Encaminhar mensalmente ao Diretor Escolar todas as informações relativas ao
funcionamento do seu turno, inclusive frequência dos professores e funcionários;
V - Vistar os diários de classe dos professores do seu turno;
VI - Participar de reuniões de Pais e Mestres.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 22º São competências da Coordenação Pedagógica:
I - Integrar as unidades de aprendizagem dos diversos Componentes Curriculares, áreas
de estudos e atividades, supervisionando o cumprimento dos mesmos;
II - Assessorar o (a) gestor(a) do estabelecimento nas questões pedagógicas, emitindo
parecer e propondo medidas para melhorar a eficiência do ensino;
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III - Estudar os problemas de relacionamento professor-estudante, propondo solução;
IV - Avaliar e analisar o trabalho de cada professor como também o rendimento escolar
das turmas para as quais leciona e propor medidas corretivas, se for o caso;
V - Colaborar na elaboração de planos, estágios e atividades extra curriculares;
VI - Colaborar no controle e incentivo da assiduidade e pontualidade e da escrituração
dos diários de classe por parte do professor;
VII - Estimular a assiduidade das crianças e dos estudantes;
VIII - Acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem das crianças e dos estudantes;
IX - Cuidar do aprimoramento do corpo docente, participando, caso solicitado, inclusive
dos processos de seleção e contratação dos profissionais da sua Unidade Escolar;
X - Promover encontro formativos e aperfeiçoamento dos professores;
XI - Encaminhar as crianças e estudantes ao Núcleo de Atendimento a Professores e
Estudantes - NAEPE, quando for o caso, e em conformidade com a gestão escolar;
XII - Promover reuniões e entrevistas com os pais, visando à melhoria de comportamento
e de aprendizagem das crianças e dos estudantes;
XIII - Participar dos conselhos de classe;
XIV - Supervisionar os trabalhos, atividades avaliativas, e estudos de recuperação;
XV - Cumprir quaisquer as atribuições previstas neste regimento ou determinadas pela
direção, em comum acordo, no âmbito de sua competência.

Parágrafo-Único A coordenação pedagógica pode funcionar de forma regular ou
intensiva, conforme as necessidades, e ainda por meio de reuniões especiais, isso em
comum acordo com a unidade escolar.

SEÇÃO III
DO HORÁRIO DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO

Art. 23º A jornada do docente em efetiva regência de classe será destinada a atividade
complementar e destina-se de acordo com a proposta pedagógica da escola, observadas
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as normas da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o estudo, à preparação e avaliação do
trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas,
à articulação com a comunidade, e o aperfeiçoamento profissional, de acordo com
programa de qualificação para os professores da rede municipal de ensino. Conforme rege
a Lei Municipal 45/2016, em seu artigo 19, parágrafo III.

Art. 24º As atividades complementares dos professores atenderão os seguintes critérios:
I - Professores que compõem a Educação Básica: Educação Infantil e Ensino
Fundamental, com carga horária correspondente a 20 horas semanais, deverão realizar as
Atividades Complementares (ACs) no mesmo turno em dias determinados e/ou em
regime de acordo pela Secretaria Municipal de Educação;
II - Os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, com carga
horária correspondente a 40 horas, com base na reserva, realizarão as Atividades
Complementares (ACs) nos respectivos turnos em que os mesmos trabalham;
III - Os professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, com
carga horária correspondente a 40 horas, desenvolverão as atividades complementares de
acordo com a proposta pedagógica da Unidade Escolar em consonância com a proposta
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, observadas as normas da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB);
IV - Professores do Ensino Fundamental - Anos Finais, com carga horária correspondente
a 20 e 40 horas semanal deverão realizar as Atividades Complementares (ACs) de acordo
com os dias estabelecidos pela proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação
e correspondentes às suas respectivas áreas:
a) Linguagens;
b) Ciências Humanas;
c) Exatas.
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SEÇÃO IV
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Art. 25º Denominam-se Órgãos Colegiados aqueles destinados a prestar assessoramento
técnico-pedagógico e administrativo às atividades da Unidade Escolar.
Art. 26º São Órgãos Colegiados:
I - Colegiado Escolar;
II - Conselho de Classe.
Art. 27º O Colegiado Escolar será composto por um representante da gestão escolar, dos
professores, de especialistas em educação, dos funcionários, dos pais de alunos, dos
alunos e da comunidade.
Art. 28º O Colegiado Escolar será criado a partir da convocação e realização de
Assembleia com gestores escolares, professores, especialistas, funcionários, pais de
alunos, comunidade civil que escolherão os seus respectivos representantes.
Art. 29º O Colegiado Escolar tem por finalidade básica ampliar os níveis de participação na
análise dos projetos e acompanhar as atividades técnico-pedagógicas e administrativofinanceira das unidades escolares, de forma a estabelecer relações de compromisso, parceria
e co - responsabilidade entre a escola e a comunidade, visando à melhoria da qualidade de
ensino.
Art. 30º Compete ao Colegiado Escolar:
I - Acompanhar e avaliar a execução dos programas de trabalho a serem desenvolvidos
na unidade escolar, objetivando a melhoria da qualidade do ensino;
II - Participar do planejamento, execução e avaliação do currículo da unidade escolar,
observando as diretrizes definidas pelos Conselhos, Federal, Estadual e Municipal, de
Educação;
III - Discutir a adequação do calendário escolar com a respectiva Secretaria Municipal de
Educação, em consonância com as diretrizes emanadas da mesma;
IV - Participar da organização do regimento escolar, considerando subsídios elaborados
pelos departamentos que definem a estrutura e funcionamento da unidade escolar;
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V - Apreciar e aprovar a distribuição da carga horária dos professores;
VI - Avaliar solicitações de alteração do regime de trabalho de docentes e especialistas;
VII - Promover o fortalecimento e modernização dos processos de gestão desta UE,
através de autonomia técnico - pedagógica e administrativo - financeiro e a participação
efetiva da comunidade escolar no processo educacional;
VIII - Ampliar os níveis de participação comunitária na análise dos projetos e no
acompanhamento das atividades desta UE de forma a estabelecer novas relações de
compromisso e corresponsabilidade;
IX - Analisar os resultados da avaliação interna e externa da escola, propondo alternativas
para melhoria de desempenho dos professores, alunos, direção, pais e funcionários;
X - Orientar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros gerados por esta UE;
fortalecer a integração escola-comunidade;
XI - Incentivar atividades cívicas, artísticas, desportivas e recreativas que facilitem a
integração entre alunos, pais, professores, no interesse da ação educativa;
XII - Viabilizar apoios e parcerias, objetivando o desenvolvimento da UE;
XIII- Analisar as prestações de contas referentes a todos os recursos financeiros alocados à
UE.
Art. 31º O conselho de Classe tem a finalidade de estabelecer diretrizes gerais para o
processo ensino – aprendizagem e definir critérios para a organização das classes nas
escolas que ministram a educação básica.
Art. 32º O Conselho de Classe será composto por todos os professores, representantes de
alunos da unidade escolar, e demais componentes, presidido pelo coordenador a quem
compete:
I - Analisar e sugerir medidas que visem à melhoria do processo ensino – aprendizagem;
II - Estabelecer diretrizes com vistas à elaboração do Plano de Ação, Projeto Político
Pedagógico, da unidade escolar;
III - Discutir sobre assuntos relacionados com o corpo docente;
IV - Reunir-se periodicamente conforme decisão do grupo e extraordinariamente quando
convocado pela direção da unidade escolar;
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V - Estimular os professores a desenvolver atividades pedagógicas integradas;
VI - Destinar ao secretário (a) ou um responsável pela documentação da escola para lavrar
as atas das reuniões realizadas, registrá-las em livro próprio e assinadas por todos os
participantes.
Art. 33º O Conselho de Classe será composto dos professores do mesmo ano/turma e /
ou nível do ensino fundamental - 1º ao 9º ano/ou nível - do gestor escolar, coordenador
educacional, secretários escolares, representantes da diretoria (na falta do diretor),
representantes de alunos com a finalidade de avaliar os aspectos qualitativos.
Parágrafo Único - O Conselho de Classe reunir-se à:
I - Ao fim de cada unidade letiva;
II - Ao fim do ano letivo regular;
III - Ao fim dos estudos obrigatórios de recuperação (intervenções);
IV - Extraordinariamente, quando convocado.
Art. 34º Compete ao Conselho de Classe:
I - Revisão de atividades ou trabalhos realizados durante todo ano letivo, quando
solicitado;
II - Necessidade de anulação ou substituição de atividades ou trabalhos destinados à
avaliação;
III - Necessidade de reclassificação, regularizando a vida escolar do estudante;
IV - Acompanhar e avaliar o desempenho de cada estudante individualmente e do grupo
como um todo, deliberando as providências a serem adotadas;
V - Definir sobre a organização, adequação e aplicação de planos e programas
indispensáveis ao processo ensino – aprendizagem;
VI - Verificar laudos que dizem respeito à aprendizagem dos estudantes, emitidos por
profissionais qualificados;
VII - Opinar nos processos relativos à matrícula, suspensão e cancelamento de matrícula
das crianças e estudantes;
VIII - Analisar conceitos, cores, pontos e/ou notas, obtidos pelos estudantes nos diversos
componentes curriculares, áreas de estudos ou atividades;
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IX - Decidir sobre a situação de cada estudante que não tenha atingido os conceitos, cores,
pontos e/ou notas para promoção, na forma deste regimento;
X - Identificar os estudantes que obtiveram aproveitamento insuficiente, tomando as
providências necessárias para reverter o quadro da não aprendizagem;
XI - Analisar a integração da classe, confrontando o seu relacionamento com os diferentes
processos, adotando as medidas disciplinares que lhe forem submetidas;
XII - O que for a ele submetido pela gestão escolar em comum acordo;
XIII - lavrar atas das reuniões realizadas, registrá-las em livro próprio e assinada por todos
os participantes.
Art. 35º Os critérios considerados na avaliação obedecerão aos aspectos observados no
Art. 24º Inciso V – da Lei 9394/ de 20/12/1996, e os critérios abaixo:
I - Habilidades cognitivas;
II - Pontualidade;
III - Assiduidade;
IV - Circunstâncias que tenham interferido para prejudicar o aproveitamento do
estudante;
V - Frequência;
VI - Aproveitamento em outros componentes curriculares.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA

SEÇÃO I
ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 36º A Secretaria Escolar está subordinada à gestão escolar da unidade de ensino,
sendo o setor encarregado do serviço de escrituração escolar, arquivo, fichário e preparo
de correspondências.
Art. 37º Compete ao (a) Secretário(a) Escolar:
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I - Responsabilizar-se pela secretaria, assessorando a direção escolar, equipe pedagógica,
bem como aos auxiliares de secretária e por todo o pessoal envolvido no serviço;
II - Documentar e fazer cumprir as leis vigentes em relação ao ensino;
III - Organizar e superintender os serviços de escrituração escolar e os registros
relacionados com a administração do pessoal;
IV - Elaborar conjuntamente com a Direção e outros Órgãos envolvidos, a proposta anual
da escala de férias dos servidores lotados na Unidade Escolar;
V - Supervisionar a expedição e tramitação de qualquer documento ou correspondência,
assinando conjuntamente com a Gestão Escolar: atestados, transferências, atas, editais ou
outros documentos oficiais;
VI - Supervisionar os serviços de escrituração escolar, arquivo ativo e inativo da unidade
escolar, fichário, assentamento e demais tarefas indispensáveis ao disposto na legislação
escolar;
VII - Manter atualizadas as pastas individuais das crianças e estudantes, quanto à
documentação exigida e permanência, compilação e armazenamento de dados;
VIII - Articular-se com os órgãos pedagógicos para que nos prazos previstos, sejam
fornecidos todos os resultados escolares dos estudantes, referentes às programações
regulares e especiais da unidade escolar;
IX - Adotar medidas que visem preservar toda documentação sob sua responsabilidade;
X - Evitar o manuseio por pessoas estranhas ao serviço, bem como a retirada de pastas,
livros, diários de classes e registros de qualquer natureza da unidade escolar, salvo quando
oficialmente requeridos por órgãos autorizados;
XI - Executar outras tarefas delegadas pelo gestor da unidade escolar no âmbito de sua
competência;
XII - Participar de solenidades, reuniões, encontros e assembleias, lavrando a ata;
XIII - Manter atualizadas as cópias da legislação em vigor;
XIV - Participar do planejamento geral da Unidade Escolar e demais reuniões com vistas
ao registro de escrituração escolar e arquivo;
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XV - Lavrar atas e anotações de resultados finais, de recuperação, de exames especiais e
de outros processos de avaliação, cujo registro de resultado for necessário;
XVI - Cuidar de recebimento de matrículas e transferências e respectiva documentação;
XVII - Atender e acompanhar, encaminhando adequadamente as pessoas que se dirigem
à Unidade Escolar;
XVIII - Cuidar da comunicação externa do estabelecimento com a comunidade escolar
ou com terceiros.

SEÇÃO II
DA SECRETARIA, ESCRITURAÇÃO ESCOLAR E ARQUIVO.

Art. 38º O Setor de escrituração escolar e arquivo deverá ser organizado de modo a
permitir a verificação de documentos referentes às atividades pedagógicas e
administrativas da unidade escolar, sob a responsabilidade do (a) secretário(a).
Art. 39º O cargo de secretário é exercido por um profissional devidamente qualificado,
indicado pela gestão, de acordo com as normas da Secretaria de Educação do Município, em
ato específico.
Parágrafo Único - É importante que a equipe da secretaria participe de reuniões e
discussões pedagógico-administrativas, dando sugestões na tomada de decisões.
Art. 40º A escrituração e o arquivamento dos documentos escolares têm como
finalidade assegurar, em qualquer tempo, a verificação da:
I - Identidade de cada estudante;
II - Regularidade de seus estudos;
III - Autenticidade de sua vida escolar;
IV - Documentação específica da unidade escolar.
Art. 41º Os atos escolares serão registrados em livros, fichas ou instrumentos
informatizados, resguardados as características imprescindíveis, cabendo sua
autenticidade à aposição da assinatura do gestor escolar e do secretário.
Art. 42º O Setor de Escrituração Escolar e Arquivo constarão de:
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I - Livro de registro de matrícula;
II - Arquivo de matrizes ou grade curriculares para o Ensino Fundamental;
III - Pasta das crianças e estudantes, contendo: xerox da certidão de nascimento ou
casamento, RG, ficha individual, ficha de matrícula, termo de responsabilidade,
transferência, declaração de pré-escolaridade , xerox do cartão de vacina e do cartão do
SUS, obedecendo às exigências da portaria de matrícula em vigência;
IV - Livro de registro de atas de resultados finais, por ano ou segmento;
V - Livro de registro de atas de recuperação;
VI - Livro de ocorrências;
VII - Livro de termo de posse;
VIII - Livro de registro de arquivo inativo;
IX - Livro de atas de conselho de classe;
X - Livro de registro de reuniões;
XI - Histórico escolar;
XII - Atestados: de conclusão, de transferência, de frequência, de matrícula;
XIII - Boletim escolar;
XIV - Diários escolares;
XV - Livro de ponto;
XVI - Inventário de patrimônio de bens e móveis;
XVII - Atas e resultados de conselho de classe;
XVIII - Pastas individuais de professores e funcionários;
XIX - Pastas de avisos e convocações.
Art. 43º O arquivo inativo será constituído de todos os registros da vida escolar do aluno
que não se encontram em movimento no ano letivo e deverá ser organizado de tal maneira
que facilite a verificação de qualquer documento em qualquer época.
Art. 44º Os atos escolares para efeitos de registros, comunicação de resultados e
arquivamento são escriturados em livros e fichas padronizadas, observando-se, no que
couber, os regulamentos e disposições legais aplicáveis, podendo ainda ser usados os
recursos da computação e similares.
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Art. 45º Resguardada as características e a autenticidade, em qualquer época, podendo a
Unidade Escolar substituir os livros, fichas e modelos de registro e escrituração descritos
neste regimento, por outros, bem como alterar os processos utilizados, simplificando-os
e racionalizando-os.
Art. 46º São válidas as cópias mecânicas de documentos escolares, devidamente
autenticadas pelos órgãos judiciais (cartórios).
Art. 47º Ao gestor e ao secretário escolar cabe à responsabilidade por toda a escrituração
e expedição de documentos escolares, bem como dar-lhes a autenticidade pela aposição
de suas assinaturas.
Parágrafo Único - Todos os funcionários do setor são responsáveis pela guarda e
inviolabilidade dos arquivos, dos documentos e da escrituração.

CAPÍTULO III
DA INCINERAÇÃO
Art. 48º A incineração consiste no ato da queima dos documentos que não necessitem
mais permanecer em arquivo.
Art. 49º Poderão ser incinerados os seguintes documentos:
I - Atividades avaliativas, ou relativas à adaptação ou recuperação;
II - Atestados médicos e ofícios.
Art. 50º O ato de incineração, deverá respeitar o período mínimo de 02 (dois) anos para
execução sendo lavrado em ata específica e assinada pela Gestão, Secretário e demais
funcionários presentes.

CAPÍTULO IV
DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 51º A constituição, composição, funcionamento e provimento dos serviços auxiliares
obedecem ao dispositivo neste regimento, as conveniências administrativas e as normas
da direção da Unidade Escolar e da entidade mantenedora.
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Art. 52º O Quadro de Apoio no que concerne aos serviços auxiliares estarão vinculados
à gestão escolar e se responsabilizarão pela execução das tarefas burocráticas,
manutenção e conservação do patrimônio, pela segurança e funcionamento da unidade
escolar e pela articulação com os diferentes setores escolares na prestação de serviços
gerais e de natureza eventual.
Art. 53º Constituição do quadro de Apoio:
I - Almoxarifado;
II - Portaria;
III- Segurança
IV - Atendimento e comunicação externa- fiscal de área;
V - Computação;
VI - Limpeza, conservação e manutenção;
VII- Biblioteca e setor de informática;
VIII- Merenda escolar;
IX - Motorista de transporte escolar;
Art. 54º Compete ao serviço da portaria:
I - Proceder à abertura e o fechamento do prédio no horário regulamentar fixado pela
gestão da unidade escolar;
II - Manter sob sua guarda as chaves da unidade escolar e de todas as suas dependências;
III - Controlar a entrada e saída dos estudantes da unidade escolar, conforme
determinação da gestão escolar;
IV - Encaminhar a gestão escolar toda correspondência recebida;
VI – Participar de atividades, cursos, seminários periodicamente para aperfeiçoamento,
bem como instruções de como lidar com os públicos dentro da Unidade Escolar.
Art. 55 º Compete ao serviço de segurança:
I - Exercer vigilância nas Unidades Escolares, rondando suas dependências e observando
a entrada e saída de pessoas e bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações
à ordem e à segurança.
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II - Investigar qualquer ocorrência anormal que tenha observado certificando a gestão
escolar;
III - Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas circunstâncias
observadas e valendo-se da autoridade que lhe foi outorgada;
IV - Redigir ou reportar a quem for designado, ocorrências das anormalidades;
V - Prestar informações que possibilitem a punição dos infratores e voltar ao cumprimento
das atribuições;
VI - Cuidar do prédio, equipamentos, mobiliários e materiais;
VII - Cuidar da segurança das crianças, estudantes, professores e funcionários no recinto
da Unidade Escolar e em suas imediações;
VIII - Executar outras tarefas, relacionadas com a sua área de atuação, determinada pela
gestão escolar;
IX – Participar de atividades, cursos, seminários periodicamente para aperfeiçoamento,
bem como instruções de como lidar com o público dentro da Unidade Escolar;
Art. 56º Compete ao serviço de atendimento e comunicação externa- fiscal de área:
I - Controlar a movimentação dos estudantes no recinto da unidade escolar e em suas
dependências;
II - Comunicar à gestão escolar a ocorrências;
III - Atender aos professores nas solicitações de materiais escolares;
IV - Executar outras tarefas correlatas a função que lhes for atribuída pela gestão escolar.
Art. 57º Compete ao serviço de computação:
I - Executar todo o trabalho de digitação e computação encaminhadas pelos diversos
setores da Unidade Escolar;
II - Estipular prazos para recebimento e devolução do material sob sua responsabilidade;
III - Revisar o material digitado antes de encaminhamento à reprodução ou multiplicação;
IV - Impedir a entrada de pessoas estranhas ao serviço a fim de evitar a quebra do sigilo;
V - Requisitar o material necessário e controlar seu consumo.
Art. 58º Compete ao serviço de limpeza e conservação:
I - Responsabilizar-se pelo asseio arrumação e conservação do âmbito escolar;
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II - Verificar a segurança dos portões, portas e janelas, bem como carteiras, mesas,
aparelhos de ventilação e outros itens dentro do ambiente escolar em que esteja
apresentando alguma irregularidade informando a direção qualquer observação;
III - Requisitar material de limpeza e controlar seu consumo;
IV - Executar outras tarefas auxiliares correlatas a função determinadas pela gestão
escolar;
V- Participar de reuniões concernentes a função;
VI- Participar de atividades, cursos, seminários periodicamente para aperfeiçoamento,
bem como instruções de como lidar com o público dentro da Unidade Escolar;
Parágrafo Único- Os serviços de limpeza e conservação será de competência dos (as)
Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs);
Art. 59º A biblioteca constituirá uma fonte de informação, leitura e consulta à
comunidade escolar e local.
Art. 60º A biblioteca ficará sob a responsabilidade de um funcionário designado pela
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 61º A biblioteca tem por finalidade auxiliar no desenvolvimento do currículo, dos
programas específicos e das atividades escolares em geral, cuidando da catalogação,
guardam e fornecem livros e material áudio visual, constituindo uma fonte de informação,
leitura e pesquisa para toda a comunidade em geral.
Art. 62º Compete ao (a) bibliotecário (a):
I - Permanecer no recinto da biblioteca durante o horário de seu funcionamento;
II - Organizar, catalogar e classificar os livros e materiais sob sua guarda;
III - Cumprir e fazer cumprir o regulamento da biblioteca;
IV - Incentivar e orientar as crianças, estudantes e o público interessado nas consultas,
leituras e pesquisas;
V - Apresentar anualmente o relatório geral e inventário dos livros e materiais;
VI - Propor ao órgão mantenedor a aquisição de livros e outras publicações;
VII - Controlar a entrada e saída de livros e materiais de pesquisa da biblioteca,
registrando-os em livro próprio;
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VIII - Selecionar, adquirir e organizar materiais bibliográficos e audiovisuais para uso da
comunidade, bem como controlar a circulação desses materiais;
IX - Manter intercâmbio de informações com bibliotecas e instituições congêneres;
X - Divulgar informações através da publicação de boletins informativos e outros meios.
Art. 63° O (a) cozinheiro (a) está subordinado (a) à coordenação do Núcleo de
Alimentação Escolar, se reportará à Gestão Escolar e responsabilizar-se-á pela cozinha,
assessorando os seus auxiliares nos serviços.
Art. 64º Aos auxiliares da cozinha, subordinados (das) às orientações do (a) cozinheiro
(a) realizarão os serviços que forem designados por ele (a).
Parágrafo Único- Este serviço será coordenado pelo Núcleo da Merenda Escolar e
sujeito às necessidades da Unidade Escolar;
Art. 65º São competências de serviço da merenda escolar:
I - Seguir as instruções da coordenação do núcleo da merenda escolar sobre nutrição
preparo e distribuição dos alimentos;
II - Manter a higiene e a organização do material e locais destinados à preparação,
estocagem e distribuição da merenda escolar;
III - Gerenciar o consumo dos alimentos, notificando com antecedência a gestão escolar
para a reposição do que for necessário;
IV - Fazer o levantamento, com a devida antecedência do material, alimento e produto de
que precisarão para o preparo da merenda;
V - Preparar e distribuir os alimentos nos horários estabelecidos;
VI- Participar de atividades, cursos, seminários periodicamente para aperfeiçoamento,
bem como instruções de como lidar com o público dentro da Unidade Escolar;
Art. 66º São competências de serviço de Motorista do Transporte Escolar.
I- Cumprir e fazer cumprir as determinações normativas de acesso ao transporte escolar
estabelecido pela entidade mantenedora;
II- Acompanhar e auxiliar no embarque e no desembarque das crianças e estudantes em
todos os pontos;
III- Orientar as crianças e estudantes para segurança no veículo durante a viagem;
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IV- Recolher e guardar todo material escolar esquecido no veículo.
V - Evitar conversas durante o percurso com as crianças e estudantes a fim de mitigar as
distrações.
VI - Repassar com as crianças e estudantes a importância da conservação do veículo antes
do percurso.
VII - Implementar e cobrar os protocolos de higiene para prevenção de doenças.
VIII - Prevenir o bullying e o preconceito reportando as ocorrências ao Setor de
Transporte Escolar, à Secretaria de Educação, e/se caso, a gestão escolar.
IX - Realizar o controle de embarque e desembarque das crianças e estudantes.
X - Auxiliar as crianças e estudantes com necessidades especiais.
XI- Cumprir seus respectivos horários e roteiros pré-determinados;
Parágrafo Único - Setor de Transporte Escolar está sujeito às orientações da Secretaria
Municipal de Educação.

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA

CAPÍTULO I
DO CALENDÁRIO E CURRÍCULO
Art. 67º O calendário curricular ordenará a distribuição dos dias letivos previstos por lei,
em três períodos, fixando as épocas de férias escolares e recessos, atendendo as exigências
do ensino, às necessidades das crianças, dos estudantes, dos professores, da comunidade
em geral e as diretrizes dos estabelecimentos.
Parágrafo Único - Cabe ao(a) Secretário(a) Municipal de Educação juntamente com os
gestores escolares, professores, coordenadores pedagógicos e Conselho Municipal de
Educação (CME), para elaboração e validação do calendário escolar, de acordo com a
realidade local.
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Art. 68º O plano de ação da unidade escolar, construído pela equipe escolar, é elaborado
anualmente, levando em consideração as necessidades gerais e expectativas da clientela
e da comunidade.
Art. 69º A unidade escolar poderá realizar projetos especiais, desde quando apresenta
como alternativa para a solução de situações objetivamente identificadas e justificadas.
Parágrafo Único - Para implantação dos projetos especiais deverá a unidade escolar
encaminhar pedido de autorização para a Secretaria de Educação.

SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO CURRICULAR

Art. 70º O Referencial Curricular Municipal com base na BNCC, estrutura-se a partir dos
componentes curriculares obrigatórios, além de uma parte diversificada para atender às
diferenças individuais das crianças e dos estudantes, peculiaridades locais e planos de
estabelecimento, segundo as Leis e Resoluções vigentes.

§ 1º As Unidades de Aprendizagens, que constituem a parte diversificada do currículo
terão por base o previsto pelo órgão próprio do Sistema de Ensino da Secretaria Municipal
de Educação, cabendo ao estabelecimento, atender às suas peculiaridades, propor a
inclusão de outros estudos mediante a aprovação prévia, se necessário.
§ 2º O currículo pleno observará o disposto nas Diretrizes Curriculares, constantes dos
respectivos anexos, que integram este regimento.
Art. 71º A diretriz curricular é organizada a partir das seguintes estruturas: na Educação
Infantil, fundamenta-se a Infância, concepções e desenvolvimento, Campos de
Experiência, além dos Direitos de aprendizagem. Traz também as Unidades de
aprendizagem, Objetivos de desenvolvimento e Aprendizagem, as transições entre
Educação Infantil e o Ensino Fundamental, Estratégias de ensino sugestivas e os
Procedimentos de acompanhamento e avaliação para a Educação Infantil. E para os Anos
Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, estrutura-se a partir da concepção de área,
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Concepção de Componente Curricular, Para planejar os afazeres no ensino fundamental,
Competências específicas, Unidades de Aprendizagens, Evidências de Competências,
Estratégias de ensino sugestivas, e os Procedimentos de acompanhamento e avaliação da
aprendizagem, além dos eixos indicadores e especificidades relacionadas às modalidades
de ensino visando

atender às diferenças individuais das crianças e estudantes,

peculiaridades locais e planos do estabelecimento, segundo as leis e resoluções vigentes.
Art. 72º Os programas de cada Componente Curricular, área de estudo, unidades de
aprendizagem e procedimentos pedagógicos, deverão ser elaborados por professores
especialistas em cada área, ou credenciados pela Secretaria de Educação, coordenados
pela equipe pedagógica que obedecerá às diretrizes legais.
Art. 73º Atendendo às conveniências didático pedagógicas, podem os programas, em sua
aplicação, sofrer modificações, para se adequarem ao nível de desenvolvimento de cada
turma.
Art. 74º O Ensino Fundamental regular tem duração de 09 (nove) anos de acordo com
sua modalidade, prevista por lei, compreendendo, aulas, unidades letivas e conselho de
classe.
Art. 75º A modalidade da Educação de Jovens e Adultos, obedecerá ao previsto no Art.37
da LDB 9394/96.
§ 1º O estudante que estiver matriculado no ensino regular, com distorção idade, série/ano
poderá ser remanejado ou transferido para turmas de Aceleração I e II da EJA.
§ 2º O estudante com mais de 15 anos de idade, poderá ser matriculado em turmas de
EJA, de acordo com a Legislação Vigente.

SEÇÃO II
DO CONCEITO E INTENCIONALIDADES DA BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR
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Art. 76º A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica. Aplica-se à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e indica
conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao
longo da escolaridade. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos
propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Art. 77º Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes
escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas
das instituições escolares, a BNCC integra a política nacional da Educação Básica e vai
contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e
municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos
educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno
desenvolvimento da educação.
Art. 78º Espera-se que a BNCC auxilie a superar a fragmentação das políticas
educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de
governo e seja balizadora da qualidade da educação, isto é, da garantia do direito dos
alunos a aprender e a se desenvolver, contribuindo para o desenvolvimento pleno da
cidadania.

SEÇÃO III
DAS COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Art. 79º As Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular constituem – se
em:
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I - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva;
II - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas;
III - Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural;
IV - Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como
Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para
expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo;
V - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva;
VI - Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade;
VII - Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta;
VIII - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendose na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica
e capacidade para lidar com elas;
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IX - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza;
X - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

SEÇÃO IV
DOS EIXOS ESTRUTURANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 80º De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, dessa etapa da
Educação Básica são as interações e as brincadeiras, experiências por meio das quais as
crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e
interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens,
desenvolvimento e socialização.
Parágrafo Único - A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância,
trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das
crianças. Ao observar as interações e brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos,
é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a
resolução de conflitos e a regulação das emoções.

SEÇÃO V
DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 81º Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dizem respeito à:
I - Conviver;
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II - Brincar;
III - Participar;
IV - Explorar;
V- Expressar;
VI - Conhecer-se.

SEÇÃO VI
DOS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 82º Os Campos de Experiências a serem explorados são:
I - O Eu, o Outros e o Nós;
II - Corpo, Gestos e Movimentos;
III - Traços, Sons, Cores e Formas;
IV - Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação;
V - Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações.

SEÇÃO VII
DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM, DESENVOLVIMENTO,
MONITORAMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ACOMPANHAMENTO
DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 83º A intencionalidade do processo educativo pressupõe o monitoramento das
práticas pedagógicas e o acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento das
crianças. O monitoramento das práticas pedagógicas fundamentar-se-ão:
Parágrafo Único - Observação sistemática, pelo educador, dos efeitos e resultados de
suas ações para as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a fim de aperfeiçoar
ou corrigir suas práticas, quando for o caso.
Art. 84º O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento dar-se-á:
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Parágrafo Único - Pela observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo,
considerando suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de
diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas
crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos);
§ 1º Será possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem
intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”.

SEÇÃO VIII
DA TRANSIÇÃO ENTRE AS DUAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL)

Art. 85º A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção,
para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e
continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas
singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim
como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário, portanto:
Parágrafo Único - Estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as
crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que
a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso
educativo.
§ 1º As informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciem
os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na Educação Infantil
podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino
Fundamental.
§ 2º Conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das escolas de Educação
Infantil e de Ensino Fundamental – Anos Iniciais também são importantes para facilitar
a inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar.
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SEÇÃO IX
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 86º A Base Nacional Comum Curricular - BNCC do Ensino Fundamental – Ciclos
Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária
articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa
prever:
I - A progressiva sistematização dessas experiências;
II - O desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas
possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las,
de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos.
§ 1º Ao longo do Ensino Fundamental - Ciclos Iniciais, a progressão do conhecimento
ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de
linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus
interesses e expectativas quanto o que ainda precisam aprender.
§ 2º Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela
vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às
relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as
tecnologias e com o ambiente.
§ 3º Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração
dos currículos e das propostas pedagógicas devem ainda ser consideradas medidas para
assegurar aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do
Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração entre essas fases.
Art. 87º Ao longo do ensino fundamental – Ciclos Finais, os estudantes se deparam com
desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das
diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em
vista essa maior especialização, é importante, nos vários componentes curriculares:
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I - Retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental – ciclos iniciais no
contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios
dos estudantes;
II - Fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas
para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de
informação.
Art. 88º A organização do processo de ensino e aprendizagem obedecerá à composição
curricular do ensino fundamental que está organizada da seguinte forma:
I - Concepção de área;
II - Competências gerais da área;
III - Concepção do componente curricular;
IV - Competências específicas;
V - Unidades de aprendizagem;
VI - Evidência de competência;
VII - Procedimentos de acompanhamento e avaliação da aprendizagem;
VIII - Estratégias de ensino sugestivas por área.

CAPÍTULO II
DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

SEÇÃO I
DA CONCEPÇÃO

Art. 89º O Projeto Político-Pedagógico é a síntese dos princípios, diretrizes e prioridades
estabelecidas pela equipe escolar a partir dos objetivos educacionais e da definição dos
resultados a serem atingidos, sempre voltados para a melhoria da aprendizagem dos
alunos e do desempenho da escola, tornando-se o documento referência da Unidade
Escolar Municipal - UEM que imprime a sua identidade.
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SEÇÃO II
DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art. 90º A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), revela uma
exigência eminentemente democrática e propõe uma expressão concreta da autonomia da
escola na construção e no exercício da cidadania e da qualidade de ensino estabelecidos
na proposta pedagógica, propiciando a escola a pensar sobre sua função na sociedade
atual.
§ 1º A construção do Projeto Político-Pedagógico da escola, deve considerar uma
proposta que:
I - Propõe análise do presente, sem desconsiderar o passado e promessas para o futuro;
II - Se constitui num processo democrático de decisões fundamentadas na reflexão
coletiva;
III - Tem ligação com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: a organização
da escola como um todo e a organização da sala de aula;
IV - Orientar-se pelos resultados obtidos da análise de elementos básicos constitutivos da
organização escolar: finalidade da escola, estrutura organizacional (administrativo e
pedagógico), relações de trabalho e avaliação;
V - Necessita de um referencial teórico-pedagógico que lhe sustente, assim como o
domínio das bases teórica e metodológica que auxilie na construção das concepções
escolhidas rumo às mudanças;
VI - Busca delinear a sua própria identidade (missão, valores, objetivos) que projete o vir
a ser da escola;
VII - Consulta a legislação educacional vigente, assim como os documentos orientadores
da Secretaria Municipal de Educação e outros que complementam ou atendam às
exigências legais que dão suportes ao projeto elaborado.
§ 2º No Ensino Fundamental, o Projeto Político Pedagógico - PPP deve ter como objetivo
a formação do cidadão, às crianças e aos estudantes ainda, subsídios necessários à sua
melhor integração social.
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SEÇÃO III
DA CONFIGURAÇÃO

Art. 91º O Projeto Político Pedagógico deve conter, no mínimo:
1. Introdução
2. Identidade e Organização Institucional (Ato situacional)
2.1 As marcas no tempo: a história institucional
2.2 Função social, características e finalidades da escola: Visão, valores, missão
3.Concepções, Princípios e Fundamentos (Ato Conceitual)
3.1 Concepção institucional de ser humano, sociedade, cultura, ciência, tecnologia,
trabalho, e educação integral.
4.Concepção de Currículo
4.1 Princípios e Fundamentos do Currículo (Marcos legais, fundamentação teórica)
5. Concepção de gestão democrática
5.1 Princípios para uma gestão democrática.
5.2 Respeito à diversidade
6. Dimensão Cultural
6.1 Concepção histórica, filosófica e política e Social
6.2 Ações socioculturais
7. Diretrizes para a prática Pedagógica (Ato Operacional)
7.1 O perfil e o papel do coordenador pedagógico
7.2 O planejamento pedagógico docente
7.3 A avaliação para a aprendizagem
7.4 Os temas integradores e os aspectos teórico-metodológicos do processo.
8.Etapas do Ensino
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● Educação Infantil
8.1 Creche
8.2 Pré-escola
8.3 O organizador curricular e a contextualização da parte diversificada através dos
temas integradores acrescidos dos aspectos regionais e locais
8.4 Os modos de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental (Art. 12 da
Resolução CEE nº 137/2019)
● Ensino Fundamental- Anos Iniciais e Finais
8.5 O organizador curricular e a contextualização da parte diversificada através dos
temas integradores acrescidos dos aspectos regionais e locais e do projeto de vida para os
anos finais (Art. 19 da Resolução CEE nº 137/2019)
8.6 Modos de transição dos Ciclos
9.Políticas, eixos e Modalidades do Ensino
9.1 Concepções políticas, princípios orientadores da Educação Inclusiva.
9.1.2. Diretrizes, indicadores metodológicos e avaliativos no processo de aprendizagem.
9.2 A política de Educação do campo
9.2.1 Concepções políticas, princípios orientadores da Educação no Campo.
9.2.2 Diretrizes, indicadores metodológicos e avaliativos no processo de aprendizagem.
9.3 A política de Educação de Jovens e Adultos
9.3.1 Concepções políticas, princípios orientadores da Educação de Jovens e Adultos.
9.3.2 Diretrizes, indicadores metodológicos e avaliativos no processo de aprendizagem.
9.4 A política de Inovação Tecnológica
9.4.1 Concepções políticas, princípios orientadores da Inovação Tecnológica.
9.4.2 Diretrizes, indicadores metodológicos e avaliativos no processo de aprendizagem.
9.5 A política de Assistência Estudantil
9.5.1 Concepções políticas, princípios orientadores de Assistência Estudantil.
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9.5.2 Diretrizes, indicadores metodológicos e avaliativos no processo de aprendizagem.
9.6. A política de comunicação escola/famílias dos alunos e escola/comunidade
9.6.1 Concepção, Princípios e Diretrizes da comunicação escola/família/comunidade
10. Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Projeto Político-Pedagógico
10.1 O programa institucional de avaliação
11. Dimensão Jurídica e Financeira
11.1 Unidade executora e sua composição
11.2 Gestão de recursos financeiros da unidade escolar
11.3 Inventário de bens e móveis
12. Considerações Finais
13. Referências
ANEXO I - Constituição da Unidade Executora e atualizações
ANEXO II – Planos de ação e metas – Bimestral, Trimestral ou anual
ANEXO III – Evidências do Trabalho: Projetos, Planejamento docente, registros visuais,
etc. (Art.17 da Resolução CEE nº 137/2019).
ANEXO IV - Cronograma de Monitoramento.

CAPÍTULO III
DO PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA

Art. 92° O Plano de Gestão é o documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe
identidade própria, na medida em que contempla as intenções comuns de todos os
envolvidos, norteia o gerenciamento das ações intra - escolares e operacionaliza o Projeto
Político-Pedagógico da UE.
§ 1º O plano de gestão poderá ser anual e contemplará, dentro de um quadro de
expectativas e metas, no mínimo:
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I - Identificação e caracterização da unidade escolar;
II - Objetivos da escola;
III - Definição das metas a serem atingidas e das ações estratégicas a serem
desencadeadas;
IV - Os objetivos das ações precisam estar bem claros e definidos, bem como o público
alvo e datas e períodos para cada ação planejada;
V - Os recursos necessários para execução das ações precisam ser informados e uma
avaliação dos resultados obtidos realizado no final do processo;
VI - Os planos de trabalho dos diferentes núcleos (dimensões) que compõem a
organização técnico-administrativa e pedagógica da escola, devem estar bem articulados.
§ 2º Nos planos deverão constar informações acerca de ações que contemplem as
seguintes dimensões:
I - Pedagógica;
II - Cultural;
III - Jurídica;
IV - Financeira;
V - Administrativa.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA DO ENSINO

Art. 93º Em conformidade com a Lei nº 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) em que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, vale salientar o
descrito no seu Art. 23, onde determina que a educação básica poderá organizar-se em
anos/séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos,
grupos não-seriados, com base na idade, na evidência de competência e em outros
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critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar. O Ensino Fundamental do Sistema de Ensino
Municipal encontra-se em consonância com a LDB e está estruturada em ciclos da
seguinte forma:
I- CICLO I- 1º e 2º Ano (Ciclo de Alfabetização);
II- CICLO II- 3º, 4º e 5º Ano;
III- CICLO III- 6 º e 7º Ano
IV- CICLO IV - 8º e 9º ano.
Parágrafo Único- A modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA, assegurada
nos artigos 37 e 38 da LDB em que garante àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, e orienta aos
Sistemas de Ensino a manutenção de cursos e exames supletivos, que compreenderão a
Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em
caráter regular. Assim na Rede Municipal de Ensino a EJA está organizada:
I- EJA I:
a) ACELERAÇÃO I ESTÁGIO I (1ª e 2ª série)
b) ACELERAÇÃO I ESTÁGIO II (3ª e 4ª série)
II- EJA II:
a) ACELERAÇÃO II ESTÁGIO I (5ª e 6ª série)
b) ACELERAÇÃO II ESTÁGIO II (7ª e 8ª série)

SEÇÃO II

DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS CLASSES

Art. 94º O número de estudantes por classe deverá respeitar, sempre que possível, os
limites definidos na Portaria de Matrícula do ano vigente, respeitando os critérios da
enturmação nos anos, séries /cursos, idade, cujo cumprimento deve ser realizado pelos
gestores das unidades escolares.
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Art. 95º As classes das Unidade Escolar (UE) serão organizadas de acordo com a etapa, o
ciclo e/ou ano, cursados pelos estudantes, adotando-se como regra o agrupamento
heterogêneo.
Art. 96º A UE organizará as classes de acordo com os níveis e as modalidades de ensino
que atendem quantidades de turma e clientela.
Parágrafo Único - Em casos especiais e a critério da portaria de matrícula, o gestor da
unidade escolar manterá classes com número inferior aos limites estabelecidos neste artigo.
Art. 97º Quando necessário, serão organizadas classes ou programas de aceleração da
aprendizagem, bem como projetos de potencialização para os estudantes em considerável
distorção idade, série /ano.
Parágrafo Único- Para os estudantes a partir de 16 anos de idade será ofertado pela Rede
Municipal a modalidade de Jovens e Adultos- EJA, prioritariamente no turno noturno.
Art. 98º O gestor da unidade escolar é quem deve solicitar à Secretaria Municipal de
Educação a ampliação do estabelecimento para a organização de novas turmas, sempre
que a demanda for maior do que a capacidade instalada.
Art. 99º Os trabalhos escolares deverão ser programados anualmente abrangendo todos
os planos da unidade escolar, devendo envolver, na sua elaboração, toda a comunidade
escolar, com base na avaliação do ano anterior.
Art. 100º O ensino religioso obedecerá ao Referencial Curricular do Município, cabendo
ao estabelecimento fazê-lo sem determinar o credo religioso, em atendimento à
diversificação de religiões e à liberdade religiosa. De acordo com o Art. 33 da LDBEN9394/96 e a lei 10.639/2003.

SEÇÃO III
DAS UNIDADES LETIVAS, AVALIAÇÕES DO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM E PROMOÇÃO DOS ESTUDANTES.

Art. 101º O ano letivo será dividido em três unidades letivas.
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§ 1º Em cada unidade letiva, serão desenvolvidas as atividades de ensino aprendizagem
e os respectivos processos avaliativos.
Art. 102º A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve possibilitar a autoavaliação
do professor e do estudante, o registro de seus progressos e dificuldades, o replanejamento
do trabalho pedagógico e a recuperação da aprendizagem, pautado no artigo 23 da Lei
9394/96 LDB e ainda considerando ao art. 19 da Resolução CEE nº 137/2019, que considera
os aspectos da avaliação no que tange a avaliação por ciclo, a Rede Municipal tem em vista
o corte (possibilidade de retenção) ao final dos ciclos sendo eles: o 2º ano, o 5º ano, o 7º
ano e o 9º ano, evidenciando nesse último, o Projeto de Vida do estudante.
Art. 103º A avaliação na Educação Infantil, acontecerá de maneira qualitativa, tendo
relatórios descritivos e demais registros como instrumentos avaliativos.
Art. 104º Fica assegurada ao estudante do Ensino Fundamental (Ciclos: I, II, III e IV) e
EJA, avaliação processual contínua e cumulativa de desempenho com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos que deverá ser registrada no controle de classe
do estudante, abolindo a semana de prova, realizando intervenções, sempre que
necessário.
§ 1º O registro das avaliações do Ensino Fundamental, dos Ciclos I, II, III , IV e EJA,
realizadas, deverão ser empregados no Mapa de Acompanhamento e Verificação do
Desenvolvimento da Aprendizagem dos estudantes, e em diário de classe; realizado por
unidade pelo/a professor/a e deverá estar claramente preenchidos e sem rasuras.
§ 2º As avaliações do aproveitamento do Ensino Fundamental (Ciclos: I, II, III e IV) e
EJA, serão expressas através de uma escala de conceitos, considerando aprovado o
estudante que obtiver:
I - S= O conceito S (Satisfatório), que corresponde a 75% - 100%, de aproveitamento dos
estudos realizados;
II - A= O conceito A (Aceitável), que corresponde a 50% - 74%, de aproveitamento dos
estudos realizados;
III - T= O conceito T (Transitório), que corresponde a 26% - 49%, de aproveitamento dos
estudos realizados;
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IV - I = O conceito I (Insuficiente), que corresponde a 0% - 25%, de aproveitamento dos
estudos realizados.
a) Na situação de que trata o parágrafo anterior, na Educação Básica Regular, o conceito
final do estudante será calculado proporcionalmente, por combinação de conceitos,
conforme tabela anexa a este Regimento; tendo em vista os conceitos obtidos nas
avaliações já ocorridas.

TABELA COMBINATÓRIA DE CONCEITOS

COMBINAÇÃO

CONCEITO

COMBINAÇÃO

GERADO

CONCEITO

COMBINAÇÃO

GERADO

CONCEITO

COMBINAÇÃO

CONCEITO

GERADO

GERADO

S+S+I

S

S+T+I

A

A+S+I

A

A+T+I

T

S+S+T

S

S+T+T

A

A+S+T

A

A+T+T

A

S+S+A

S

S+T+A

A

A+S+A

S

A+T+A

A

S+S+S

S

S+T+S

S

A+S+S

S

A+T+S

A

S+A+I

A

S+I+I

A

A+A+I

A

A+I+I

T

S+A+T

A

S+I+T

A

A+A+T

A

A+I+T

T

S+A+A

S

S+I+A

A

A+A+A

A

A+I+A

A

S+A+S

S

S+I+S

S

A+A+S

S

A+I+S

A
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T+S+I

A

T+T+I

T

I+S+I

A

I+T+I

T

T+S+T

A

T+T+T

T

I+S+T

A

I+T+T

T

T+S+A

A

T+T+A

A

I+S+A

A

I+T+A

T

T+S+S

S

T+T+S

A

I+S+S

S

I+T+S

A

T+A+I

T

T+I+I

T

I+A+I

T

I+I+I

I

T+A+T

A

T+I+T

T

I+A+T

T

I+I+T

T

T+A+A

A

T+I+A

T

I+A+A

A

I+I+A

T

T+A+S

A

T+I+S

A

I+A+S

A

I+I+S

A

Art. 105º Nos estágios da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a avaliação deverá
assegurar aos estudantes múltiplas possibilidades de desenvolver as competências
necessárias, ao tempo em que durante as unidades através de análises sobre a sua
progressão, o mesmo possa a vir realizar atividades de retroalimentação dentro do período
letivo.
Art. 106º Durante o ano letivo, o estudante será avaliado qualitativamente, de maneira
contínua e formativa, sobrepondo os aspectos qualitativos aos quantitativos.
§ 1º A cada atividade avaliativa referente às unidades letivas, serão atribuídos conceitos,
de acordo com o aproveitamento da aprendizagem dos estudantes.
§ 2º No decorrer de cada unidade letiva, quando o estudante não atingir o mínimo de 50%
de aproveitamento, nas avaliações realizadas, lhe será reservado o direito de participar de
intervenções em prol de obter melhores resultados.
Art. 107º Serão considerados aprovados:
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I - Os/as estudantes que alcançarem os níveis de aproveitamento de conhecimento superior
ou igual a 50% (cinquenta por cento) das unidades de aprendizagens efetivamente
trabalhados por disciplina; do Ensino Fundamental dos Ciclos I, II, III e IV, Projeto Revendo
a Educação de Jovens e Adolescentes - REAJA e EJA;
II - Os/as estudantes com aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento), no final
unidade III, serão submetidos à avaliação final (Recuperação Conclusiva), devendo por tanto
alcançar o conceito igual ou superior a 50% (conceito A) em cada componente curricular;
III - Ter-se-ão como aprovados, quanto à assiduidade, os/as estudantes de frequência igual
ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) das horas letivas de efetivo trabalho escolar.
Art. 108º Considerar-se-ão não aprovados, quanto ao aproveitamento de estudos, os/as
estudantes que não alcançarem os mínimos estabelecidos por esta Resolução,
consubstanciados na legislação em vigor e explicitados no Projeto Político-Pedagógico das
Unidades de Ensino.
Art. 109º As avaliações das três unidades letivas poderão, na totalidade a depender da
carga horária de cada disciplina, ser subdividida em três ou mais partes ou etapas de
acordo com os critérios de avaliação abaixo:
I - Avaliação Subjetiva;
II - Avaliação Objetiva;
III - Atividades Extraclasses;
IV - Trabalho em grupo (Seminário, Palestras, Colóquios, Works shopping, Pesquisa e
outros);
V - Atividade de Sala - Individual e/ou coletiva.
Art. 110º A combinação final dos conceitos atribuídos, para fins de aprovação não poderá
ser inferior ao conceito A (aceitável), que corresponde a 50% - 74%, de aproveitamento
de aprendizagem, nos Ciclos I, II, III e IV do Ensino Fundamental.
§ 1º No que tange a combinação conceitual para o Projeto Revendo a Educação de Jovens
e Adolescentes - REAJA e Educação de Jovens e Adultos – EJA, deverá ser levado em
consideração os aspectos qualitativos sobre os quantitativos , ainda , em vista da avaliação
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pautada na progressão, considerando o desenvolvimento de evidências nesse nível ou nos
próximos.
Art. 111º Não será permitido que nenhum estudante fique sem conceito, mesmo aqueles
que não realizaram trabalhos, exercícios, tarefas, e / ou atividades propostas durante a
unidade, inclusive as intervenções, que se destina a avaliação da aprendizagem, desde que
o mesmo se faça presente nas aulas.
§ 1º Caso o estudante não esteja frequentando regularmente as aulas, será necessário um
registro formal, constando número de faltas, providências tomadas pela instituição de
ensino, devolutiva da família, do órgão de proteção à criança e adolescente. ou do
estudante maior de idade em questão, para providenciar a volta do mesmo a escola; ou
cancelamento da matrícula, a fim de decidir qual procedimento deverá ser tomado
mediante o processo avaliativo:
I - Informar no campo destinado ao registro dos conceitos das respectivas atividades
avaliativas já propostas pelo professor e não realizadas pelo estudante, que o mesmo
faltou verificação, através da sigla F.V, proporcionando de imediato ao estudante estudos
complementares (atividade específica); se o mesmo não tiver realizado nenhuma das
avaliações propostas na primeira etapa do processo avaliativo, o conceito obtido com os
estudos complementares deverá ser registrado no campo destinado ao conceito da
intervenção, caso ele retorne;
II - Registrar no mapa avaliativo o cancelamento da matrícula do estudante, caso de fato
seja efetivado; sendo necessário também informar ao lado, a data que o cancelamento foi
feito.
Art. 112º Será considerado aprovado ao Ano / nível seguinte, o estudante que ao final do
ano letivo, tiver obtido:
I - O conceito A (Aceitável), especificados neste Regimento, em cada componente
curricular e/ou atividades, nas avaliações normais e nas intervenções a que estiver sujeito;
II - A frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas e atividades
do Ano / ou nível.
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Art. 113º As avaliações de intervenção serão um processo contínuo e englobará todos os
aspectos anteriores desenvolvidos pelos estudantes.
Art. 114º Para as avaliações de intervenção, deverão ser utilizados os dados de
observação contínua do desenvolvimento do estudante, evidências e os resultados da
aprendizagem, nas diferentes experiências curriculares, nos casos de Estudantes com
Necessidades Educacionais Especiais serão adotados os critérios do Parecer CNE/CEB
nº 17/2001 e Terminalidade Específica.
Art. 115º Todos os resultados obtidos pelos estudantes nas diferentes áreas curriculares
serão definidos por expressões de estímulo ao seu autoconceito.
Art. 116º A síntese dos resultados obtidos pelos estudantes será realizada no final de cada
unidade letiva.
Art. 117º Os resultados das avaliações de desempenho dos estudantes deverão ser
comunicados aos pais ou responsáveis e utilizados para fins de replanejamento das
atividades curriculares.
Art. 118º Na avaliação do aproveitamento em conceitos preponderarão aspectos
qualitativos.
§ 1º Entende-se por aspectos qualitativos, a apropriação de conhecimentos revelados pelo
estudante, durante o processo aprendizagem.
§ 2º Entende-se pelo aspecto quantitativo, a verificação do volume de unidades de
aprendizagens e atividades programadas e desenvolvidas pelo estudante de acordo com
as fases de seu desenvolvimento.
§ 3º Cabe a/ao professor/a do componente curricular aferir o desempenho do/a estudante
quanto à apropriação de competências e conhecimentos de estudos e atividades escolares.
Art. 119º As avaliações do aproveitamento de aprendizagens devem ser motivo de
planejamento e serão feitas através de trabalhos individuais ou em grupo, atividades
objetivas, orais ou dissertativas, e através de outros instrumentos pedagogicamente
aconselháveis.
Art. 120º Serão dispensados, facultativamente, da prática de educação física (lei
6503/77), aos estudantes que:
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I - Comprovem exercer atividades profissionais em jornadas iguais ou superiores a 06
(seis) horas diárias;
II - Maiores de 30 (trinta) anos de idade;
III - Estiverem prestando serviço militar ou que, em outra situação comprove estar
obrigados a prática da educação física na organização militar que servem;
IV - Amparados pelo Decreto da lei nº 1.044 (dispensa médica);
V - Do sexo feminino que tenha filhos.
§ 1º Pode ocorrer a dispensa de determinadas práticas desportivas sem que os estudantes
estejam dispensados do componente curricular.
§ 2º A unidade escolar estabelecerá uma programação especial para os estudantes com
dispensa da prática de educação física.
§ 3º O Estabelecimento poderá ainda exigir atestado médico ou outro documento que
comprove a necessidade da dispensa prática de educação física.
Art. 121º Os estudantes dos Ciclos I e II do Ensino Fundamental desenvolveram
atividades físicas de caráter recreativo e Ciclos III e IV desenvolvem atividades físicas de
caráter formativo de acordo com a Legislação vigente.
Art. 122º Encerrado o ano letivo, cumprido o calendário escolar e obedecido o teor deste
regimento, as unidades escolares, publicarão por turma os resultados finais, mencionando
os componentes curriculares.

SEÇÃO IV
DAS INTERVENÇÕES AVALIATIVAS E RECUPERAÇÃO FINAL

Art. 123º Considera-se aproveitamento insuficiente o estudante que não adquirir as
Evidências de competências correlatas às unidades de aprendizagens trabalhadas a partir
dos componentes curriculares não conseguindo consolidar as habilidades trabalhadas no
período das respectivas unidades letivas; Pautado na Lei nº 9.394/96, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no art. 24, inciso V “e”, mostra os critérios de
verificação do rendimento escolar e assevera: “obrigatoriedade de estudos de recuperação para os
casos de baixo rendimento escolar”.
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Art. 124º A recuperação se destina ao estudante que apresentar aproveitamento abaixo
da média e é assegurado pela Rede Municipal, Ensino Fundamental, a retroalimentação da
aprendizagem, no decorrer das duas primeiras unidades letivas para os estudantes que obtiverem
conceito igual ou inferior a T (Transitório o que compreende 26% a 49% de aproveitamento),
entre os instrumentos arrolados no período e igualmente ao final da última unidade, a partir de
estudos de recuperação. Assim, deverão ser submetidos a novas abordagens didático-pedagógicas
para potencializar a evidência de competência que não foi por ora consolidada

Art. 125º Serão submetidos aos estudos obrigatórios de recuperação os estudantes de
insuficiência de rendimento escolar ao final do ano letivo.
Art. 126º O estabelecimento proporcionará intervenções avaliativas e estudos de
retroalimentação/recuperação destinados:
I - A reduzir ao mínimo a repetência em cada ano, e/ou ciclo, mantendo todos seus
estudantes atualizados através de programa das revisões e recapitulações processuais dos
objetos de conhecimentos a partir das unidades de aprendizagens e Evidências de
competências dos respectivos componentes curriculares já lecionados;
II - Propiciar ao estudante de rendimento insuficiente, atenção, acompanhamento,
atividades e aulas especiais, visando à melhoria de seu aproveitamento, durante todas as
unidades do ano letivo.
Art. 127º O estudante que estiver cursando o ensino fundamental (ciclos I, II e III e IV, ou
EJA), submetido às intervenções avaliativas, e não obtiver aprovação, será submetido ao
Conselho de Classe, após o término da unidade letiva.
Art. 128º O estudante, durante os estudos de recuperação será submetido a mensurações
processuais da aprendizagem, sabendo-se que estará promovido, no componente curricular,
o que obtiver, 50% das Evidências de competências, correlatos ao aproveitamento de
aprendizagem, anulando os resultados do ano letivo.
Art. 129º Terá direito a ser avaliado pelo Conselho de Classe o estudante que lograr
aprovação após o processo de recuperação em até 05 (cinco) componentes curriculares,
através de critérios pré - estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação no que
concerne a avaliação qualitativa, que por sua vez definirão os resultados: aprovado ou
conservado, por assiduidade ou desempenho.
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SEÇÃO V
DA SEGUNDA CHAMADA

Art. 130º Ao estudante que não comparecer às verificações das unidades letivas, mas
tendo assiduidade prevista em lei, ser-lhe - á assegurado o direito da segunda chamada,
por motivo de:
I - Doença, com apresentação de atestado médico;
II - Luto, por morte de parentes;
III-Casos excepcionais, devendo o estudante (maior de idade) ou responsável apresentar
justificativa em até 48 (quarenta e oito) horas antes ou depois da verificação;
IV - Impedimento por conta de Gravidez, licença-maternidade e/ou doenças.

SEÇÃO VI
DA REPETÊNCIA
Art. 131º O estudante que chegar e/ou ultrapassar 30% de faltas do total da carga horária
anual em todas os componentes curriculares será reprovado.
Art. 132º A matrícula de estudante bi repetente, não poderá ser negada.

SEÇÃO VII
DA ADAPTAÇÃO
Art. 133º Entende-se por adaptação, o processo pelo qual a unidade escolar procurará
ajustar os estudos dos estudantes transferidos ao seu currículo pleno, respeitando a Base
Nacional Comum, Referencial Curricular Municipal, e os estudos de caráter regional de
idêntico ou equivalente valor formativo.
Parágrafo Único - A adaptação dos estudantes deverá processar-se de maneira metódica
e progressiva, por meio de trabalhos prescritos pela unidade escolar, com o objetivo de
ajustá-lo à sua organização curricular e seus padrões de estudo.
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CAPÍTULO V
DA DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES EM ANOS/OU NÍVEIS E TURMAS

SEÇÃO I
DA REGULARIZAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO E AVANÇO DE ESTUDOS.

Art. 134º O estudante sem escolaridade anterior poderá matricular-se no Ensino
Fundamental de nove anos no 1º ano, conforme orientação da idade de corte CNE/CEB
05/2007 e 7/2007. Os estudantes em defasagem idade série, deverão ser matriculados caso
tenham no município, em classes de regularização do fluxo escolar, com a legislação
vigente.
Art. 135º O estudante recebido em transferência do país ou do exterior, considerando o
documento apresentado e seu desenvolvimento, poderá ser reclassificado em série/ano ou
nível compatível com seu desenvolvimento, mediante exame prévio para reclassificação.
Art. 136º Do estudante reclassificado (por comprovação de distorção idade/ano ou por
comprovação de irregularidades na vida escolar, devendo série, ano e/ou etapa), se
transferido do estabelecimento antes de decorrido um ano; no histórico escolar não
constará a reclassificação e consequentemente a regularização da vida escolar do mesmo,
que será considerado inexistente.
Art. 137º Os exames de reclassificação e avanço de estudos serão especiais, preparados
e aplicados por bancas de professores, coordenador pedagógico e diretor da instituição.
Art. 138º Os resultados dos exames especiais de reclassificação e avanço de estudos serão
registrados em atas e passarão a constar no histórico escolar do estudante.
Art. 139º A reclassificação e avanços de estudos obedecerão ao previsto nas normas
aplicadas do sistema de ensino.
Parágrafo Único - O avanço de estudos poderá ser propiciado ao (a) estudante com
Necessidades Educativas Especiais de acordo com o Parecer CNE/CEB 05/2007 e
terminalidades específicas.
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CAPÍTULO VI
DA MATRÍCULA E DO CANCELAMENTO

Art. 140º A matrícula será aberta e encerrada pela Secretaria de Educação em datas
determinadas e atenderá ao disposto na legislação em vigor.
Parágrafo Único - Por motivo justo, a critério da direção do estabelecimento, pode ser
aceita matrícula fora do prazo estabelecido pela portaria de matrícula.
Art. 141º A matrícula para ingresso no estabelecimento deverá ser requerida pelo
responsável legal do estudante, no prazo fixado pela gestão escolar e/ou Secretaria de
Educação.
Art. 142º O Estabelecimento não se responsabiliza pela reserva de vagas aos estudantes
que, matriculados no período anterior, não cumprirem o calendário previsto e as
determinações próprias para sua renovação.
Art. 143º É nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para o estabelecimento,
a matrícula feita com documento falso ou adulterado, passível o responsável de arcar com
as sanções que a lei determinar.
Parágrafo Único - Responde o responsável pelo estudante por qualquer dano ou
consequência advinda de matrícula com documento falso, adulterado, inautêntico ou
irregular como consta no Código Penal.
Artigo 144º Ao assinar o requerimento de matrícula, o responsável pelo (a) estudante
aceita e obriga- se a respeitar as determinações deste regimento, que será colocado à sua
disposição para dele tomar conhecimento por inteiro, bem como da legislação aplicável.
Art. 145º O Estabelecimento não recusará matrícula, nem dará tratamento desigual aos
estudantes matriculados, por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem
como por quaisquer preconceitos aos portadores de deficiência, de classe ou raça.
§ 1º O estabelecimento se reserva o direito de rejeitar a matrícula, mesmo em caso de
renovação, de qualquer candidato, por incompatibilidade ou desarmonia com o regime
disciplinar e administrativo da instituição ou ainda por ser prejudicial à comunidade

56

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKE4MTG4QZLFN0JEQ0U3QJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
27 de Outubro de 2022
72 - Ano XIV - Nº 3366

Saubara

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Ananias Requião, S/n - Centro, Saubara – BA.
CEP: 44220-00 – CNPJ: 13.040.233/000160

Gabinete de Secretaria
REGIMENTO UNIFICADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES INTEGRANTES DO
SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE ENSINO

escolar, bem como em caso de descumprimento anterior de cláusula de contrato firmado
por parte do responsável pelo estudante, de acordo com o disposto no artigo.
§ 2º Pelos motivos previstos no parágrafo anterior, o estabelecimento poderá cancelar a
matrícula do estudante, expedindo imediatamente sua transferência.
Art. 146º Os estudantes aprovados pertencentes à unidade escolar do município terão sua
matrícula automática, desde que confirmem nos prazos fixados pela programação da
Secretaria de Educação, sua continuidade na escola.
Art. 147º Para matrícula, exige-se que a criança e estudante tenham a idade mínima
determinada em lei para cada caso e que não esteja incompatibilizado ou em desarmonia
com o regime disciplinar ou administrativo estabelecido neste regimento.
Art. 148º A matrícula pode ser cancelada em qualquer época do período letivo, por
iniciativa do estabelecimento ou do responsável pelo estudante ou pelo estudante maior
que 18 anos, resguardados os direitos das partes, inclusive quanto à transferência.
§ 1º Por motivo disciplinar, o estabelecimento poderá determinar o remanejamento ou
transferência do estudante.
Art. 149º Obedecida a legislação aplicável, conforme o caso, para a transcrição e
anotação de dados, são exigidos os seguintes documentos:
I - Certidão de registro civil ou cédula de identidade (cópia) com os respectivos originais
para conferência;
II - Duas fotos 3x4 recentes;
III - Histórico escolar (original) ou atestado escolar com validade de 60 dias;
IV - Comprovante de residência;
V - Cartão de vacina (Educação Infantil e Anos Iniciais);
VI - Cartão do sistema único de saúde (SUS);
VII - NIS (Número de Identificação Social).
VIII - Documento comprobatório de guarda ou tutela emitido pelos órgãos de
Proteção à Infância e Juventude.
§ 1º Provisoriamente, com validade não superior a 60 (dias), o documento mencionado
no inciso III pode ser substituído por Declaração Provisória de Transferência.
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Art. 150º Na renovação de matrícula são exigidos apenas os documentos cujos dados
devem ser atualizados ou aqueles que, por acaso, não tenham o candidato apresentado no
ato da matrícula.
Art. 151º Por determinação legal ou dos órgãos competentes, ou ainda em razão de
conveniências administrativas ou pedagógicas, pode o estabelecimento exigir outros
documentos para a aceitação de matrícula.
Art. 152º A apresentação dos documentos não exime aos estudantes da obrigatoriedade
de apresentá-los, sempre que forem julgados necessários.
Art. 153º É admitida a apresentação de cópias mecânicas devidamente autenticadas.
Art. 154º Os documentos originais referentes à vida escolar do estudante em hipótese
alguma poderão sair da escola.
Art. 155° São condições para o cancelamento de matrícula:
I - Não acatamento das disposições regimentais;
II - Falta de renovação em tempo hábil;
III - Descumprimento das obrigações previstas neste Regimento e em lei;
IV - Requerimento pelo estudante maior de idade, pelos pais ou responsável e ou por
determinação do estabelecimento.

CAPÍTULO VII
DA TRANSFERÊNCIA E MUDANÇA DE TURNO

Art. 156º A transferência é a transição do estudante do estabelecimento para outro e se
fará pelo núcleo comum e estudos obrigatórios, prescritos pela legislação em vigor.
Parágrafo Único - Havendo vaga, o requerimento do responsável pelo estudante ou por
sugestão do estabelecimento, por razões didáticas, pedagógicos ou disciplinares, poderá
ser feita a transferência de turno.
Art. 157º A matrícula do estudante transferido para o estabelecimento de ensino só será
efetivada mediante a apresentação da documentação de transferência, no original, vedada
a utilização de qualquer outro documento.
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Art. 158º Será concedida transferência de estudante sempre que solicitada por este ou por
seu responsável, no período do ano letivo, antes do início da última etapa do processo de
avaliação do seu rendimento escolar.
Parágrafo Único - Quando o estudante for transferido durante o ano letivo, deverá
constar na sua ficha escolar, informações referentes aos estudos já realizados:
I - Relatório descritivo para Educação Infantil e Aproveitamento em cada Componente
Curricular para o Ensino Fundamental, relativo ao período cursado;
II - Carga horária em cada Componente Curricular, área de estudos ou atividades;
III - Frequência.
Art. 159º Só serão aceitos históricos que contenham o número do ato de criação ou
autorização de funcionamento do estabelecimento de origem, assim como as assinaturas
e respectivos números de autorização ou registro do diretor e secretário escolar.
Art. 160º Constatada irregularidade na transferência, o estudante ( maior de idade), o
responsável pelo estudante terá um prazo de trinta dias para providenciar a necessária
regularização, prorrogáveis a critério da direção, findando o prazo a matrícula poderá ser
cancelada, mediante o conhecimento os órgãos de proteção às crianças e adolescentes.
Art. 161º Na transferência concedida ao estudante com aproveitamento insuficiente, ao
concluir o ano letivo, constará o último ano/série cursado com aproveitamento e carga
horária.
Art. 162º O documento de Transferência, para produzir os efeitos legais deverá conter os
seguintes dados:
I - Nome e endereço do estabelecimento, INEP, município e o Estado;
II - Entidade mantenedora;
III - Número do ato de autorização ou de reconhecimento da escola e dos cursos
ministrados, com as respectivas datas de publicação do Diário Oficial;
IV - Nome completo do estudante, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento e
filiação;
V - Quadro curricular e histórico escolar do estudante, especificando os rendimentos de
cada componente curricular;
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VI - Certificado de que o estudante concluiu determinado série/ano do Ensino
Fundamental, na forma da lei e do regimento escolar do estabelecimento;
VII - Data e assinatura do secretário escolar e do diretor, com os nomes sobrepostos e a
indicação dos respectivos registros ou autorização.
§ 1º No verso do formulário de transferência constarão os registros complementares:
ciclo/série/seg./ano ou nível, nome do estabelecimento, ano, município e Estado em que
o aluno cursou e concluiu nos anos anteriores; registrando.
§ 2º Quando o aluno for transferido durante o ano letivo, constarão informações relativas
aos estudos realizados.
Art. 163º O formulário de transferência é o documento hábil que define a situação da
vida escolar do estudante.
§ 1º A matrícula do estudante transferido só se concretizará com a representação da
respectiva guia, vedada à utilização de qualquer outro documento.
§ 2º Caso se verifique irregularidade, deverá o estabelecimento que receber o estudante
promover a regularização, dentro de 60 (sessenta) dias.
Art. 164º Os documentos de transferência são expedidos no prazo de até 60 (sessenta)
dias, contados da data de entrada do requerimento, se o estudante tiver atendido suas
obrigações com o estabelecimento.
Parágrafo Único - Ao estudante em dia com suas obrigações perante o estabelecimento
será entregue a declaração provisória de transferência.
Art. 165º Expedidas as transferências ou não apresentado o pedido de renovação em
prazo hábil, conforme calendário do estabelecimento, considera-se o estudante
automaticamente desvinculado deste.
Art. 166º Nenhuma unidade escolar poderá receber estudante transferido faltando
30 dias para o cumprimento do ano letivo, sendo considerados nulos quaisquer atos
assim praticados pela instituição de ensino.
Art. 167º Os conceitos de aproveitamento, até a época da transferência, serão atribuições
exclusivas do estabelecimento de onde procede o estudante, não podendo ser ajustadas
ou modificadas.
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CAPÍTULO VIII
REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE AVALIAÇÃO

Art. 168º A direção do estabelecimento, a seu critério, tendo ouvido o conselho de classe,
poderá:
I - Anular, desconsiderar ou substituir, no todo ou em parte, avaliação que apresentar
irregularidade, erro ou defeito de formulação ou correção;
II - Conceder revisão de avaliação, quando constatar erro ou defeito de formulação ou
correção, se requerida pelo interessado até 48 (quarenta e oito) horas após o conhecimento
do resultado.

CAPÍTULO IX
EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS E REGISTROS DE SEUS RESULTADOS

Art. 169º Haverá equivalência de estudos de Componentes Curriculares oferecidos na
unidade escolar de origem que apresentam idêntico ou equivalente objetos de
conhecimento ou valor formativo, em relação aos diferentes Componentes Curriculares
constantes do currículo do estabelecimento.
Parágrafo Único - Não reconhecida à equivalência, será o estudante submetido à
adaptação.
Art. 170º Quando o estudante for transferido para o estabelecimento no decorrer do
período letivo, para a avaliação de aproveitamento e a apuração da assiduidade, adotamse os seguintes procedimentos:
I - Adaptação dos resultados de avaliação do aproveitamento ao previsto neste regimento,
aplicando-se, sempre que possível, o critério comparativo de proporcionalidade;
II - Serão computados conceitos, bem como carga horária e número de faltas do estudante,
obtidos na escola de origem, quando os objetos de conhecimentos forem idênticos;
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III - Aproveitamento apenas dos resultados, carga horária e frequência constatados neste
estabelecimento, a partir da data de matrícula, quando as unidades de aprendizagem não
tiverem sido cursadas na escola de origem, submetendo-se o estudante a intervenções
avaliativas, se tiver aproveitamento insuficiente.
§ 1º Na hipótese prevista no inciso II, ao estudante aprovado atribui-se a respectiva carga
horária constante nos anexos deste regimento.
Art. 171º Na transferência recebida antes do início do ano letivo, respeitam-se os
resultados obtidos pelo estudante no estabelecimento de origem, inclusive quanto à nota,
menção, conceito ou crédito, que se transcrevem definitivamente no histórico escolar,
sem qualquer conversão.

CAPÍTULO X

ESTUDANTES PROVENIENTES DO EXTERIOR

Art. 172º No caso de estudantes cujos estudos foram realizados no todo ou em parte em
estabelecimento estrangeiro, é obrigatória a adequação ao currículo do estabelecimento,
podendo ser feita a reclassificação do estudante como prevista neste regimento.
Art. 173º Ao estudante proveniente de escola estrangeira ou que tenha cursado ano ou
período letivo no exterior, aplicam-se as disposições sobre adaptação e reclassificação.
§ 1º Para exame e análise da situação de cada estudante, exige-se, no ato da matrícula, a
apresentação dos seguintes documentos:
I - Histórico escolar e documento informando sua autenticidade expedida pelo consulado
brasileiro no país onde foram feitos os estudos, com firma devidamente reconhecida pelo
órgão público competente;
II - Certidão de nascimento, a qual pode ser substituída provisoriamente pelo passaporte
ou certidão de inscrição consular, no qual constem todos os elementos necessários à
identificação do estudante;
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III - Tradução de todos os documentos por tradutor público oficial, se redigidos em língua
estrangeira.
§ 2º O estudante será matriculado no ciclo/ano/ou nível a que responder os estudos
realizados, procedendo-se às adaptações ou reclassificação necessária, merecendo
especial atenção e orientação a comunicação em Língua Portuguesa.
§ 3º Nos registros escolares, o estabelecimento registra a equivalência e aproveitamento
dos estudos feitos, bem como ao ciclo/ ano/série ou nível a que correspondem.

CAPÍTULO XI
DOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO

Art. 174º O setor de escrituração e arquivo adotará os seguintes documentos de registro:
I - Livro de registro de matrícula;
II - Pasta individual do estudante contendo ficha individual, fotocópia da certidão de
nascimento, termo de responsabilidade, termo de matrícula, históricos escolares, ficha de
matrícula;
III - Livro de registro de atas de resultados finais, constando delas também cancelamento
de matrícula e transferência ocorridas;
IV - Livro de registro de atas e resultados de exames de classificação, reclassificação e
avanço de estudos se houver;
V - Livro de atas de incineração de documentos em que se lavram atas de incineração de
documentos escolares, com assinaturas do secretário e diretor;
VI - Livro de ponto - ou outro processo substitutivo, em que se anota a presença de
funcionários e professores, bem como os dias letivos;
VII - Diário de classe - destinado ao registro, pelo professor, da frequência diária do
estudante, dos Campos de Experiência (para Educação Infantil) do Componente
Curricular lecionado, das unidades de aprendizagem e dos resultados das avaliações;
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VIII - Boletim, ou outro - destinado à identificação do estudante, à comunicação entre o
Estabelecimento e a família, de sua frequência, resultados de avaliação, do
aproveitamento escolar e de tudo mais que se fizer necessário;
IX - Outros - que se mostrarem convenientes ou necessários.
Art. 175º O arquivo inativo será constituído de toda documentação da vida escolar do
aluno, organizado em consonância com o arquivo ativo.
Art. 176º Lavradas devidamente as atas podem ser incinerados os seguintes documentos:
I - Provas, exames especiais, de classificação, reclassificação e avanço de estudo, após
um ano de realização ou uso, se já lavradas as atas de resultados finais ou relativas a
exames especiais;
II - Declaração provisória de transferência, caso a transferência definitiva do estudo tenha
sido recebida pela instituição.
Art. 177º Ao diretor e ao secretário cabe a responsabilidade pela escrituração e expedição
de documentos escolares, bem como dar-lhes a autenticidade pela aposição de suas
assinaturas.
Parágrafo Único - Todos os funcionários se responsabilizam pela guarda e
inviolabilidade dos arquivos, dos documentos e da escrituração escolar.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO E OBJETIVOS
Art. 178º A Organização disciplinar dos corpos técnico – pedagógico – administrativo,
docente, discente e de pessoal de apoio, além dos direitos e deveres assegurados em lei,
deverá observar normas peculiares, baixadas pela entidade mantenedora e pela direção do
estabelecimento.
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Art. 179º O regime disciplinar aplicável ao pessoal discente, docente e administrativo se
destina a promover a melhoria do processo de ensino – aprendizagem, na formação, do
bom funcionamento dos trabalhos escolares, do entrosamento dos vários serviços, da
manutenção da boa ordem, da perfeita execução do regimento escolar e da consecução
dos objetivos nele previstos.
Art. 180º O regime disciplinar decorre das disposições legais aplicáveis, das
determinações deste regimento escolar, do contrato social da entidade mantenedora; dos
regulamentos específicos e das decisões emanadas da diretoria, órgãos e serviços
mantidos pelo estabelecimento.

CAPÍTULO II
DO PESSOAL DOCENTE

Art. 181º O corpo docente se constitui de todos os professores com habilitação específica.
No exercício da função de professor, observar-se à:
I - Classificação no concurso público ou processo seletivo;
Parágrafo Único - Ao ser admitido, o professor toma conhecimento prévio das
disposições deste regimento.
Art. 182º São deveres dos professores os previstos no art. 13 da Lei nº 9.394 / 96 e,
especialmente:
I - Manter eficiência do ensino na área específica de sua atuação;
II - Elaborar, anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação do(s)
componente (s) curricular(es) e o plano de ensino específico;
III - Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de dias
letivos fixados pelo estabelecimento e registrando, no diário de classe, o componente
curricular, as unidades de aprendizagens e a frequência do estudante, bem como a própria
frequência, é necessário que a unidade de aprendizagem seja registrada para que a
coordenação e direção saibam de imediato a evolução dos trabalhos pedagógicos de cada
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classe, o que se trabalhou, ou se está trabalhando em sala sem precisar recorrer a outros
documentos;
IV - Responder pela ordem na sala de aula, pelo bom uso do material didático e pela
conservação dos laboratórios;
V - Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades extraclasse relacionadas com o
componente curricular, esforçando-se por obter o máximo de aproveitamento do
estudante;
VI - Cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do aproveitamento do
discente;
VII - Fornecer à secretaria os resultados da avaliação nos prazos fixados no calendário
escolar;
VIII - Ministrar aulas preparatórias para atividades avaliativas e estudos de recuperação,
nos períodos previstos no calendário escolar, responsabilizando-se pela elaboração e o
teor da avaliação;
IX - Respeitar a diferença individual do estudante, considerando as possibilidades e
limitações de cada um, mantendo-o em classe no período de aula;
X - Participar, salvo impedimento legal ou regimental, de formação, de comissões
analíticas, discursivas, reflexivas e deliberativas e outras, para as quais for designado;
XI - Fornecer à coordenação pedagógica, com regularidade, informações sobre seus
estudantes e trabalhos;
XII - Participar, ativamente, dos conselhos de classe e de outros órgãos colegiados de
que, por força deste regimento, for membro;
XIII - Atender à família da criança e do estudante, quando for solicitado;
XIV - Acatar as decisões da gestão, de órgãos colegiados e demais autoridades do ensino;
XV - Velar pelo bom nome do estabelecimento, dentro e fora dele, mantendo uma conduta
compatível com a missão de educar;
XVI - Evitar o uso pelo estudante de processos fraudulentos na execução de trabalho, e
atividades avaliativas;
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XVII - Entregar ao estabelecimento todos os documentos necessários para investidura no
exercício da profissão, bem como para contratação, sempre que exigidos, satisfazendo
plenamente as leis vigentes e as obrigações previstas neste regimento;
XVIII - Manter a disciplina dos estudantes, (controle de classe);
XIX - Participar de atividades cívicas, desde que não venha ir de contra a doutrina
religiosa que seguem;
XX - Participar das formações continuadas promovidas pela rede municipal.
§1º Perde o direito à assinatura do ponto ou consignação de presença o professor que se
atrasar, admitindo-se uma tolerância de 15 (minutos), para a primeira aula do turno.
§2º O não cumprimento ou inobservância dos preceitos do presente artigo e demais
normas deste regimento torna o professor passível das penalidades cabíveis nos termos
da legislação trabalhista e de ensino.
Art. 183º O professor, além dos direitos que lhe são assegurados pela legislação
trabalhista e pela legislação de ensino, tem ainda as prerrogativas de:
I - Requisitar todo o material didático necessário às aulas e atividades, dentro das
possibilidades do estabelecimento e com antecedência;
II - Utilizar os livros e material da biblioteca, as dependências e instalações do
estabelecimento, necessários ao exercício de suas funções;
III - Opinar sobre os programas e sua execução, planos de curso, técnicas e métodos
utilizados e adoção do livro didático;
IV - Propor à gestão ações que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, de
avaliação, de administração e de disciplina;
V - Comparecer às reuniões das Atividades Complementares (ACs) ou cursos
relacionados com as atividades docentes que lhe sejam pertinentes, como forma de
aperfeiçoamento ou especialização ou atualização;
VI - Elaborar as atividades pedagógicas bem como as avaliativas e outros instrumentos
utilizados para verificação de aprendizagem;
VII - Gozar férias remuneradas;
VIII - Exigir tratamento e respeito condignos e compatíveis com a sua missão de educar.
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Art. 184º É vedado ao Professor:
I - Dedicar-se exclusivamente às aulas de componentes curriculares alheios ao de sua
competência, estabelecido pela unidade escolar;
II - Aplicar penalidades aos estudantes, exceto advertências, orientações adequadas e,
excepcionalmente, exclusão de aula, quando necessário; encaminhando a situação a
gestão da escola imediatamente;
III - Fazer-se substituir nas atividades de classe por terceiros, sem aquiescência da gestão;
IV - Ministrar curso/aula particular aos próprios estudantes, dentro do ambiente escolar
(fora do ambiente escolar o professor poderá agir com liberdade a oferecer seus serviços
para aqueles que estão dispostos a remunerá-lo);
V - Repetir conceitos ou concluir resultados, sem proceder à nova verificação da
aprendizagem;
VI - Dirigir-se diretamente aos pais ou responsáveis para solução de problemas
pedagógicos ou comportamentais do estudante, sem prévio conhecimento da
coordenação, e da gestão.
CAPÍTULO III
DOS (AS) AUXILIARES DE CLASSE E DA CRIANÇA E DO (A) ESTUDANTE

Art. 185º Para atuar como auxiliar de classe da Educação Infantil, o profissional deve ter
o ensino médio completo, noções das fases de desenvolvimento da criança e do estudante,
para que assim possa subsidiar a criança, ou estudante no seu desenvolvimento e
autonomia, contribuindo efetivamente com o professor em sala de aula.
Art. 186° São atribuições dos(as) Auxiliares de Classe
I- Participar efetivamente de todos os encontros formativos desenvolvidos pela equipe da
Secretaria Municipal de Educação;
II - Participar e manter-se integrado de todas as atividades desenvolvidas pelo professor
e equipe de trabalho em sala de aula, ou fora dela;
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III- Participar das reuniões pedagógicas, de grupos de estudos, eventos da unidade escolar
e atividades afins;
IV - Seguir as orientações da Secretaria Municipal de Educação, e da gestão e
coordenação da Unidade Escolar;
V- Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata e outros);
VI- Promover ambiente de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças, estudantes e
demais profissionais da Unidade Escolar, proporcionando o cuidado e educação;
VII- Inteirar-se, entender e cumprir a proposta da Educação Infantil, da Rede Municipal
de Educação, em relação a suas funções;
VIII- Zelar pela segurança das crianças, atendendo suas necessidades;
IX- Observar e registrar na agenda, sempre sob a supervisão do professor, os fatos
ocorridos durante o dia, a fim de garantir a comunicação com a família, o bem-estar e o
desenvolvimento sadio da criança;
X- Comunicar ao professor e a direção, situações que requeiram atenção especial e ou
anormalidades no processo de trabalho;
XI- Participar ativamente no processo de adaptação das crianças e atendendo a todas as
suas necessidades;
XIII- Atender as crianças em suas necessidades diárias, estimular, orientar e cuidar da
criança na aquisição de hábitos de higiene, troca de fraldas, necessidades fisiológicas,
alimentação, banho e escovação dos dentes, sob a supervisão do professor;
XIV- Participar do processo de integração da unidade educativa, família e comunidade;
XV- Auxiliar o professor na construção do material didático, bem como na organização,
higienização e manutenção deste material;
XVI- Conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado,
através de leituras, formação continuada, seminários e outros eventos;
XVII- Acompanhar e zelar pelas crianças, na hora do repouso, acompanhar o sono,
permanecendo vigilante durante todo o período do sono/repouso;
XVIII- Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e dos
brinquedos;
XIX - Estimular bons hábitos alimentares, acompanhando e orientando a criança durante
as refeições e auxiliando as crianças menores;
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XX- Zelar pela conservação, organização e guarda dos materiais e equipamentos de
trabalho;
XXI- Auxiliar o professor no atendimento das crianças para assegurar o bem-estar e o
desenvolvimento das mesmas;
XXII- Auxiliar os professores na execução das atividades pedagógicas e recreativas
diárias;
XXIII- Atender as necessidades da escola, colocando-se à disposição da equipe gestora,
para atuar nas diferentes salas de aula em que sua presença se faça necessária;
XXIV- Realizar outras atividades correlatas com a função;
XXV- No exercício das funções com as crianças, não dirigir a atenção para outras
atividades como, por exemplo, conversar com outras pessoas ou falar ao celular. Estas
ações dificultam ou impossibilitam a atenção à criança, colocando em risco a sua
segurança.
Parágrafo Único: A Constituição Federal estabelece o direito das pessoas com
necessidades especiais na educação, preferencialmente, na rede regular de ensino (inciso
III do art. 208 da CF), visando a plena integração dessas pessoas em todas as áreas da
sociedade e o direito à educação, através de uma educação inclusiva
Art. 187º Os (as) auxiliares de crianças e estudantes com necessidades especiais
desempenham suas funções em constante parceria com o professor regente. Devem
estimular as crianças e estudantes a se locomoverem pelas dependências da escola,
auxiliar no processo de ensino aprendizagem, acompanhamento nas tarefas destinadas ao
estudante, observar e monitorar os momentos de leitura e escrita caso ele não possua
autonomia intelectual ou motora para isso. Seu trabalho também envolve os cuidados com
a higiene da criança e do estudante, ajudando nas idas ao banheiro ou outras áreas da
unidade escolar, elaborar pareceres descritivos juntamente com o(a) professor(a) regente
com um olhar voltado para o desenvolvimento dos estudantes, os pareceres serão
encaminhados para à escola e às secretarias especializadas. É oferecer ao mesmo tempo
afeto e cuidado para o crescimento individual e socioeducativo de cada indivíduo e em
consonância com o ART.3º, inciso XVII da Lei 13.146/2015.
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Art. 188° São atribuições dos Auxiliares da Criança e do(a) Estudante
I- Participar efetivamente de todos os encontros formativos desenvolvidos pela equipe
da Secretaria Municipal de Educação e equipe do Núcleo de Atendimento Especializado
Professor Estudantes - NAEPE;
II- Observar/registrar sobre a orientação do NAEPE, situações ligadas ao comportamento
e respostas aos estímulos no processo de aprendizagem da criança e estudante;
III- Elaborar e/ou readaptar sob a orientação do NAEPE e mediação da professora,
atividades atentando para os níveis de dificuldades ou necessidade da criança e do
estudante;
IV- Promover ambiente de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças, estudantes e
demais profissionais da Unidade Educativa, proporcionando o cuidado e educação;
V- Comunicar ao professor e a direção, situações que requeiram atenção especial e ou
anormalidades no processo de trabalho;
VI - Intermediar os vínculos afetivos família/criança/estudante/escola/NAEPE, mediante
o uso de mecanismos didáticos pedagógicos, em comum acordo com o (a)
Professor (a) regente e/ou Unidade de ensino.
VII- Zelar pela segurança das crianças, dos estudantes, atendendo suas necessidades
básicas;
VIII- No exercício das funções com as crianças e estudantes, não dirigir a atenção para
outras atividades como, por exemplo, conversar com outras pessoas ou falar ao celular.
Estas ações dificultam ou impossibilitam a atenção à criança e estudantes, colocando em
risco a sua segurança.
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IX- Auxiliar sob a orientação do NAEPE, a construção de atividades de avaliação e
acompanhamento orais e escrita, atentando para as especificidades e necessidades das
crianças e dos estudantes.

CAPÍTULO IV
DO PESSOAL DISCENTE

Art. 189º O corpo discente é constituído de todos os estudantes regularmente
matriculados.
Art. 190º Constituem-se deveres dos estudantes, além dos decorrentes das disposições
legais e do preceituado especificamente neste regimento:
I - Frequentar com assiduidade e pontualidade às aulas demais atividades escolares;
II - Tratar com civilidade, respeitando as normas de convivências, os diretores,
professores, autoridades de ensino, funcionários e colegas;
III - Apresentar-se no estabelecimento devidamente uniformizado;
IV - Respeitar as normas disciplinares do estabelecimento;
V - Apresentar solicitação por escrito e assinada pelo responsável para fins de saída
antecipada;
VI - Contribuir, no que lhe couber, para o bom nome do estabelecimento;
VII - Colaborar na preservação do patrimônio escolar, respondendo e indenizando os
danos que causar;
VIII - Comunicar à diretoria o seu afastamento temporário, por motivo de doença ou
outros motivos;
IX - Cumprir, com rigorosa exatidão, as determinações da diretoria, dos professores e
funcionários;
X - Observar, fielmente, os preceitos de higiene pessoal bem como velar pela limpeza e
conservação das instalações, dependências, material e móveis do estabelecimento;
XI - Abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons costumes ou importem
em desacato às leis, às autoridades escolares ou aos professores e funcionários;
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XII - Comparecer às solenidades e festividades cívicas e sociais promovidas pelo
estabelecimento;
XIII - Agir com probidade, na execução dos trabalhos, processos avaliativos, projetos e
propostos pela a equipe pedagógica;
XIV - Obedecer aos dispositivos deste regimento.
Art. 191º Constituem direitos do estudante os emanados deste regimento, das normas de
ensino e das demais disposições legais atinentes, bem como:
I - Participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas, destinadas a sua
formação e promovidas pelo estabelecimento;
II - Ser considerado e valorizado em sua individualidade sem comparações nem
preferências, pelos diretores, professores, funcionários e colegas;
III - Apresentar sugestões à gestão do estabelecimento;
IV - Representar, em termos, e por escrito, contra atos, atitudes, omissões ou deficiências
de professores, diretores, funcionários e serviços do estabelecimento;
V - Defender-se quando acusado de qualquer falta, assistido por seu representante legal
se necessário;
VI - Utilizar as instalações e dependências do estabelecimento que lhe forem destinadas,
na forma e nos horários para isto reservados;
VII - Ser orientado em suas dificuldades;
VIII - Receber seus trabalhos, tarefas e qualquer trabalho de cunho avaliativo
devidamente corrigidos e avaliados em tempo hábil;
IX - Requerer, através de seu responsável, 2ª chamada, de atividades avaliativas e
recuperação, observando o previsto neste Regimento;
X - Tomar conhecimento, através do boletim escolar ou outro meio próprio, de conceitos
e frequências obtidas;
XI - Requerer cancelamento de matrícula ou transferência, quando maior de idade, ou
através do pai ou responsável, quando menor.
Art. 192º É vedado ao estudante:
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I - Promover, sorteios, coletas ou subscrições, usando para tais fins, o nome do
estabelecimento;
II - Distribuir no recinto do estabelecimento quaisquer boletins ou impressos sem
autorização da direção;
III - Ocupar-se durante as aulas de assuntos a elas estranhos;
IV - Fomentar ou participar de faltas coletivas às aulas ou manifestações de agravo ao
corpo técnico pedagógico, administrativo, docente, discente ou autoridade, no recinto
escolar;
V - Ausentar-se da sala de aula sem permissão do professor e do estabelecimento sem
autorização da direção.

CAPÍTULO V
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

Art. 193º Pessoal administrativo são os funcionários que prestam serviço à administração
escolar em atividades de apoio.
Art. 194º O pessoal administrativo tem direitos, prerrogativas e deveres emanados da
legislação trabalhista e dos dispositivos regimentais que lhe forem aplicáveis e de normas
internas de serviço baixadas pela entidade mantenedora e pela direção.
Art. 195º Admite-se o pessoal técnico e administrativo por contrato individual de
trabalho, respeitadas as disposições aplicáveis da legislação trabalhista, das leis e normas
de ensino e deste regimento escolar.
Art. 196º As atribuições do pessoal técnico – administrativo são as determinadas por este
regimento, pelas normas de serviços internos, pela entidade mantenedora e pela direção
do estabelecimento.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES A ALUNOS, PESSOAL DOCENTE E PESSOAL
ADMINISTRATIVO
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Art. 197º Penalidade é a sanção disciplinar aplicada pelo não cumprimento dos deveres
e obrigações estabelecidos por leis e normas regimentais, visando a prevenir e evitar
repetições de outras falhas.
§1º As penalidades serão aplicadas de acordo com a maior ou menor gravidade da falta.
§2º Aos estudantes poderão ser aplicadas as seguintes punições:
I - Advertência verbal;
II - Advertência escrita;
IV - Suspensão de aula ou atividade e comunicado ao Conselho Tutelar;
V - Suspensão temporária de participação em qualquer tipo de atividade escolar ou de
outra prevista neste regimento;
VI - Transferência de turno;
VII - Expulsão, por ato da diretoria, com o cancelamento da matrícula e expedição de
transferência;
VIII - As decorrentes do cumprimento deste regimento.
Art. 198º A pena de suspensão ao estudante não o isentará da apresentação dos trabalhos
escolares previamente determinados.
Art. 199º O cancelamento da matrícula será aplicado quando da reincidência do estudante
na prática de atos inteiramente incompatíveis com as normas dos bons costumes e com a
disciplina e após avaliação da gestão juntamente com o conselho colegiado da instituição.
Art. 200º A pena de cancelamento da matrícula dar-se-á através da expedição do
documento de transferência.
Art. 201º Sempre que possível, aplicam-se às penalidades gradativamente e sem
acúmulo.
Art. 202º Não aplicáveis sanções e penalidades que atentem contra a dignidade pessoal,
contra a saúde física e mental e que prejudiquem o processo formativo.
Art. 203º São as seguintes penalidades aplicáveis ao pessoal docente e administrativo:
I - Advertência verbal;
II - Advertência escrita;
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III - Suspensão do trabalho;
IV - Rescisão contratual.
Art.204º A competência para aplicação de sanções pertence à direção do estabelecimento
e a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 205º Por delegação e sobre a responsabilidade da gestão escolar, e em razão do
exercício das próprias funções, a aplicação de sanções pode dar-se pelos componentes do
corpo docente, dos colegiados, órgãos e serviços nas respectivas órbitas de competência.
Parágrafo Único - Os atos punitivos aplicáveis aos professores e pessoal administrativo
serão sancionados exclusivamente pelo diretor do estabelecimento e pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 206º A aplicação das penalidades previstas neste regimento não isenta o punido das
sanções previstas em lei.

SEÇÃO I
DAS MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS
Art. 207º As medidas sócio - educativa é a sanção disciplinar aplicada pelo não
cumprimento dos deveres e obrigações estabelecidas por lei e normas de convivência,
visando prevenir e evitar a repetição de falhas, de acordo com a Lei 8.069 de 13 de julho de
1990. (Estatuto da Criança e Adolescente - ECA). Segundo o Capítulo IV, Seção I do Art.
112, I, II, III...
Parágrafo Único - As medidas socioeducativas serão aplicadas progressivamente de acordo
com a menor ou maior gravidade:
I - Advertência verbal com o estudante;
II - Advertência escrita enviada aos responsáveis;
III - Obrigação de reparo ao dano;
IV - Encaminhamento ao Conselho Tutelar, se for o caso;
V - Encaminhamento ao trabalho voluntário.
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§ 1º Toda e qualquer advertência ou medidas sócio - educativas deve ser registrada em
instrumentos específicos de registros escolares ou em livro Ata.
Art. 208º A repreensão ou medidas sócio - educativas, quando aplicada aos estudantes e em
caso de reincidência será aplicada por escrito, assinado pela direção e comunicada ao
responsável e aos órgãos de proteção à criança e adolescente se for o caso.
Art. 209º Cometerá falta grave, ou reincidência prevista no artigo anterior o estudante que
incorrer nos seguintes casos:
I - Agredir física ou moralmente qualquer pessoa que se encontre em área física ou
administrativa da UE;
II - Comportar-se indecorosamente no interior do estabelecimento;
III - Danificar intencionalmente o patrimônio escolar;
IV - Fraudar documentos apresentados para a matrícula se comprovado o fato;
V - Invadir o estabelecimento de ensino.
Art. 210º Aos funcionários poderão ser aplicadas, pela gestão, às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Suspensão.
Parágrafo Único - A penalidade de advertência será aplicada ao funcionário que:
I - Faltar com devido respeito aos seus superiores hierárquicos;
II - Demonstrar descaso e ou incompetência no serviço;
III - Ter procedimento incompatível com as funções que exerce.
Art. 211º Será suspenso o funcionário que faltar 15 dias ao serviço (consecutivos) sem
licença prévia concedida, conforme Lei 667/94, ou apresentação de algum documento
comprobatório a impossibilidade para com o trabalho.

SEÇÃO II
DOS REGISTROS DAS OCORRÊNCIAS POR INDISCIPLINA.
Art. 212º Todos os registros de ocorrências indisciplinares escolares, deverão ser feitas
pelos professores nos cadernos de ocorrência, constando;
I - A ocorrência;
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II - Data da ocorrência;
III - Assinatura do professor responsável.
§ 1º A direção da escola deverá obrigatoriamente, analisar diariamente ou em períodos
relevantes as ocorrências registradas.
Art. 213º São consideradas ocorrências indisciplinares:
I - Conversas impróprias em sala de aula quando ministrada a mesma;
II - Desobediência escolar;
III - Saídas da sala sem autorização;
IV - Comportamentos inadequados provocados por inquietações.

SEÇÃO III
DAS MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS PARA OS ATOS INDISCIPLINARES.
Art. 214º Os atos indisciplinares resultam em advertências verbais, correlatas a
aconselhamentos e conversas formais. Assim como registro no caderno de ocorrência.
Art. 215º Em caso de reincidência, os pais ou responsáveis deverão ser chamados.

SEÇÃO IV
DOS REGISTROS DAS OCORRÊNCIAS DE ATOS INFRACIONAIS.
Art. 216º Todos os registros de ocorrências de ato infracional na escola, deverão ser feitos
pela (o) secretária (o) da instituição de ensino, em livro de Ata. Constando todas as
informações necessárias para a apuração dos fatos.
Art. 217º A direção da instituição deverá providenciar a cópia do registro da ocorrência
e encaminhar por ofício aos órgãos competentes para o preenchimento do boletim de
ocorrência na delegacia e registros no Conselho Tutelar.
Art. 218º São consideradas ocorrências de ato infracional:
I - Agressões físicas e verbais;
II - Atos de vandalismo ou causa de danos ao patrimônio público;
III - Furto de qualquer objeto ou valor;
IV - Porte de objetos pontiagudos e de corte para intenções ilícitas comprovadas;
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V - Infrações semelhantes às de cima citadas executadas na rua, momentos antes da
entrada ou saída da instituição de ensino, portando o fardamento escolar.

CAPÍTULO VI
DO INQUÉRITO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO

Art. 219º O inquérito escolar e administrativo será instaurado pela direção do
estabelecimento juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e a participação no
Conselho Municipal de Educação - CME para apuração das irregularidades de
responsabilidade dos estudantes, de pessoal docente ou técnico-administrativo,
reservando o direito à defesa dos submetidos.
Art. 220º O inquérito escolar deverá ser instaurado de acordo com o artigo anterior o
que definirá o cronograma para a sua realização e designará os responsáveis pela sua
condução.
Art. 221º O inquérito administrativo será instaurado para apurar irregularidades no
serviço, assegurar o cumprimento das leis e preservar os interesses do ensino e dos corpos
docentes, discente e administrativo.

TÍTULO VI
DOS ÓRGÃOS AUXILIARES

Art. 222º Órgãos Auxiliares são aqueles de função especial que visam reforçar metas
educacionais ou de interesses curriculares e comunitários, tendo como base as orientações
do Conselho Municipal de Educação.
Parágrafo Único - São considerados órgãos auxiliares: Colegiado Escolar, Associação
de Pais e Mestres, Associação Desportiva, Artística e outras.
Art. 223º Cada órgão auxiliar deverá elaborar seu estatuto próprio que será submetido à
discussão e aprovação pela direção do estabelecimento.
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Parágrafo Único - Caberá aos interessados criar o respectivo órgão auxiliar e aos
dirigentes de cada órgão cumprir e fazer cumprir o estatuto e promover-lhe as alterações
necessárias.
Art. 224º Os estudantes poderão organizar o grêmio escolar, elaborando o seu estatuto,
respeitadas as normas deste regimento, destinado a promover atividades recreativas,
literárias, artísticas, culturais e esportivas.
Art. 225º Qualquer atividade das instituições docentes e discentes que contrarie
determinações legais, que se revele prejudicial ao processo educativo, à formação do
estudante e aos trabalhos escolares, que tenha caráter político – ideológico ou partidário
ou que se oponha aos bons costumes, estão sujeitas a sanções previstas em lei.

TÍTULO VII
DA UNIDADE EXECUTORA DAS UNIDADES DE ENSINO

Art. 226º A Unidade Executora com personalidade jurídica de sociedade civil e direitos
privados, sem fins lucrativos, é compreendida como uma entidade que congrega pais,
alunos, funcionários da escola, professores, objetivando a cooperação e a integração entre
escola e comunidade nas ações sócio - educacionais, não integrada à administração
pública.
Art. 227º Constitui princípio básico da Unidade Executora a busca da promoção da
autonomia pedagógica, administrativa e financeira da UE com a participação da
comunidade.
Art. 228º As funções específicas da UEX também são, por exemplo, prestar assistência
ao estudante carente, de manutenção e conservação física da escola e dos equipamentos,
da limpeza de suas instalações e de integração escola-família-comunidade.
Art. 229º Cabe à Unidade Executora receber e administrar recursos transferidos por
órgãos federais e advindos da comunidade, de entidades privadas ou provenientes de
campanhas escolares, bem como fomentar as atividades pedagógicas da UE.
Parágrafo Único - Administrar de acordo com as normas legais que regem a sua atuação
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os recursos provenientes de subvenções, convênios, doações e arrecadações de entidades.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS.

Art. 230º Caberá à direção do estabelecimento promover meios para a leitura e análise
do regimento, o qual será colocado em local de fácil acesso e à disposição dos
interessados, no início do ano letivo na Jornada Pedagógica;
Art. 231º O hasteamento da bandeira deverá ocorrer em caráter solene durante o ano
letivo, uma vez por semana, nos dias de festas ou de luto nacional (Lei nº 5.700 / 71).
Art. 232º Todos os atos das solenidades e festas, embora de livre iniciativa dos
estudantes, sujeitam-se à aprovação da gestão escolar.
Art. 233º São sigilosos todos os atos da administração, até que possam ser dados ao
conhecimento da publicidade.
Art. 234º O estabelecimento, por si e por qualquer de seus órgãos docentes e técnicos –
administrativos, abstêm-se de promover ou autorizar manifestações de caráter político –
partidário.
Art. 235º O ato de matrícula e o de investidura de docente, de técnico ou de funcionário
administrativo implica para o matriculado ou para o investidor o compromisso de
respeitar e acatar este regimento.
Art. 236º Incorporam-se a este regimento, automaticamente, e alteram seus dispositivos
que com elas conflitem, as disposições de lei e instruções ou normas de ensino, emanadas
de órgãos ou poderes competentes.
Art. 237º Este regimento será alterado sempre que as convivências didáticas, pedagógicas
ou administrativas indicarem sua necessidade, submetendo-se as alterações aos órgãos
competentes.
Art. 238º Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria, à luz das leis e instituições de
ensino, das normas de direito consuetudinário, de consultas especiais aos órgãos
competentes e demais legislações aplicáveis.
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Art. 239º O presente regimento escolar estará em vigor, após a aprovação do Conselho
Municipal de Educação, órgão consultivo, deliberativo de ensino competente, salvo no
que contrariar expressamente normas legais, o mesmo ocorrendo com suas alterações.

Publique-se e cumpra-se.
___________________________________________
MARCIENE OLIVEIRA DE ARAÚJO DA SILVA
Secretaria Municipal de Educação
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