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DECRETO Nº 3.046/2022 

 
 

 Dispõe sobre: Regimento Comum das Escolas Municipais de Álvares 

Machado. 

 

 

ROGER FERNANDES GASQUES, Prefeito Municipal de Álvares Machado, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais: 

 

 

DECRETA: 
 
 

TÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I  

DA CARACTERIZAÇÃO 

  

Art. 1º A organização administrativa, didática e disciplinar das escolas municipais de 

Álvares Machado com base nos dispositivos vigentes da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 e do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 

8.069/90, reger-se-á pelo presente Regimento. 

 

Art. 2º As escolas municipais, localizadas no município de Álvares Machado serão 

mantidas pela Prefeitura Municipal de Álvares Machado, sediada à Praça da Bandeira- S/Nº, e 

administradas através do Órgão de Educação Municipal nos termos da Legislação Federal, 

Estadual e Municipal em vigor. 

  

Art. 3º Integram a rede de ensino do Município de Álvares Machado: 

I - Escolas Municipais de Educação Infantil; 

II - Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 

 

CAPÍTULO II 

DOS FINS, NATUREZA E OBJETIVOS 

                                       SEÇÃO I 

                                                    DOS FINS E NATUREZA 

  

Art. 4º As Escolas Municipais de Álvares Machado obedecerão às leis Federais, 

Estaduais e Municipais e às Resoluções, Deliberações ou Pareceres emitidos pelos Conselhos 

Nacional, Estadual e Municipal de Educação, como instituições primordialmente educativas. 

  

Art. 5º A Escola Municipal é pública, gratuita, laica, direito da população e dever do 

poder público e estará a serviço das necessidades e características de desenvolvimento e 

aprendizagem dos educandos, independentemente de sexo, etnia, cor, situação 

socioeconômica, credo religioso, político e quaisquer preconceitos e discriminações. 

  

Art. 6º A Escola Municipal terá por fim, promover a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, tendo por princípio, que a 
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construção do conhecimento é indispensável ao exercício ativo e crítico da cidadania na vida 

cultural, política, social e profissional. 

Parágrafo único. A Escola Municipal desenvolverá, além de ações de apoio ao 

processo educativo, projetos integrados com outras Divisões, definidos de acordo com as 

necessidades da realidade, visando garantir as condições necessárias ao adequado 

desenvolvimento do educando. 

 

SEÇÃO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 7º A Educação Pública oferecida pelas Escolas Municipais de Álvares Machado 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade 

o desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 

  

Art. 8º Os objetivos do ensino deverão convergir para os fins mais amplos da 

educação, expressos na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96. 

  

Art. 9º São objetivos específicos da Educação Municipal de Álvares Machado: 

I - na Educação Infantil: garantir às crianças de quatro meses a cinco anos a 

construção de formas ou sistemas de representação da realidade, de acordo com o seu 

desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, social e perceptivo-motor complementando a ação da 

família e da comunidade; 

II - a Educação Infantil tem por finalidade: 

a) oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, 

humanos e sociais; 

b) assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado 

das crianças com as famílias; 

c) possibilitar tanto a convivência entre crianças e adultos, crianças e crianças quanto à 

ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

d) promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes 

classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da 

infância; 

e) construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de 

dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. 

III - no Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e na Educação 

Especial: 

a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

b) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

c) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

d) o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social; 

e) possibilitar a formação do cidadão consciente, capaz de auto realizar-se enquanto 

participante da construção e agente de transformação da sua história e do país; 
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f) garantir o processo de construção do conhecimento, de modo que os educandos 

elaborem uma base comum curricular de conhecimento, competências e habilidades, a partir 

dos conteúdos curriculares e da contextualização de suas experiências sociais e culturais. 

Parágrafo único. Os objetivos da escola, atendendo suas características e 

peculiaridades locais, deverão constar no Plano de Desenvolvimento Escolar, Proposta 

Pedagógica e Projeto Político Pedagógico. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

 

 Art. 10. As escolas municipais tem a seguinte denominação: 

I - Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI; 

II - Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental - EMEIF.  

 

 Art. 11. As escolas deverão estar organizadas para atender às necessidades sócio 

educacionais e de aprendizagem dos alunos em prédios e salas com mobiliário, equipamentos 

e material didático-pedagógico adequados às diferentes faixas etárias, níveis de ensino, cursos 

ministrados e acessibilidade. 

§ 1º As escolas poderão funcionar em dois turnos diurnos e um noturno. 

§ 2º Os horários de funcionamento das escolas, deverão estar estabelecidos no Plano 

de Desenvolvimento Escolar e Projeto Político Pedagógico, obedecida a legislação vigente. 

§ 3º Os cursos que funcionarem no período noturno, terão organização adequada ao 

atendimento das necessidades dos alunos. 

  

Art. 12. As escolas deverão se organizar de forma a oferecer no Ensino Fundamental, 

carga horária mínima de 800 horas anuais ministradas em, no mínimo, 200 dias de efetivo 

trabalho escolar, respeitada a correspondência, quando for adotada a organização semestral. 

Parágrafo único. Consideram-se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem 

desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didático-pedagógicas, 

planejadas pela escola desde que conte com a presença de professores e frequência 

controlada dos alunos. 

 

SEÇÃO I 

DA MATRÍCULA EM EMEIS 

 

Art. 13. A matrícula será requerida pelos pais ou responsáveis e deferida pelo Diretor 

da EMEI, observadas as diretrizes para atendimento da demanda escolar e os seguintes 

critérios: 

I - a criança deverá ter 4 (meses) de idade completos; 

II - as crianças que completarem 4 (anos) de idade até 31 de março serão matriculadas 

obrigatoriamente na Educação Infantil I. 

 

Art. 14. A efetivação da matrícula implica necessariamente o direito e o dever dos 

responsáveis, de conhecer os dispositivos regimentais da instituição, a aceitação dos mesmos 

e o compromisso de cumpri-los integralmente. 
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 Art. 15. Os documentos apresentados no ato de matrícula, uma vez deferida pela 

direção da instituição educacional, passarão a integrar, obrigatoriamente, o prontuário do 

educando. 

 

SEÇÃO II 

DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS NAS EMEI’S 

  

Art. 16. O atendimento aos alunos se dará em turno integral e parcial, de acordo com o 

Parecer 17/12 do CNE: 

I - turno integral – funcionamento de, no mínimo 07 (sete) horas diárias, não excedendo 

a 10 (dez) horas; 

II - turno parcial – atendimento de no mínimo 04 (quatro) horas diárias. 

§ 1º os alunos serão organizados em agrupamentos compostos de crianças de ambos 

os sexos e de acordo com a faixa etária constante do Artigo 13º deste Regimento. 

§ 2º as atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar conforme a 

disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do território em que 

está situada a unidade escolar, mediante a utilização de equipamentos sociais e culturais 

existentes e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou entidades locais, sempre de acordo 

com o respectivo projeto político-pedagógico. 

§ 3º os alunos cujos pais ou um deles, ou o responsável não exerça atividade de 

caráter profissional serão atendidos preferencialmente em turno parcial.  

§ 4º será dada preferência ao período integral às famílias em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra 

situação de vulnerabilidade e risco social. 

§ 5º também será dada preferência ao período integral aos alunos cujos pais ou 

responsáveis exerçam atividade laborativa e que não tenham com quem deixar os filhos. 

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

   

Art. 17. A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola, maior grau de 

autonomia, de forma a garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 

assegurando padrão adequado de qualidade do ensino ministrado. 

  

Art. 18. O processo de construção da gestão democrática na escola, será fortalecido 

através de medidas e ações dos órgãos responsáveis pela administração e supervisão da 

Rede Municipal de Ensino, mantidos os princípios da coerência, equidade e 

corresponsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação de serviços 

educacionais. 

  

Art. 19. Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática da escola 

far-se-á mediante a: 

I - participação dos profissionais da escola, na elaboração da Proposta Pedagógica e 

Projeto Político Pedagógico; 
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II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar: gestores, 

professores, pais, alunos e funcionários, nos processos consultivos e decisórios, através do 

Conselho de Escola e outras instituições escolares existentes; 

III - autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira respeitadas as 

diretrizes e normas vigentes; 

IV - transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, 

garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, 

aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos; 

V - valorização da escola, enquanto espaço privilegiado de execução do processo 

educacional. 

 

 Art. 20. A autonomia da escola, em seus aspectos administrativo, financeiro e 

pedagógico, entendidos como mecanismos de fortalecimento da gestão a serviço da 

comunidade, será assegurada mediante a: 

I - capacidade de cada escola, coletivamente, formular, implementar e avaliar a sua 

Proposta Pedagógica, seu Plano de Desenvolvimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico; 

II - constituição e funcionamento do Conselho de Escola, dos Conselhos de 

Classe/Termo e de outras Instituições Escolares. 

 

CAPÍTULO II  

DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

 Art. 21. A escola poderá contar com Instituições Escolares, com o objetivo de 

aprimorar o processo de construção de sua autonomia e as relações de convivência intra e 

extraescolar. 

  

Art. 22. A escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei 

específica: 

I - Associação de Pais e Mestres; 

II - Grêmio Estudantil. 

§ 1º Cabe a direção da escola garantir a articulação das Instituições Escolares com o 

Conselho de Escola. 

§ 2º É vedada às Instituições Escolares a cobrança de taxas vinculadas à matrícula. 

  

Art. 23. As escolas contarão com os seguintes colegiados: 

I - Conselho de Escola; 

II - Conselho de Classe/Termo. 

 

SEÇÃO I  

DO CONSELHO DE ESCOLA 

   

Art. 24. O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de gestão, constitui-se em 

colegiado, formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. 

  

Art. 25. A ação do Conselho de Escola estará articulada com a ação dos profissionais 

que nela atuam, preservada a especificidade de cada área de atuação. 
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Art. 26. A autonomia do Conselho de Escola exercer-se-á nos limites da legislação em 

vigor, do compromisso com a democratização da gestão escolar e das oportunidades ao 

acesso, permanência e sucesso na escola pública de todos que a ela tem direito. 

    

SUBSEÇÃO I  

DA NATUREZA 

   

Art. 27. O Conselho de Escola terá natureza deliberativa, consultiva e fiscal cabendo-

lhe estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos à ação, organização, funcionamento e 

relacionamento da escola com a comunidade, compatíveis com as orientações e diretrizes da 

Política Educacional do Órgão Oficial de Educação Municipal, participando e se 

responsabilizando social e coletivamente pela implementação de suas deliberações. 

          

Art. 28. O Conselho de Escola é um órgão colegiado com personalidade jurídica de 

direito privado, e atuação junto à cada Unidade Escolar, sede e foro no Município de Álvares 

Machado – Estado de São Paulo. 

  

SUBSEÇÃO II   

DAS ATRIBUIÇÕES 

   

Art. 29. São atribuições do Conselho de Escola: 

I - acompanhar o Projeto Político Pedagógico da Escola; 

II - acompanhar e avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, prioridades e 

metas estabelecidas no seu Plano Anual, redirecionando as ações quando necessário; 

III - definir critérios para cessão do prédio escolar para outras atividades que não as de 

ensino, observando os dispositivos legais, garantindo o fluxo de comunicação permanente, de 

modo que as informações sejam divulgadas a todos em tempo hábil; 

IV - analisar projetos elaborados e/ou em execução por quaisquer dos segmentos que 

compõem a comunidade escolar, no sentido de avaliar a sua importância no processo ensino-

aprendizagem; 

V - arbitrar sobre o impasse de natureza administrativa e/ou pedagógica, esgotadas as 

possibilidades de solução pela equipe escolar; 

VI - propor alternativas de solução dos problemas de natureza administrativas e/ou 

pedagógica, tanto daqueles detectados pelo próprio órgão, como dos que forem a ele 

encaminhados por escrito pelos diferentes participantes da comunidade escolar; 

VII - apreciar e emitir parecer sobre desligamento de um ou mais membros do 

Conselho Escolar quando do não cumprimento das normas estabelecidas; 

VIII - fazer cumprir as normas disciplinares relativas a direitos e deveres de todos os 

elementos da comunidade escolar; 

IX - articular ações com segmentos da sociedade que possam contribuir para a 

melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

X - elaborar e/ou reformular o Estatuto do Conselho Escolar sempre que necessário; 

XI - promover, sempre que possível, círculos de estudos envolvendo os Conselheiros a 

partir de necessidades detectadas, visando a proporcionar um melhor desenvolvimento do seu 

trabalho; 
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XII - tomar ciência, visando acompanhamento, de medidas adotadas pelo diretor nos 

casos de doenças contagiosas, irregularidades graves e soluções emergenciais ocorridas na 

escola; 

XIII - definir as diretrizes para atuação das instituições auxiliares; 

XIV - acompanhar a atuação das instituições auxiliares visando ao desenvolvimento de 

um trabalho integrado e coerente com o Projeto Político Pedagógico da Escola, propondo, se 

necessário, alterações nos seus Estatutos, ouvindo o segmento a que diz respeito; 

XV - discutir sobre a proposta curricular da escola, visando ao aperfeiçoamento e 

enriquecimento desta, respeitadas as diretrizes emanadas da Divisão de Educação Municipal; 

XVI - definir providências cabíveis nos casos que lhe forem encaminhados, relativas às 

sanções aplicáveis a alunos, pais, funcionários, professores e gestores, de acordo com a 

legislação vigente; 

XVII - recorrer a instâncias superiores sobre decisões a que não se julgar apto por 

tratar-se de matéria que extrapola o âmbito escolar; 

XVIII - assessorar, apoiar e colaborar com o Diretor em matéria de sua competência e 

em todas as suas atribuições, com destaque especial para: 

a) o cumprimento das disposições legais; 

b) a preservação do prédio e dos equipamentos escolares; 

c) a divulgação do edital de matrículas; 

d) a aplicação de penalidades previstas no Regimento Escolar, quando encaminhada 

pelo Diretor; 

e) adoção e comunicação ao (s) órgão (s) competente (s) das medidas de emergência 

em caso de irregularidades graves na escola. 

Parágrafo único. São consideradas irregularidades graves:  

a) aquelas que representam risco de vida e/ou integridade física, psicológica e afetiva-

emocional das pessoas, inclusive a prática de Bullying; 

b) aquelas que caracterizem risco ao patrimônio escolar; 

c) desvio de material de qualquer espécie e/ou recursos financeiros; 

d) aquelas que, comprovadamente, se configuram como trabalho inadequado, 

acarretando prejuízo pedagógico. 

  

Art. 30. O Conselho de Escola poderá elaborar seu próprio estatuto com observância 

do disposto no artigo anterior. 

  

SUBSEÇÃO III  

DA CONSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

   

Art. 31. O único membro nato do Conselho de Escola é o Diretor de Escola. 

  

Art. 32. O Conselho de Escola contará com no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) 

componentes, excluindo o membro nato, fixado na seguinte conformidade:  

I - 10 (dez) componentes para escolas com até 10 classes; 

II - 14 (catorze) componentes para escolas de 11 a 15 classes; 

III - 16 (dezesseis) componentes para escolas de 16 a 20 classes; 

IV - 18 (dezoito) componentes para escolas de 21 a 25 classes; 

V - 20 (vinte) componentes para escolas com 26 ou mais classes. 

Parágrafo único. as classes vinculadas serão incluídas na composição do Conselho 

de Escola, devendo participar de todo o processo eletivo. 
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Art. 33. O Conselho de Escola será composto pelos representantes eleitos na seguinte 

proporcionalidade:  

I - 30% (trinta por cento) - Equipe Docente: professores em exercício na Unidade 

Escolar; 

II - 10% (dez por cento) - Suporte Pedagógico: vice-diretor e professor coordenador; 

III - 20% (vinte por cento) - Núcleo Administrativo e/ou Núcleo Operacional; 

IV - 20% (vinte por cento) - Discentes: alunos a partir do 4º ano do Ensino Fundamental 

e alunos de quaisquer termos da Educação de Jovens e Adultos; 

V - 20% (vinte por cento) - Pais ou responsáveis pelos alunos da Escola. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DO PROCESSO ELETIVO 

   

Art. 34. Os componentes do Conselho de Escola serão escolhidos por seus pares, 

mediante processo eletivo, garantindo-se a representatividade de todos os segmentos referidos 

nos incisos I a V do artigo 36º. 

§ 1º Os segmentos representados no Conselho de Escola elegerão suplentes na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) de seus membros efetivos. 

§ 2º Os suplentes substituirão os membros efetivos nas suas ausências e/ou 

impedimentos. 

  

Art. 35. Os representantes dos alunos terão sempre direito à voz e voto, sendo apenas 

à voz nos assuntos que, por força legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo da 

capacidade civil. 

 

Art. 36. As assembleias para eleição dos representantes da equipe escolar, dos pais, 

alunos e comunidade, serão convocadas pelo Diretor da Unidade Escolar, que adotará as 

providências necessárias para divulgar sua realização, objetivo, data, horário e local, com pelo 

menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência, garantindo que todos tomem conhecimento. 

Parágrafo único. As assembleias mencionadas no “caput” deste artigo serão 

presididas pelo Diretor da Unidade Escolar. 

  

Art. 37. Os mandatos dos integrantes do Conselho de Escola terão duração até a 

posse do novo Conselho de Escola, que deverá ocorrer até o último dia letivo do mês de março 

a cada biênio. 

  

SUBSEÇÃO V  

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ESCOLA 

   

Art. 38. O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, quatro vezes ao ano, 

uma vez por bimestre e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias.  

§ 1º As reuniões ordinárias serão convocadas sempre pelo Diretor da Escola, com pelo 

menos 72 (setenta e duas) horas de antecedência, com pauta claramente definida na 

convocatória e precedida de consulta aos pares. 

§ 2º As reuniões extraordinárias ocorrerão em casos de urgência, garantindo-se a 

convocação e acesso à pauta a todos os membros do Conselho de Escola, e serão 
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convocados pelo Diretor da Escola, por iniciativa própria ou quando solicitados, por escrito, por 

2/3 (dois terços) de seus membros. 

   

SEÇÃO II  

DOS CONSELHOS DE CLASSE/TERMO 

   

Art. 39. Os Conselhos de Classe/Termo integram o Núcleo de Apoio Educacional e 

como colegiados responsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação do 

ensino e da aprendizagem, organizar-se-ão de forma a:  

I - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

II - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre anos; 

III - favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada classe. 

Parágrafo único. as reuniões dos Conselhos de Classe/Termo serão consideradas 

dias letivos, desde que sejam participativos, com presença de aluno representante do corpo 

discente. 

 

  Art. 40. Os Conselhos de Classe/Termo, presididos pelo Diretor de Escola ou outro 

membro da equipe gestora da Unidade Escolar, poderão ser constituídos por professores da 

Classe/Termo, pelo Coordenador Pedagógico, pelo Vice-Diretor, por representante de Pais ou 

Responsáveis e de Alunos de Classe/Termo. 

Parágrafo único. A competência para dirigir a reunião de Conselho de Classe/Termo 

poderá ser delegada pelo Diretor ao Vice-Diretor se houver, ou Professor Coordenador. 

  

Art. 41. Os Conselhos de Classe/Termo têm as seguintes atribuições: 

I - avaliar, ao longo de cada ano, o processo de aprendizagem individual, em um 

contexto global: 

a) valorizando o crescimento do aluno no processo de apropriação e construção do 

conhecimento; 

b) analisando os parâmetros, os instrumentos de avaliação e os registros do processo 

pedagógico, tendo como base o plano de ensino do professor; 

c) identificando a situação do aluno no processo; 

d) coletando e utilizando informações sobre as necessidades, interesses e aptidões 

dos alunos; 

e) analisando e refletindo sobre os resultados referentes ao desempenho dos grupos 

de alunos; 

f) buscando e propondo práticas docentes adequadas e coerentes com a Proposta 

Pedagógica da Escola; 

g) assegurando a ocorrência das atividades de recuperação imediata e contínua, e 

compensação de ausências; 

h) analisando e emitindo parecer, ratificando e retificando notas bimestrais e final; 

i) deliberar sobre a promoção e a retenção de alunos. 

II - avaliar as relações interpessoais do grupo classe, identificando os alunos com 

dificuldade de relacionamento interpessoal no contexto escolar, e propondo ações educativas 

que visem maior integração entre professor/aluno, aluno/aluno; 

III - decidir sobre o encaminhamento de alunos para o grupo de reforço e/ou 

recuperação; 

IV - emitir parecer sobre os recursos relativos à avaliação do aproveitamento escolar, 

interpostos por alunos ou seus responsáveis; 
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V - tratar de questões relativas a: 

a) conteúdos curriculares e métodos adequados aos alunos; 

b) agrupamentos de alunos; 

c) outras providências, visando a aceleração do ritmo de aprendizagem dos alunos. 

  

Art. 42. Os Conselhos de Classe/Termo deverão reunir-se, ordinariamente, uma vez 

por bimestre e no Conselho Final, ou quando convocados pelo Diretor. 

 

CAPÍTULO III  

DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 

   

Art. 43. O Plano de Desenvolvimento Escolar 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 intraescolares e operacionaliza a 

Proposta Pedagógica. 

§ 1º A Coordenação do Plano de Desenvolvimento Escolar é da competência do Diretor 

de Escola, assessorado pelo Conselho de Escola e pelo Coordenador Pedagógico. 

§ 2º O Plano de Desenvolvimento Escolar deverá contemplar no mínimo: 

I - Identificação e caracterização da Unidade Escolar, de sua clientela, de seus 

recursos físicos, materiais e humanos, bem como, dos recursos disponíveis na comunidade 

local; 

II - objetivos da escola; 

III - definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas; 

IV - as propostas da Unidade Escolar quanto ao pleno atendimento e à acomodação da 

demanda, à constituição e instalação de classes e os critérios de agrupamentos de alunos em 

classes; 

V - organização das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), Horário de 

Estudo (H.E), Horário Livre (H.L.); 

VI - calendário escolar e demais eventos da escola; 

VII - planos de cursos mantidos pela escola; 

VIII - planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização técnico-

administrativa da escola; 

IX - critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho 

realizado pelos diferentes segmentos do processo educacional; 

X - horário de trabalho e escala de férias dos funcionários; 

XI - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

XII - projetos especiais. 

  

Art. 44. O Plano de curso tem por finalidade garantir a organicidade e continuidade do 

curso, e deverá conter: 

I - objetivos; 

II - integração e sequência dos componentes curriculares; 

III - bases teórico-metodológicas na organização didática; 

IV - síntese dos conteúdos programáticos, como subsídio à elaboração dos planos de 

ensino; 

V - carga horária mínima dos cursos e componentes curriculares. 
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Art. 45. O plano de ensino, elaborado em consonância com o plano de curso constitui 

documento da escola e do professor, devendo ser mantido à disposição da direção, 

coordenação pedagógica e supervisão de ensino. 

  

Art. 46. A periodicidade da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar fica 

condicionada aos prazos que cada Unidade estabelecer para o cumprimento de suas metas. 

  

Art. 47. Independentemente desta periodicidade, o Plano de Desenvolvimento Escolar 

deverá ser redimensionado anualmente, após a avaliação dos resultados obtidos. 

  

Art. 48. O Plano de Desenvolvimento Escolar será aprovado pelo Conselho de Escola 

e homologado pelo Órgão Oficial da Educação Municipal, à vista de parecer da Supervisão de 

Ensino. 

    

SEÇÃO I  

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

   

Art. 49. A Proposta Pedagógica da Escola, exercício permanente de fortalecimento de 

sua autonomia, será elaborada a partir dos princípios de responsabilização dos vários 

participantes do processo educativo e de sua adequação às características e recursos da 

escola e da comunidade em que se insere. 

Parágrafo único. As diretrizes, objetivos, metas, ações e projetos especiais 

estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Escolar consubstanciam a Proposta Pedagógica 

de cada escola, definindo as linhas de sua política educacional, em conformidade com as 

diretrizes e normas vigentes, tendo como base os princípios do ensino citados no artigo 3° da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LBD.  

            

Art. 50. A Proposta Pedagógica, como momento de autoconsciência da comunidade 

escolar sobre seus valores e concepções de homem, de educação e sociedade, deverá 

precisar conceitos de:  

I - escola democrática; 

II - administração solidária; 

III - trabalho participativo; 

IV - aluno como centro do processo educacional; 

V - professor reflexivo. 

  

Art. 51. Cada escola deverá registrar suas intenções, em termos de Projeto 

Educacional que deseja realizar, elaborando documento síntese de sua Proposta pedagógica, 

que se constituirá em instrumento norteador do trabalho da escola a ser fornecido e discutido 

com a comunidade de pais e alunos. 

  

Art. 52. A Proposta Pedagógica deverá partir do pressuposto de que a escola atual é 

uma Instituição viva e dinâmica, onde equipes engajadas entre si e com a comunidade escolar 

busquem a melhoria da qualidade do ensino e a formação integral do homem, enquanto ser 

humano e cidadão.  
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SEÇÃO II  

DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

  

 Art. 53. As escolas deverão elaborar seu Projeto Político Pedagógico assegurando 

ampla participação dos professores, direção, funcionários, pais e alunos, e nortear suas ações 

a partir dos seguintes princípios: 

I - toda prática educativa deve estar comprometida com valores de justiça, liberdade e 

solidariedade; 

II - todas as ações pedagógicas devem ter como base o respeito à dignidade da 

pessoa humana, às diferenças socioculturais e individuais entre os alunos, buscando superar 

os problemas de desempenho a elas relacionados; 

III - gestores, professores e funcionários devem estar comprometidos com a promoção 

do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de 

preconceitos e discriminação no interior da escola; 

IV - as atividades e as propostas pedagógicas assumidas pela escola devem conduzir 

ao reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania e à preservação do regime 

democrático; da igualdade básica entre os homens pressuposta pela democracia, que vai além 

da igualdade formal e se expressa na busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao 

trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; de que as práticas educativas devem exigir 

diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de oportunidades educacionais entre os 

alunos; 

V - as práticas educativas da escola deverão ter como horizonte a redução da pobreza 

e das desigualdades sociais e regionais; 

VI - o trabalho educativo deve empenhar-se na promoção de uma cultura escolar 

acolhedora e respeitosa; no cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade, 

mediante a construção de identidades solidárias, o enriquecimento das formas de expressão, o 

exercício da criatividade a fim de que o aluno tenha condições de dar respostas novas diante 

das mudanças aceleradas do mundo contemporâneo, a valorização das diferentes 

manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira; 

VII - o trabalho e as atividades da escola devem integrar-se de forma orgânica e 

coerente, buscando articulação com políticas de outras áreas e tendo como foco o bem estar e 

o desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões, assim como a valorização do 

trabalho docente. 

  

Art. 54. O Projeto Político Pedagógico deverá contemplar: 

I - definição do sujeito em formação; 

II - descrição da clientela; 

III - levantamento dos dados sobre aprendizagem; 

IV - estudo do relacionamento com as famílias; 

V - pesquisa sobre os recursos; 

VI - estabelecimento de diretrizes pedagógicas; 

VII - elaboração do plano de ação pedagógico. 

Parágrafo único. O Projeto Político Pedagógico deve ser objeto de avaliação 

processual para permitir o atendimento de situações imprevistas, correção de desvios e ajustes 

das atividades propostas. Podem ser previstos momentos de avaliação (semestral, anual, 

bianual), com participação de toda a comunidade escolar. 
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SEÇÃO III  

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

  Art. 55. O calendário escolar, elaborado segundo as diretrizes determinadas pelo 

Órgão Oficial de Educação, é um instrumento do Plano de Desenvolvimento Escolar que deve 

indicar com precisão as atividades a serem desenvolvidas e a época (dia, mês e ano) de sua 

realização. 

             

Art. 56. O calendário escolar deve conter as seguintes indicações: 

I - quanto ao regime escolar:  

a) datas de início e término: do ano letivo, dos bimestres e semestres letivos, das férias 

e recesso escolar, feriados, pontos facultativos, e suspensão de atividades. 

II - quanto à organização didática:   

a) período de elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar; 

b) período de elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

c) período de avaliação dos planos, programas e projetos da escola; 

d) comemorações e campanhas; 

e) períodos de conselhos de Classes/Termo e Conselho Final. 

III - Quanto ao suporte pedagógico:  

a) Datas de reuniões pedagógicas e das H.T.P.C‟ s; 

b) Reuniões com pais ou responsáveis pelos alunos; 

c) Períodos destinados à Formação Continuada dos profissionais da Educação; 

d) Datas de reuniões com o Conselho de escola e Instituições Auxiliares. 

  

Art. 57. Serão considerados dias letivos de aula ou outras programações didático-

pedagógicas, contanto que haja a participação do corpo docente e a frequência dos 

alunos.          

         

Art. 58. Não poderão ser encerrados os trabalhos escolares das classes que não 

completarem os mínimos de duração estabelecidos em termos de dias e horas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

  

Art. 59. As aulas previstas, bem como as demais atividades da escola, somente 

poderão ser suspensas em decorrência de situações ou fatos que justifiquem tal medida, com 

autorização do Órgão Oficial de Educação Municipal. 

Parágrafo único. ficarão sujeitas à compensação, as aulas suspensas por quaisquer 

motivos, para o devido cumprimento do período letivo. 

 

TÍTULO III   

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

Art. 60. A organização técnico-administrativa e pedagógica é orientada: 

I - no Órgão Oficial de Educação Municipal: 

a) supervisor de ensino; 

b) coordenador administrativo; 

c) assistente social; 

d) psicólogo; 
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e) coordenadores pedagógicos de Emei – Creche; Educação Básica I – Infantil (Pré-

escola) aos anos iniciais; Educação Básica II – anos finais do Ensino Fundamental; 

II - nas Unidades Escolares - Núcleo de Gestão: 

a) diretor; 

b) vice-diretor; 

c) professor coordenador; 

III - nas Unidades Escolares - Núcleo Administrativo: 

a) secretário e escriturário. 

IV - nas Unidades Escolares - Núcleo Operacional: 

a) inspetor de alunos e Servidor geral. 

V - nas Unidades Escolares - Núcleo de Docência e Discência: 

a) docente; 

b) docente Auxiliar;  

c) auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI);  

d) discente. 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

                                        SEÇÃO I 

                               Supervisor De Ensino 

 

Art. 61. São atribuições do Supervisor de Ensino: 

I - supervisionar as Diretorias de Escolas da DECEL, cumprindo e fazendo cumprir as 

leis, regulamentos, o calendário escolar, as determinações superiores e as disposições do 

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo educacional.  

II - investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração 

com outros profissionais da Educação e integrantes da Comunidade; 

III - supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos 

legalmente; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos 

de ensino; 

V - assegurar processos de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos 

alunos com menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da Comunidade 

escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; 

VI - promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o 

espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação; 

VII - emitir parecer concernente à Supervisão Educacional; 

VIII - planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional; 

IX - propiciar condições para formação permanente dos educadores em serviço;  

X - promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração com a escola; 

XI - assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas e privadas nos 

aspectos concernentes à ação pedagógica; 

XII - contribuir e orientar as equipes gestoras das escolas sobre o fortalecimento da 

autonomia, bem como os procedimentos de construção coletiva/participativa das Propostas 

Pedagógicas, do Plano de Desenvolvimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico;  

 XIII - garantir que as dimensões administrativas e pedagógicas da gestão educacional 

estejam a serviço da qualidade da educação; 
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XIV - realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando solicitadas. 

 

SEÇÃO II  

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Art. 62. São atribuições do Coordenador de Administração Educacional: 

I - assessorar e auxiliar o Diretor da DECEL; 

II - planejar, organizar, coordenar, supervisionar e executar os serviços técnico-

administrativos, a utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros, 

estabelecendo princípios, normas e procedimentos, para assegurar a correta aplicação da 

produtividade e eficiência dos mesmos;  

III - emitir pareceres, laudos e relatórios técnicos e administrativos relativos à sua área 

de atuação; 

IV - participar da definição de diretrizes, normas e procedimentos técnicos e 

administrativos relativos à sua área de atuação, de acordo com as políticas pré-fixadas; 

V - analisar, coordenar e acompanhar projetos e atividades da DECEL; 

VI - representar tecnicamente a DECEL, sempre que solicitado, em eventos 

relacionados à sua área de atuação; 

VII - guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do Diretor da DECEL informações ou notícias de interesse do serviço público; 

VIII - executar programas e projetos de assistência ao educando; 

IX - acompanhar a execução dos serviços de merenda escolar; 

X - coordenar os serviços de transporte escolar; 

XI - estabelecer normas internas de funcionamento, respeitando os princípios 

administrativos; 

XII - atender às ponderações justas, quando feitas a termo e desde que sejam da sua 

competência; 

XIII - manifestar-se, por escrito, em matérias de sua competência; 

XIV - zelar pelo bom funcionamento das atividades que lhes são pertinentes; 

XV - promover o clima de cooperação e respeito mútuo; 

XVII - desenvolver ações visando aperfeiçoamento dos membros do magistério, 

oportunidades de estudos e aprendizado para melhora na qualidade de ensino;  

XVII - executar outras atividades inerentes a sua função e sua experiência profissional 

e/ou de interesse da Prefeitura, por determinação superior.   

 

SEÇÃO III   

ASSISTENTE SOCIAL 

 

Art. 63. São atribuições do(a) Assistente Social da rede municipal de ensino: 

I - subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias, a partir dos 

conhecimentos de políticas sociais, bem como do exercício e da defesa dos direitos civis, 

políticos e sociais da coletividade; 

II - participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas à 

educação; 

III - intermediar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem 

como sua gestão democrática; 
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IV - intervir e orientar situações de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, 

evasão escolar, atendimento escolar especializado; 

V - contribuir para a qualidade de serviços do estudante infanto-juvenil, de modo a 

garantir o pleno desenvolvimento da criança e adolescente como sujeitos de direitos; 

VI - aprimorar a relação entre a escola, a família e a comunidade de modo a promover 

a eliminação de todas as formas de preconceito; 

VII - favorecer o processo de inclusão e permanência do estudante com necessidades 

educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar; 

VIII - atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, violação e não 

acesso aos direitos humanos e sociais; 

IX - realizar assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como participar de espaços 

coletivos de decisões; 

X - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda; 

XI - contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de educação 

básica; 

XII - deverá se fazer presente nas Unidades Escolares, com periodicidade pré-

determinada e, quando houver necessidades e elaborar relatórios; 

XIII - realizar visitas domiciliares quando necessário para: realizar busca ativa, 

verificação de endereço e auxiliar na triagem para as vagas em creche; 

XIV - responder, por escrito, nas formas de ofício, relatório ou outro documento, os 

encaminhamentos e/ou questionamentos provenientes do Ministério Público, Conselho Tutelar 

e demais instituições. 

Parágrafo único. A atuação do (a) assistente social no âmbito da rede pública de 

educação básica dar-se-á na observância das leis, regulamentações, instrumentais teóricos e 

metodológicos do Serviço Social. 

 

SEÇÃO IV  

PSICÓLOGO 

 

 

Art. 64. São atribuições do(a) Psicólogo(a) da rede municipal de ensino: 

I - subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias, a partir dos 

conhecimentos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; 

II - participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas voltadas à 

educação; 

III - promover processos de ensino-aprendizagem mediante intervenção psicológica; 

IV - orientar ações e estratégias voltadas a casos de dificuldades nos processos de 

ensino-aprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional especializado; 

V - realizar avaliação psicológica ante as necessidades específicas identificadas no 

processo ensino-aprendizagem; 

VI - auxiliar equipes da rede pública de educação básica na interação comunitária entre 

a escola, o estudante e a família; 

VII - contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de educação 

básica, com atenção especial à mediação de conflitos e à saúde mental da comunidade 

escolar; 

VIII - oferecer programas de orientação profissional; 
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IX - avaliar condições sócio-históricas presente na transmissão e apropriação de 

conhecimentos; 

X - promover relações colaborativas no âmbito da equipe multiprofissional e entre 

escola e comunidade; 

XI - colaborar com a ações de enfrentamento à violência, preconceitos na escola e ao 

bullying; 

XII - deverá se fazer presente nas Unidades Escolares, com periodicidade pré-

determinada e, quando houver necessidade e elaborar relatórios; 

XIII - responder, por escrito, nas formas de ofício, relatório ou outro documento, os 

encaminhamentos e/ou questionamentos provenientes do Ministério Público, Conselho Tutelar 

e demais instituições. 

Parágrafo único. A atuação do(a) psicólogo(a) no âmbito da rede pública de educação 

básica dar-se-á na observância das leis, regulamentações, instrumentais teóricos e 

metodológicos da psicologia; 

 

SEÇÃO V  

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Art. 65. Os Coordenadores Pedagógicos de Emei – Creche; Educação Básica I – (Pré-

escola) aos anos iniciais; Educação Básica II – anos finais do Ensino Fundamental, lotados na 

Decel, farão o suporte pedagógico das respectivas unidades escolares de seu segmento e 

terão as seguintes atribuições: 

I - elaborar, organizar projetos, programas e mecanismos de acompanhamento, 

avaliação, controle e integração, que venham atender às necessidades detectadas nas 

escolas; 

II - elaborar estudos e pesquisas visando a caracterização da clientela; 

III - trabalhar em conjunto com as escolas oferecendo subsídios aos Professores 

Coordenadores para o desenvolvimento e a implantação de projetos e programas nas escolas, 

sugeridos ou não pela DECEL; 

IV - organizar a programação e a execução das reuniões pedagógicas com os 

Professores Coordenadores; 

V - visitar as escolas periodicamente observando o desenvolvimento dos projetos, 

programas e a atuação da equipe escolar; 

VI - sugerir junto à DECEL estratégias de atuação na área pedagógica para as escolas; 

VII - participar de grupos de estudos e reuniões quando agendados pela DECEL 

mediante solicitação; 

VIII - criar programas que visem à integração entre a Escola, Comunidade e o Terceiro 

Setor; 

IX - participar de cursos de aperfeiçoamento buscando novas propostas para a 

melhoria da qualidade do ensino; 

X - diagnosticar necessidades, para aperfeiçoamento e atualização dos docentes e 

equipe escolar; 

XI - acompanhar e avaliar os programas e projetos executados na rede de escolas 

municipais; 

XII - diagnosticar as necessidades de material didático permanente e acompanhar a 

distribuição; 

XIII - participar das reuniões de avaliação do Plano de Desenvolvimento Escolar e 

Projeto Político Pedagógico; 
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XIV - acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programação do currículo; 

XV - analisar documentos emitindo pareceres; 

XVI - assessorar e subsidiar as ações do Supervisor de Ensino, mediante solicitação; 

XVII - realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando solicitadas. 

Art. 66. A organização técnico-administrativa da escola é de responsabilidade de cada 

estabelecimento e deverá constar no Plano de Desenvolvimento Escolar e Projeto Político 

Pedagógico. 

Parágrafo único. A organização técnico-administrativa, respeitada a legislação 

vigente, deverá estar adequada às características de cada escola, garantida a participação da 

comunidade escolar nas tomadas de decisão, no acompanhamento e avaliação do processo 

educacional. 

 

CAPÍTULO II  

NAS UNIDADES ESCOLARES - NÚCLEO DE GESTÃO 

 

Art. 67. O núcleo de gestão escolar é o centro executivo do planejamento, organização, 

coordenação, avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da 

Unidade Escolar. 

§ 1º Integram o núcleo de gestão: o Diretor, Vice-Diretor e Professor Coordenador; 

§ 2º A existência do Vice-Diretor na unidade, estará condicionada ao número de 

classes e aos turnos de funcionamento e obedecerá ao módulo a ser estabelecido conforme o 

Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Álvares 

Machado. 

  

Art. 68. A Direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir: 

I - a elaboração e execução da Proposta Pedagógica; 

II - a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

III - o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidos; 

IV - a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 

V - os meios para reforço e a recuperação da aprendizagem dos alunos; 

VI - a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

VII - as informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

alunos, bem como a execução da Proposta Pedagógica; 

VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem 

quantidades de faltas acima de 25 % (vinte e cinco por cento) do percentual permitido em lei; 

IX - o encaminhamento ao Conselho Tutelar, dos casos de maus tratos envolvendo 

alunos, assim como casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, e posterior comunicação 

ao órgão Oficial de Educação Municipal. 

 

SEÇÃO I   

DO DIRETOR 

   

Art. 69. Serão atribuições do Diretor da Escola, além de outras que lhe forem atribuídas 

pelo Órgão Oficial de Educação Municipal: 

I - Em relação às atividades específicas: 

a) definir a linha de ação a ser adotada pela Escola, observando as diretrizes da 

administração superior; 
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b) elaborar a Proposta Pedagógica e encaminhá-la aos órgãos competentes para 

homologação; 

c) autorizar matrícula e transferência de alunos; 

d) manter entendimentos com empresas e outras instituições para fins de 

entrosamento e cooperação; 

e) propor a instalação de novas classes ou de novos agrupamentos, observados os 

critérios estabelecidos pela administração superior; 

f) atribuir a regência de classes e estágios aos professores da Escola, nos termos da 

legislação vigente; 

g) estabelecer o horário de aulas e do expediente da Secretaria e outros ambientes; 

h) assinar juntamente com o Secretário, todos os documentos relativos à vida escolar 

do aluno, expedidos pela Escola; 

i) assinar certificados de conclusão de série e de cursos; 

j) convocar e presidir reuniões de Conselho de Escola e do pessoal subordinado; 

k) presidir solenidades e cerimônias da escola; 

l) representar a Escola em atos oficiais e atividades da comunidade; 

m) presidir reuniões dos Conselhos de Classe/Termo e Conselho Final;  

n) aprovar regulamentos e estatutos dos órgãos colegiados da escola; 

o) submeter à apreciação do Conselho da Escola matéria pertinente à deliberação do 

colegiado; 

p) aplicar penalidades de repreensão limitadas a cinco (5) dias aos alunos da escola, 

bem como, as outras penalidades previstas nas normas disciplinares da escola, elaboradas 

pelo Conselho de Escola; 

q) decidir sobre recursos interpostos por alunos ou seus responsáveis, relativos à 

verificação de rendimento escolar, submetendo à apreciação do Conselho de Classe e Série, e 

do Conselho de Escola, quando necessário; 

r) acompanhar a elaboração das pautas e participar ativamente das ATPCS, 

juntamente com o professor coordenador. 

II - Em relação às atividades gerais: 

a) responder pelo cumprimento, no âmbito da Escola, das leis, regulamentos e 

determinações, bem como dos prazos para execução estabelecidos pelas autoridades 

superiores; 

b) expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços; 

c) garantir a organização e atualização do acervo, recortes de leis, decretos, portarias, 

comunicados e outros, bem como, a ampla divulgação à Equipe Escolar e ao Conselho de 

Escola; 

d) avocar, de modo geral e em casos especiais, as atribuições e competências de 

qualquer servidor subordinado; 

 e) delegar competências e atribuições a seus subordinados, assim como designar 

comissões para execução de tarefas especiais; 

f) decidir sobre petições, recursos e processos de sua área de competência, ou 

remetê-los, devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais, quando for o caso; 

g) apurar ou fazer apurar irregularidade de que venha a tomar conhecimento no âmbito 

da escola, comunicando e prestando informações sobre as mesmas ao Conselho de Escola; 

h) garantir a circulação e o acesso de toda a informação de interesse à comunidade e 

ao conjunto dos servidores e alunos da escola;  

i) acompanhar e ratificar o trabalho do Atendimento Educacional Especializado em Sala 

de Recursos Multifuncionais ou Itinerância, bem como a frequência do professor;  
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j) comunicar às autoridades competentes a ocorrência de doenças infectocontagiosas 

na escola, bem como, qualquer irregularidade no âmbito escolar; 

k) participar das reuniões do Órgão Oficial de Educação Municipal, presenciais ou 

online sempre que solicitado; 

l) aplicar as penalidades de acordo com as normas regimentais.   

III - Em relação à administração de pessoal: 

a) dar exercício ao pessoal contratado da escola; 

b) aprovar a escala de férias dos servidores da escola; 

c) controlar a frequência diária dos funcionários subordinados e atestar a frequência 

mensal; 

d) autorizar a retirada do funcionário durante o expediente; 

e) propor, quando houver necessidade, modificações nos horários de trabalho dos 

funcionários; 

g) delegar competências e atribuições aos funcionários, assim como designar 

comissões para a execução de tarefas especiais;   

h) decidir, nos casos de absoluta necessidade de serviço, sobre a impossibilidade de 

gozo de férias regulamentares e submeter o gozo das férias não usufruídas ao exercício 

correspondente à apreciação da divisão municipal de educação. 

IV - Aplicar aos funcionários penas disciplinares, encaminhando a decisão ao diretor 

municipal de educação, bem como, as outras penalidades previstas nas normas disciplinares 

deste regimento; 

V - Em relação à administração de material e financeira: autorizar a requisição de 

material permanente e de consumo; 

VI - Organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola: 

a) coordenando a elaboração da Proposta Pedagógica, ajustando-a às metas anuais; 

b) acompanhar, controlar e avaliar a execução do Plano de Desenvolvimento Escolar e 

Projeto Político em conjunto com a Equipe Escolar e o Conselho de Escola; 

c) assegurando a compatibilidade da Proposta Pedagógica e do Plano de 

Desenvolvimento Escolar e sua articulação com núcleo familiar, com a saúde, educação 

infantil, esporte, cultura, educação para o trabalho; 

d) superintendendo o acompanhamento, avaliação e controle da execução da Proposta 

Pedagógica. 

VII - Subsidiar o planejamento educacional: 

a) responsabilizando-se pela atualização, exatidão, sistematização e fluxo dos dados 

necessários ao Planejamento do sistema escolar; 

b) prevendo os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros para atender às 

necessidades da escola, a curto, médio e longo prazo. 

VIII - coordenar a elaboração do relatório anual da escola e encaminhar ao Órgão 

Oficial da Educação Municipal; 

IX - assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, 

diretrizes e normas emanadas da administração superior; 

X - zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais, mantendo contato 

com instituições governamentais e não governamentais da comunidade, para o 

desenvolvimento de ações específicas; 

XI - selecionar, participar da capacitação e supervisionar a atuação dos recursos 

humanos necessários às atividades do Ensino Fundamental; 

XII - assegurar a inspeção periódica dos bens patrimoniais, solicitando baixa dos 

inservíveis e colocando os excedentes à disposição de órgão superiores; 
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XIII - coordenar a avaliação do desempenho escolar; 

XIV - coordenar a elaboração de projetos de execução de trabalhos de interesse para a 

aprendizagem, não constante das programações básicas, submetendo à aprovação dos órgãos 

competentes, selecionando o conteúdo e as estratégias de ensino e de avaliação, adequadas à 

proposta pedagógica; 

XV - garantir a organização e o funcionamento da instituição escolar; 

XVI - aprovar a Matriz Curricular; 

XVII - garantir os 200 (duzentos) dias letivos previsto no calendário escolar; 

XVIII - promover a integração escola, família e comunidade: 

a) proporcionando condições para a participação de órgãos e entidades públicas e 

privadas de caráter cultural, educativo e assistencial, bem como de elementos da comunidade 

na programação da escola; 

b) assegurando a participação da escola e sua integração em atividades cívicas, 

culturais, sociais e desportivas da comunidade; 

c) proporcionando condições para a interação família-escola, participando da 

elaboração e da execução das atividades gerais, visando garantir a articulação dos vários 

serviços e o desenvolvimento da atenção integral à criança e ao adolescente; 

d) garantindo que os pais ou responsáveis tenham ciência, durante todo o processo 

educativo da situação de aprendizagem e das relações interpessoais do aluno no contexto 

escolar, incentivando-os a participar da definição da proposta pedagógica. 

XIX - organizar e coordenar atividades de natureza assistencial; 

XX - criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo 

educativo; 

XXI - visitar e assinar os Diários de Classe nos campos destinados: classe, nome de 

alunos, frequência de alunos e dias letivos (previstos e dados); 

XXII - realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas.  

 

SEÇÃO II  

DO VICE DIRETOR 

  

Art. 70. São atribuições do Vice-Diretor de Escola as mesmas atribuídas ao Diretor de 

Escola, além de outras previstas na legislação, com as características que seguem:   

I - responder pela direção da escola no horário que lhe é confiado; 

II - substituir o diretor da escola em suas ausências e impedimentos; 

III - assessorar o Diretor de Escola no desempenho das atribuições que lhe são 

próprias; 

IV - acompanhar e controlar a execução das programações relativas às atividades de 

apoio administrativo e pedagógico, mantendo o Diretor de Escola, informado sobre seu 

andamento; 

V - participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar e Projeto Político 

Pedagógico; 

VI - participar quando integrante do Conselho de Escola, dos estudos que afetam o 

processo educacional; 

VII - desempenhar outras atribuições não previstas no presente regimento, porém 

atinentes à sua função; 

VIII - participar de reuniões quando solicitadas pela Divisão Municipal de Educação. 
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SEÇÃO III   

DO PROFESSOR COORDENADOR 

 

 Art. 71. O Professor Coordenador é o responsável pela orientação, acompanhamento, 

avaliação e controle das atividades curriculares da escola, respeitadas as diretrizes do Órgão 

Oficial de Educação Municipal. 

          

Art. 72. Professor Coordenador terá as seguintes atribuições: 

I - participar da elaboração da Proposta Pedagógica: 

a) coordenando as atividades de planejamento, quanto aos aspectos curriculares; 

b) assegurando a articulação entre as programações referentes à Parte Comum ou à 

Parte Diversificada; 

c) transmitindo dados relativos ao mercado de trabalho. 

II - elaborar a programação das atividades da sua área de atuação assegurando a 

articulação com as demais programações do núcleo de apoio técnico-pedagógico; 

III - participar das reuniões de avaliação do Plano de Desenvolvimento Escolar e 

Projeto Político Pedagógico; 

IV - acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programação de currículo; 

V - organizar a programação e a execução das reuniões pedagógicas; 

VI - orientar e/ou supervisionar as atividades realizadas pelos professores durante as 

HTPC (Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo) e HE (Horas Estudos); 

VII - prestar assistência técnica aos professores, visando assegurar a eficiência e a 

eficácia do desempenho dos mesmos, para a melhoria dos padrões de ensino: 

a) discutindo a prática pedagógica: propondo técnicas e procedimentos; 

b) selecionando e fornecendo materiais didáticos; 

c) coordenando e acompanhando a organização e o desenvolvimento das atividades; 

d) propondo sistemática de avaliação. 

VIII - coordenar a programação e execução das atividades de recuperação dos alunos; 

IX - supervisionar as atividades realizadas pelos professores, como aulas de 

recuperação e reposição; 

X - coordenar a programação e execução dos Conselhos de Classe e Série; 

XI - propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização de professores; 

XII - coordenar o Planejamento do arranjo e aproveitamento racional das oficinas e 

outros ambientes especiais; 

XIII - avaliar os resultados do ensino no âmbito da Escola; 

XIV - assegurar o fluxo de informações entre as várias instâncias do sistema de 

supervisão; 

XV - assessorar a Direção da Escola Municipal, especialmente quanto a decisões 

relativas a: 

a) matrícula e transferência; 

b) agrupamento de alunos; 

c) organização de horários de aulas e calendário escolar; 

d) utilização de recursos didáticos da escola. 

XVI - orientar a comunidade quanto a organização didática da Escola;  

XVII - acompanhar, orientar, supervisionar e ratificar o trabalho realizado do 

Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos Multifuncionais ou Itinerância; 

XVIII - elaborar relatório de suas atividades e participar da elaboração do relatório 

anual da escola; 
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XIX - vistar e assinar os Diários de Classe nos campos destinados: resumo do 

conteúdo programático e das atividades desenvolvidas, avaliação e generalidades; 

XX - realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando solicitadas. 

 

CAPÍTULO III  

DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

  

 Art. 73. O Núcleo Administrativo composto pelos profissionais que atuam na Secretaria 

da Escola, estará encarregado da escrituração, documentação e arquivos escolares, e deverá 

garantir o fluxo de documentos e informações facilitadoras e necessárias ao processo 

pedagógico e administrativo. 

             

Art. 74. Integração entre a Secretaria da Escola, o Secretário e os Escriturários 

conforme módulo a ser estabelecido pelo Órgão Oficial da Educação Municipal. 

Art. 75. O secretário da Escola terá as seguintes atribuições: 

I - quanto à documentação e escrituração: 

a) organizar e manter atualizados prontuários dos alunos; 

b) expedir certificados de conclusão de ciclo/cursos e outros documentos afins; 

c) preparar e afixar, em locais próprios quadros de horários de aulas e controlar o 

cumprimento dos dias letivos e da carga horária anual; 

d) manter registros relativos a resultados de processos de avaliação e outros 

documentos relativos à vida escolar dos elementos da unidade; 

e) manter registros relativos de levantamento de dados estatísticos e informações 

educacionais; 

f) preparar relatórios, comunicados e editais relativos à matrícula e demais atividades 

da Unidade Escolar. 

II - quanto à Administração Geral: 

a) receber, registrar, distribuir e expedir correspondência, processos e outros 

documentos, organizando e mantendo o protocolo e arquivo da Unidade Escolar; 

b) registrar e controlar a frequência do pessoal docente, técnico e administrativo da 

Unidade Escolar, responsabilizando-se pelo preenchimento do livro ponto/ponto eletrônico; 

c) preparar e expedir atestados e outros documentos, referentes à frequência e vida 

funcional dos docentes e funcionários, organizando e mantendo atualizados os seus 

prontuários; 

d) preparar escala de férias anuais dos funcionários; 

e) requisitar, receber e controlar o material de consumo da Secretaria; 

f) manter atualizado, no Livro de Inventário, o registro do material permanente, 

recebido pela escola e do que lhe for doado ou cedido; 

g) elaborar o inventário anual dos bens patrimoniais; 

h) organizar e manter atualizado o documentário de leis, decretos, regulamentos, 

resoluções, portarias e comunicados de interesse para a vida funcional e administrativa da 

Unidade Escolar; 

i) atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-lhes esclarecimentos 

relativos à escrituração e legislação; 

j) atender pessoas que tenham assuntos a tratar na escola; 

k) atender as solicitações que tenham as determinações do Diretor. 
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Art. 76. Ao Secretário da Escola cabe a responsabilidade básica de organização da 

Secretaria, acompanhamento e supervisão dos serviços executados pelos escriturários a ele 

subordinados. 

  

Art. 77. Serão competências do Secretário de Escola: 

I - responder perante o Diretor, pela regularidade e autenticidade dos registros da vida 

escolar dos alunos; 

II - cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos 

estabelecidos para a execução dos trabalhos de responsabilidades da secretaria; 

III - propor e opinar sobre medidas que visem à racionalização das atividades de apoio 

administrativo; 

IV - expedir instruções necessárias à manutenção da regularização das atividades de 

apoio administrativo; 

V - assinar todos os documentos escolares que, conforme normas estabelecidas pela 

administração superior, devam conter assinatura; 

VI - responsabilizar-se pela guarda de livros e papéis. 

  

Art. 78. O Secretário da Escola tem as seguintes atribuições: 

I - Participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar e Projeto Político 

Pedagógico; 

II - Elaborar a programação das atividades da Secretaria, mantendo-a articulada com 

as demais programações da escola; 

III - Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da Secretaria, orientando e controlando as 

atividades de registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos 

ao processamento de dados; 

IV - Verificar a regularização da documentação referente à matrícula, transferência de 

alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor; 

V - Providenciar o levantamento e encaminhando aos órgãos competentes de dados e 

informações educacionais; 

VI - Preparar a escala de férias dos servidores da escola, submetendo-a à aprovação 

do Diretor; 

VII - Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 

relativas às atividades escolares; 

VIII - Redigir correspondência oficial; 

IX - Instruir expedientes; 

X - Elaborar proposta das necessidades de material permanente e de consumo; 

XI - Elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos 

relatórios anuais da Escola. 

  

Art. 79. Aos Escriturários cabe a execução das atribuições previstas nos incisos I e II 

do Artigo 70º que lhes forem conferidas pelo Secretário da Escola. 

   

CAPÍTULO IV  

DO NÚCLEO OPERACIONAL 

   

Art. 80. O Núcleo Operacional, terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de 

ações complementares de natureza administrativa, que visam a implementação curricular, de 

acordo com o tipo de curso e será constituído por: 
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I - Inspetor de alunos; 

II - Servidor e auxiliar geral; 

III - Zelador. 

   

Art. 81. Os profissionais do Núcleo Operacional, no desempenho de suas atividades, 

devem ter como princípio o caráter educativo de suas ações. 

          

Art. 82. O atendimento aos alunos será exercido pelos Inspetores de Alunos, na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

  

Art. 83. Os Inspetores de alunos terão as seguintes atribuições: 

I - controlar a movimentação dos alunos no recinto da escola e em suas imediações, 

orientando-os quanto a normas de comportamento; 

II - informar à Direção da escola sobre a conduta dos alunos e comunicar ocorrências; 

III - colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração da 

escola; 

IV - acompanhar a saída de alunos no início e término de cada período; 

V - auxiliar no acompanhamento e orientação dos alunos durante os horários das 

refeições; 

VI - atender aos professores, nas solicitações de material escolar e pedagógico e nos 

problemas disciplinares ou de assistência dos alunos; 

VII - colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e 

trabalhos curriculares complementares da classe; 

VIII - providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente; 

XIX - executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo e 

técnico-pedagógico que lhe forem atribuídas pela Direção; 

X - zelar pela segurança e integridade física dos alunos sob sua responsabilidade.  

 

Art. 84. São atribuições do pessoal de Serviços Gerais e Auxiliar Geral: 

I - limpeza, higiene, conservação, manutenção do prédio escolar e de suas instalações, 

equipamentos e materiais; 

II - preparo e distribuição de café; 

III - auxílio no atendimento e organização dos alunos nos horários de entrada, intervalo 

e saída; 

IV - zelar para que a cozinha e despensa se mantenham sempre em rigorosas 

condições de higiene; 

V - controlar o estoque de alimentos, mantendo informado o Diretor e/ou Coordenador 

da Unidade; 

VI - servir as refeições para as crianças; 

VII - preparar alimentos sólidos, pastosos ou líquidos de acordo com a orientação da 

Nutricionista do setor da merenda; 

VIII - discutir o cardápio juntamente com o Diretor e/ou Coordenador da Unidade 

seguindo as orientações do setor encarregado, informando suas dificuldades referentes ao 

mesmo; 

IX - zelar pela organização e uso dos utensílios da cozinha; 

X - atuar sob orientação e supervisão do setor de merenda em relação à alimentação; 

XI - zelar para que todas as salas, cozinha, banheiros e pátio se mantenham em totais 

condições de higiene; 
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XII - realizar a desinfecção sistemática de acordo com a rotina estabelecida no 

ambiente escolar, incluindo paredes, chão, brinquedos, colchonetes, tatames e outros; 

XIII - realizar a limpeza de todas as dependências da Unidade de acordo com a rotina 

estabelecida pela Gestão Escolar; 

XIV - lavar, passar e guardar as roupas utilizadas na rotina da unidade; 

XV - eventualmente, colaborar no cuidado direto com as crianças; 

XVI - estar informado da Proposta Pedagógica e ser agente facilitador para que a 

mesma se efetue; 

XVII - execução de outras tarefas, relacionadas em sua área de atuação, que forem 

determinadas pela Gestão da Escola; 

XVIII - zelar pela segurança e integridade física dos alunos sob sua responsabilidade. 

  

Art. 85. São atribuições do Zelador:  

I - ocupar a Zeladoria da Unidade Escolar, juntamente com sua família, se for o caso; 

II - manter em perfeita ordem e asseio as dependências da zeladoria e áreas 

adjacentes; 

III - zelar pelo patrimônio e pelas áreas adjacentes da Unidade Escolar em dias de 

trabalho normal e quando da realização de atividades comunitárias; 

IV - manter a vigilância do prédio e suas dependências; 

V - adotar as providências cabíveis e legais em ocorrências verificadas no perímetro 

escolar, comunicando de imediato a Gestão; 

VI - conservar em seu poder as chaves que permite (retirar) abrir e fechar o prédio 

escolar, nos horários estabelecidos, percorrendo diariamente todas as dependências após o 

encerramento das atividades; 

VII - manter-se atento à necessidade de execução de reparos, manutenção e 

conservação do prédio escolar ou zeladoria, solicitando providências a Gestão; 

VIII - auxiliar secretaria na elaboração do inventário do patrimônio existente na escola; 

IX - executar outras tarefas, relacionadas com área de atuação, que forem 

determinadas pela Direção da escola; 

X - zelar pela segurança e integridade física dos alunos sob sua responsabilidade. 

 

CAPÍTULO V 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 86. A Docência deve ser entendida como um processo de intervenções diretas e 

processuais entre a experiência vivenciada do educando e o saber sistematizado, com o 

objetivo de promover a apropriação, construção e reconstrução do conhecimento. 

  

Art. 87. Integram o corpo docente todos os professores devidamente habilitados, nos 

termos da legislação vigente, que estejam em exercício na escola, afastado ou designado. 

Parágrafo único. As ações docentes, planejadas e avaliadas pelo conjunto da escola 

seguirão as diretrizes da política educacional do Órgão Oficial da Educação Municipal. 

  

Art. 88. São atribuições do Corpo Docente, além das inerentes ao seu cargo: 

I - participar do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar e 

Projeto Político Pedagógico; 

II - planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo 

educativo, numa perspectiva coletiva e integradora; 
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III - planejar e executar estudos contínuos de recuperação de habilidades e de 

compensação de ausências, de tal forma, que sejam garantidas novas oportunidades de 

aprendizagem e maior tempo de reflexão aos educandos; 

IV - discutir com os alunos e com pais ou responsáveis: 

a) as propostas de trabalho; 

b) o desenvolvimento do processo educativo; 

c) as formas de acompanhamento da vida escolar dos educandos; 

d) as formas e procedimentos adotados no processo de avaliação dos educandos. 

V - identificar, em conjunto com o Professor Coordenador, casos de alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais (NEE), flexibilizar e/ou adaptar o currículo 

envolvendo conteúdos, metodologias, recursos didáticos e avaliação específica para os alunos 

público-alvo da educação especial; 

VI - participar das reuniões de avaliação do aproveitamento escolar e dos Conselhos 

de Classe/Termo e Conselho Final: 

a) apresentando registros referentes às ações pedagógicas e vida escolar dos 

educandos; 

b) analisando coletivamente as causas de aproveitamento não satisfatório e propondo 

medidas para superá-las; 

VII - encaminhar à Secretaria da Escola, os conceitos de avaliações bimestrais e anual, 

e os dados de apuração de assiduidade, referentes aos alunos de sua classe, conforme 

especificação e prazos fixados pelo calendário escolar; 

VIII - participar das Instituições Auxiliares da Escola; 

IX - participar do Conselho de Escola, quando indicado, na forma regimental; 

X - participar das atividades cívicas, culturais e educativas promovidas pela escola; 

XI - participar dos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), determinadas de 

forma regimental pela DECEL; 

XII - participar dos Horários de trabalho e estudo, exclusivamente para atividades 

relacionadas ao trabalho pedagógico, de acordo com a lei municipal 2901/15; 

XIII - propor, discutir, apreciar e coordenar projetos para a sua ação pedagógica; 

XIV - participar, no contexto escolar e/ou fora deste, de ações que proporcionem a sua 

formação permanente; 

XV - zelar pela segurança e integridade física dos alunos sob sua responsabilidade; 

XVI - executar outras tarefas relacionadas à sua área de atuação, que lhe forem 

atribuídas pela Direção da Escola; 

XVII - zelar pela guarda e preservação de bens móveis, equipamentos e demais 

materiais utilizados nas atividades diárias; 

XVIII - cumprir dentro do horário de trabalho assiduidade e pontualidade. 

 § 1º O Professor de Creche, docente que atua nas Emeis, etapa de ensino da 

educação Infantil, modalidade Creche, nas séries Berçário I e II, Maternal I e II, terá como 

atribuições específicas, as referentes a todas as ações relativas ao cuidar, sem prejuízo das 

demais, como segue:  

I - observar constantemente os alunos em relação ao seu bem estar, considerando a 

sua saúde física, mental, psicológica e social, tomando as medidas necessárias na ocorrência 

de alterações; 

II - propor e participar de brincadeiras adequadas à fase de desenvolvimento dos 

alunos, em diferentes espaços da unidade escolar; 

III - estimular os alunos na organização e conservação dos diferentes ambientes e 

materiais próprios e da unidade escolar; 
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IV - manter rigorosamente a higiene pessoal das crianças, como segue: 

a) desenvolver, realizar, acompanhar e orientar atividades que promovam a aquisição 

de hábitos de higiene e saúde; 

b) realizar, orientar e observar o banho nos bebês e nas crianças estimulando a 

autonomia; 

c) garantir o banho de sol, diariamente, para os bebês, estimulando-os com atividades 

diversificadas; 

d) higienizar as mãos e rosto dos bebês;  

e) auxiliar, orientar e acompanhar as crianças no controle de esfíncteres e se 

necessário completar a higiene; 

f) orientar e acompanhar a troca de roupas pelas crianças, estimulando para que, 

gradativamente, elas conquistem autonomia; 

V - realizar, orientar e acompanhar a alimentação e hidratação dos alunos, como 

segue:  

a) auxiliar, incentivar e orientar as crianças a ingerir os diversos alimentos oferecidos 

no cardápio da instituição educacional, respeitando o ritmo e o paladar de cada um, 

favorecendo a conquista da autonomia; 

b) organizar, auxiliar e orientar a alimentação e hidratação das crianças; 

c) alimentar e hidratar os bebês, estimulando a eructação após as refeições; 

VI - Acompanhar o sono/repouso das crianças, permanecendo junto as mesmas; 

VII - examinar os materiais antes do uso, quanto aos aspectos de estabilidade e 

segurança; 

VIII - executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior. 

Art. 89. O Docente Auxiliar atuará na sala de aula regular, sendo suporte para o 

professor regente da turma, nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, com alfabetização 

com as seguintes atribuições: 

 I - atuar como facilitador no apoio à complementação dos conteúdos escolares 

desenvolvidos pelo professor da classe; 

II - utilizar material concreto quando e se necessário; 

III - participar do conselho da classe; 

IV - dialogar e participar de reuniões com o docente titular da classe, da unidade 

escolar; 

V - participar de cursos de formação específicos para sua área de atuação; 

VI - participar na discussão, elaboração e na flexibilização curricular do planejamento e 

avaliação do aluno que necessita de ajuda em sua alfabetização; 

VII - o docente não deverá exercer outra função na escola, no período que estiver 

como Professor Auxiliar; 

VIII - elaborar relatórios quando solicitado;  

IX - zelar pela segurança e integridade física dos alunos sob sua responsabilidade. 

 

Art. 90. As Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, atenderão crianças da educação 

infantil e terão as seguintes atribuições:  

I - participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da 

escola/EMEI, bem como de treinamentos, cursos, seminários, eventos e reuniões organizados 

para tratar de assuntos referentes às finalidades e objetivos da unidade escolar; 

II - atender os alunos em horários de entrada e saída dos períodos, intervalos de aulas, 

recreio e refeições, na higiene pessoal e locomoção, sempre que necessário, e nos horários 

estabelecidos pela equipe gestora; 
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III - auxiliar na organização, manutenção e higiene dos materiais e equipamentos; 

IV - zelar pela segurança e bem-estar dos alunos; manter registro de observações da 

rotina das crianças; 

V - realizar atividades lúdicas com as crianças de acordo com o planejamento;  

VI - informar à equipe gestora sobre a conduta dos alunos, comunicando ocorrências e 

eventuais enfermidades; 

VII - colaborar no atendimento ao público, inclusive encaminhando pais e munícipes à 

secretaria da escola/EMEI; 

VIII - auxiliar os professores em aula, nas solicitações de material escolar ou de 

assistência aos alunos e outras atividades correlatas. 

  

CAPÍTULO VI  

DOS DIREITOS, DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES E SANÇÕES 

 DA EQUIPE DE GESTÃO CORPO DOCENTE E FUNCIONÁRIOS  

                                        SEÇÃO I  

                                     Dos Direitos 

 

De acordo com a Lei Municipal nº 2901/2015. 

Art. 91. Além dos direitos que lhe são assegurados por toda a legislação aplicável, as 

equipes de Gestão, Corpo Docente e Funcionários, terão o direito de: 

I - requisitar todo material necessário à sua atividade, dentro das possibilidades do 

estabelecimento, mediante prévia solicitação; 

II - sugerir aos diversos órgãos e serviços do estabelecimento medidas que objetivem 

um melhor andamento de suas atividades; 

III - utilizar-se das dependências e instalações do estabelecimento, necessárias ao 

exercício de suas funções. 

  

Art. 92. Ao gestor, docente e funcionários caberá, por outro lado, além do que foi 

previsto na legislação:  

I - assumir as responsabilidades e deveres decorrentes de suas funções; 

II - cumprir o horário de trabalho; 

III - atender, com pontualidade, todas as convocações; 

IV – manter com os colegas espírito de colaboração e amizade. 

Parágrafo único. Ao gestor, docentes e funcionários, quando incorrerem em 

desrespeito, negligência ou incompatibilidade com a função que exercem, cabem as penas 

disciplinares previstas na legislação vigente. 

SEÇÃO II  

DOS DEVERES 

  

 Art. 93. São deveres da equipe de gestão, corpo docente e funcionários, além de 

outras atribuições legais: 

I - aceitar e cumprir a respectiva escala de trabalho; 

II - comparecer pontualmente ao estabelecimento nas horas de trabalho extraordinário, 

bem, como às comemorações cívicas e as outras atividades programadas, executando tarefas 

cabíveis; 

III - zelar pelo material do estabelecimento e pela conservação do que for confiado à 

sua guarda e uso; 
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IV - tratar alunos, colegas e demais funcionários com cordialidade, espírito de 

cooperação e solidariedade; 

V - avisar, com antecedência, sempre que for possível, quando não puder cumprir seu 

horário de trabalho; 

VI - evitar consulta médica no período de trabalho, ou, quando imprescindível fazê-lo 

nas primeiras ou últimas horas de expediente; 

VII - apresentar atestado médico, quando a falta for por motivo de doença, no prazo 

estabelecido pela legislação; 

VIII - guardar sigilo sobre assuntos do estabelecimento que o exijam; 

IX - usar uniforme pertinente a Unidade Escolar, se necessário; 

X - trajar-se de forma adequada nas dependências da Unidade Escolar. 

 

Art. 94. Além do contido nos incisos do artigo anterior, ainda constituem deveres dos 

professores: 

I - manter contato com os pais ou responsáveis, quando necessário; 

II - manter tom de voz adequado; 

III - portar todo material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula; 

IV - guardar absoluto sigilo sobre os instrumentos de avaliação; 

V - retirar o aluno de sala de aula só em caso de extrema necessidade; 

VII - zelar para que os alunos não danifiquem o patrimônio da escola nem os pertences 

dos colegas, professores e funcionários. 

 

SEÇÃO III   

DAS PROIBIÇÕES 

   

Art. 95. É vedado à Equipe de gestão: 

I - retirar, sem autorização, qualquer documento ou material existente no 

estabelecimento; 

II - ocupar-se, durante o expediente, com atividades não pertinentes ao seu trabalho; 

III - fazer uso do celular nas dependências da Escola, salvo para uso pedagógico e 

atividades relacionadas à equipe gestora; 

IV - fumar nas dependências da Unidade Escolar. 

  

Art. 96. É vedado ao professor:  

I - ocupar-se, em aula, de assuntos não pertinentes à matéria; 

II - entrar com atraso em classe ou dela sair antes do término da aula sem motivo que 

justifique; 

III - receber, durante as aulas, sem autorização da Gestão, pessoas estranhas; 

IV - aplicar penalidades ao educando, exceto as de advertência verbal e retirada de 

sala de aula; 

V - retirar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou 

material pertencente ao estabelecimento; 

VI - fumar nas dependências da Unidade Escolar; 

VII - trazer, usar, distribuir ou comercializar na escola, materiais estranhos ao programa 

de ensino de sua disciplina; 

VIII - usar notas, falta ou avaliação como fator punitivo; 

IX - fazer uso do celular nas dependências da Escola, salvo para uso pedagógico, 

desde que comunicada à equipe gestora. 
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SEÇÃO IV  

DAS SANÇÕES 

   

Art. 97. Os integrantes da equipe de Gestão, corpo docente e funcionários que 

incorrerem em falta prevista neste Regimento, ou se conduzirem de forma contrária aos 

interesses do estabelecimento, estarão sujeitos às seguintes penalidades, aplicáveis conforme 

a gravidade da infração: 

I - advertência oral; 

II - advertência escrita; 

III - processo administrativo; 

IV - suspensão; 

V - demissão. 

  

Art. 98. Cabe à Direção do estabelecimento a aplicação das penalidades a que se 

refere o artigo anterior, sendo que a demissão ocorrerá nos termos da legislação em vigor. 

 

               CAPÍTULO VII  

            DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 99. Integram o Corpo Discente todos os alunos regularmente matriculados em 

cada Unidade Escolar, a quem será garantido o livre acesso às informações necessárias à sua 

educação, ao seu desenvolvimento como pessoa e ao seu preparo para o exercício da 

cidadania. 

   

SEÇÃO I   

DOS DIREITOS 

   

Art. 100. Aos alunos são assegurados além dos direitos previstos no artigo 53 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, os seguintes direitos: 

I - ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independentemente de sua 

convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, nacionalidade e 

necessidade educacional especial; 

II - participar do processo de elaboração, de execução e de avaliação da Proposta 

Pedagógica, do Projeto Político Pedagógico e Plano de Desenvolvimento Educacional, 

inclusive na definição de normas disciplinares; 

III - tomar ciência das orientações curriculares em vigor e opinar sobre seu 

desenvolvimento na Instituição Educacional; 

IV - conhecer as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

para a Educação Básica, bem como os critérios adotados pelo professor na sua 

operacionalização; 

V - ter asseguradas as condições de aprendizagem, além do acesso aos recursos 

materiais e didáticos da escola, recebendo ensino de qualidade; 

VI – fica assegurado ao aluno o direito às atividades extraclasse, tarefas de casa, que 

deverão ser cumpridas, preferencialmente, fora da unidade escolar;  

VII - conhecer e recorrer resultados de seu desempenho escolar, nos termos da 

legislação em vigor; 
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VIII - direito à reclassificação idade/ano/série, de acordo com os Artigos 172 a 174 

deste Regimento Comum. 

IX - emitir opiniões e apresentar sugestões em relação à dinâmica escolar; 

X - fica assegurado ao aluno o direito aos estudos de recuperação de habilidades e 

reforço, que devem garantir-lhe novas oportunidades de aprendizagem; 

XI - ter reposição efetiva dos dias letivos e das aulas, quando suspensas; 

XII - cumprir atividades escolares para compensar ausência, no decorrer do período 

letivo, desde que justificadas pelo responsável; 

XIII - receber apoio pedagógico especializado, por meio do Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem, quando necessário; 

XIV - receber atendimento educacional especializado/sala de recursos, quando possuir 

diagnóstico de deficiência, de transtorno do espectro autista (TEA) e de altas 

habilidades/superdotação; 

XV - receber assistência sócio - escolar, quando necessária (atendimento domiciliar); 

XVI - utilizar a Sala de Leitura e de outros meios auxiliares, de acordo com as normas 

internas; 

XVII - participar do Conselho de Classe, na forma deste Regimento, e, quando eleito, 

do Conselho Escolar, conforme legislação vigente; 

XVIII - organizar e participar de Entidades Estudantis; 

XIX - aos alunos em situação de vulnerabilidade, fica assegurado o direito a 

atendimento adequado por parte dos serviços assistenciais; 

XX - ter asseguradas as medidas de conscientização, de prevenção e combate a todos 

os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), bem como, estratégias 

de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência das drogas; com ações destinadas à 

promoção de um ambiente escolar seguro e à cultura da paz.  

 

SEÇÃO II  

DOS DEVERES 

   

Art. 101. Os deveres dos alunos se consubstanciam em função dos objetivos das 

atividades educacionais e da preservação dos direitos do conjunto da comunidade escolar. 

          

Art. 102. São deveres dos alunos: 

I - conhecer, fazer conhecer e cumprir este Regimento; 

II - contribuir em sua esfera de atuação com a elaboração, realização da Proposta 

Pedagógica da Escola, Projeto Político Pedagógico e Plano de Desenvolvimento Educacional; 

III - comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares, portando material 

pertinente às aulas e empenhando-se no sucesso de sua execução, 

IV – aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento das 

oportunidades de ensino e aprendizagem; 

V – realizar as atividades extraclasse, tarefas de casa, que deverão ser cumpridas, 

preferencialmente, fora da unidade escolar;  

VI - Cooperar e zelar pela limpeza e para a boa conservação das instalações, dos 

equipamentos e material escolar, concorrendo também, para as boas condições de asseio das 

dependências da escola; 

VII - observar os preceitos de higiene individual e coletiva; 

VIII - usar o uniforme adotado; 
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IX - solicitar autorização à Direção, quando necessitar se ausentar das atividades 

escolares; 

X - abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra pessoas e/ou 

contra o patrimônio da Instituição Educacional; 

XI - Cooperar e zelar pela boa conservação das instalações, dos equipamentos e 

material escolar. (Responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da Instituição 

Educacional, se maior de idade ou pelo responsável legal quando menor); 

XII - participar das atividades desenvolvidas pela Instituição Educacional; 

XIII - participar ativamente da elaboração e cumprimento das Normas Disciplinares da 

escola; 

XIV - relacionar-se socialmente de forma adequada, tratando servidores e colegas com 

civilidade e respeito; 

XV - submeter a aprovação da autoridade competente à realização de atividades de 

iniciativa pessoal ou de grupos, no âmbito da escola. 

§ 1º O comparecimento à Instituição Educacional sem o uniforme adotado não impede 

o aluno de participar das aulas, devendo o fato ser devidamente justificado pelos seus pais ou 

responsáveis; 

§ 2º Trajar-se com vestimenta condizente com o ambiente escolar, de modo a permitir 

a realização das atividades, em especial, as que envolvem a prática de atividade físicas. 

   

SEÇÃO III  

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 103. É vedado ao aluno: 

I - portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, segurança e 

integridade física ou de outrem; 

II - promover, na instituição educacional, qualquer tipo de campanha ou de atividade, 

sem prévia autorização do Diretor; 

III - impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à ausência; 

bem como, incitá-los a algazarras nos corredores e dependências da escola; 

IV - ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o processo de 

ensino e de aprendizagem; 

V - utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula em especial, celulares (salvo para 

atividades pedagógicas com autorização prévia da direção escolar); 

VI - fumar em qualquer espaço da escola ou Órgão Público - Lei Federal 9.295 de 

15/07/1996 e Lei Estadual 5.384 de 24/10/1996; 

VII - gravar nas paredes, no piso, ou qualquer parte do edifício ou material escolar de 

uso comum, quaisquer desenhos e sinais gráficos; 

VIII - danificar lista de presença e demais documentos e objetos pertinentes à Escola; 

IX - ausentar-se da Escola sem a devida autorização; 

X - mudar de classe sem autorização da Direção; 

XI - comer ou mascar chicletes e beber (exceto água) na sala de aula; 

XII - praticar qualquer ato de violência (física, verbal, psicológico e/ou bullying); 

XIII - entrar no recinto da Escola, após o início da 1ª aula, exceto casos especiais com 

autorização da Direção (A tolerância da entrada na primeira aula será de no máximo 10 

minutos com justificativa); 

XIV - desrespeitar qualquer funcionário público no exercício de sua função (artigo 331 

do Código Penal Brasileiro). 
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SEÇÃO IV  

DAS SANÇÕES 

 

Art. 104. O regime disciplinar é decorrente das disposições legais e das determinações 

deste Regimento e das demais normas emanadas pela Divisão Municipal de Educação e 

Secretaria Estadual de Educação, aplicáveis a cada caso.  

Parágrafo único. A Instituição Educacional deve:  

a) realizar, no início de cada ano letivo, reunião com os pais, alunos e professores, com 

intuito de eles tomarem conhecimento das normas que regem a instituição educacional; 

b) informar pai e mãe, responsáveis, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução da Proposta Pedagógica da Instituição Educacional; 

c) convocar para reunião de pais os responsáveis legais pelos alunos que se 

encontram com desvio de comportamento, bem como, baixo rendimento escolar ou 

inassiduidade, para, junto com a Instituição Educacional, tomarem as medidas necessárias de 

intervenção e prevenção de futura reprovação ou transferência; 

d) registrar todas as advertências atinentes aos alunos, devendo seus pais serem 

convocados para o conhecimento das mesmas. 

  

Art. 105. O aluno, pela inobservância das normas contidas neste Regimento e 

conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito às seguintes sanções: 

I - advertência oral; 

II - advertência escrita; 

III - suspensão, com tarefas escolares, de 1(um) a 5 (cinco) dias letivos, e/ou com 

atividades alternativas na Instituição Educacional; 

IV - transferência por comprovada inadaptação ao regime da Instituição Educacional, 

quando o ato for aconselhável para a melhoria do desenvolvimento do aluno, da garantia de 

sua segurança ou de outros, após consultado o Conselho de Escola. 

§ 1º Cabe ao professor a aplicação da sanção prevista no Inciso I deste artigo e ao 

Diretor da Instituição Educacional, as contidas nos demais incisos; 

§ 2º As sanções aplicadas ao aluno e o atendimento a ele dispensado são registrados 

em atas, assinadas pelos responsáveis, caso de aluno menor de idade, e na ficha individual do 

aluno, sendo vedado o registro no histórico escolar; 

§ 3º Ao aluno que sofrer a sanção prevista no inciso III, implicando perda de provas, 

testes, trabalhos, é dada oportunidade de realizá-los logo após seu retorno às atividades 

escolares, ou em contraturno; 

§ 4º As sanções podem ser aplicadas gradativamente, ou não, dependendo da 

gravidade ou reincidência da falta; 

§ 5º No caso de aplicação de sanções ao aluno, é garantido o direito ao contraditório e 

à ampla defesa, com a presença dos pais ou dos responsáveis, quando menor de idade; 

§ 6º Aos alunos com deficiência ou com necessidades educacionais especiais em 

razão de suas condições físicas, mentais, intelectuais e sociais que não cumprirem as normas 

contidas neste Regimento será realizado um estudo de caso, com o intuito de analisar os 

apoios ofertados pela unidade escolar, reunião com o Conselho de Escola, contando com a 

participação do Professor do Atendimento Educacional Especializado - AEE e de demais 

profissionais envolvidos que auxiliem na identificação dos fatores subjacentes ao caso, plano 

de ação a ser desenvolvido e devidos encaminhamentos.  
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Art. 106. Deverão ser observadas na aplicação da sanção de transferência do aluno 

por inadaptação ao regime escolar, prevista no artigo 108º deste Regimento: 

I - Somente poderá ser aplicada por deliberação do Conselho de Escola;  

II - O Conselho de Classe deverá convocar o Conselho Tutelar para reunião que 

deliberará sobre a possível transferência de aluno, submetendo-a ao crivo do Conselho 

Escolar, não assumindo, contudo, caráter impeditivo quando de sua impossibilidade; 

III - Será permitida a presença na reunião do Conselho de Classe do representante de 

turma do aluno que se encontre na iminência de ser transferido, quando se considerar 

relevante; 

IV - Em caso de transferência, será permitido, quando conveniente, a participação de, 

no máximo, três (03) testemunhas na reunião do Conselho de Classe, devendo efetuar os 

devidos registros. 

   

CAPÍTULO VIII   

DOS RECURSOS AUXILIARES 

 

Art. 107. Os Recursos Auxiliares conforme explicados no Plano de Carreira do 

Município e no Plano de desenvolvimento Escolar, compreendem o conjunto de recursos 

didáticos pedagógicos pró-curriculares e recursos humanos de apoio aos trabalhos docentes. 

I - Os recursos auxiliares de ordem didático pedagógico compreendem: 

a) brinquedoteca; 

b) parque infantil; 

c) sala de recursos multifuncionais; 

d) sala de informática; 

e) quadra poliesportiva; 

f) sala e/ou Espaços de Leitura.  

 

II - quanto aos recursos humanos de apoio ao trabalho docente, as Unidades Escolares 

contarão com professores auxiliares, se houver necessidade, estagiários e profissionais de 

apoio escolar para alunos com deficiência ou que necessitem de apoio nas atividades de vida 

diária (AVD). 

  

III - são atribuições do profissional de apoio escolar: 

a) realizar procedimentos de higiene pessoal (banho seguido de troca de roupas e/ou 

fraldas) e cuidados dos estudantes; 

b) observar o estado geral dos estudantes, no momento da chegada e da saída e 

informar à direção, quaisquer fatos relevantes; 

c) seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis quanto à alimentação e 

trocas de roupas; 

d) supervisionar as vestimentas e os pertences de cada estudante, auxiliando na 

guarda em sua mochila e cuidar para que não corram riscos de acidentes, tais como engolir 

objetos, tropeçar em obstáculos, sofrer quedas sérias e outros; 

e) orientar, proteger e cuidar para que o estudante permaneça ou transite com 

segurança nos diferentes ambientes da unidade escolar; 

f) cooperar no processo de integração e inserção do estudante no ambiente escolar e 

vice-versa, constituindo-se em agente de promoção de inclusão; 

g) portar-se de maneira comprometida contra qualquer preconceito que venha afetar o 

estudante no âmbito escolar; 
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h) estimular o desenvolvimento do estudante, respeitando os seus valores, 

individualidade, faixa etária e os diferentes níveis de evolução física, emocional, cognitiva e 

social; 

i) auxiliar nas atividades lúdicas, artísticas e no monitoramento dos estudantes em 

atividades na unidade escolar ou fora dela; 

j) perceber possíveis situações de risco para os estudantes, principalmente quando da 

prática de novas atividades e comunicar o professor e gestores da escola a situação 

observada; 

k) atender às solicitações da direção e dos professores em situações que envolvam os 

estudantes com necessidades educacionais especiais ou com deficiência; 

l) acompanhar e orientar os estudantes nas atividades recreativas durante o intervalo, 

bem como cuidar com solicitude e responsabilidade da segurança no pátio, ao ar livre e na 

área de lazer; 

m) receber e entregar os estudantes, no portão, para os seus responsáveis, 

encaminhando à família, ao professor, em caso de solicitações/reclamações; 

n) informar à direção qualquer observação relevante transmitida pelos pais ou 

responsáveis; 

o) responsabilizar-se pela alimentação, acompanhar e assegurar o seu êxito como 

parte do processo educativo: servindo-a nos horários determinados pelos profissionais 

responsáveis e orientar quanto à postura à mesa; 

p) acompanhar os alunos do transporte escolar; 

q) nos momentos em que não estiver com o estudante, por já ter ido embora ou faltado, 

confeccionar materiais adaptados, conforme solicitação e orientação do professor da sala ou 

do professor do Atendimento Educacional Especializado; realizar leituras e estudos acerca da 

Educação Especial, conforme solicitação e orientação do professor do Atendimento 

Educacional Especializado; apoiar a escola nas demais atividades de rotina em relação a todos 

os estudantes, com ou sem deficiência, tais como entrada e saída dos estudantes, alimentação 

nos horários de intervalo, apoio na circulação de crianças, sala e/ou espaços de leitura, 

projetos; 

r) executar outras atividades correlatas, compatíveis com a natureza da função 

ocupada. 

 

Art. 108. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de nível superior, de ensino médio técnico, a 

contratação do estudante em caráter não-obrigatório será preconizada de acordo com a Lei 

Federal nº11.788, de 25 de Setembro de 2008 e a Lei Municipal nº 3074 de 20 de junho de 

2022 que dispõe sobre o Sistema de Estágio da Prefeitura Municipal de Álvares Machado e dá 

outras providências. 

§ 1º O estagiário deverá comunicar ao responsável na instituição escolar em que atua, 

no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas 

§ 2º O Estagiário, no desempenho de suas atividades, atuará:  

I - nos diversos programas educacionais, culturais, esportivos e de lazer; 

II - na Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – DECEL; 

III - nas unidades escolares:  

a) auxiliando os alunos público alvo da educação especial; 

b) auxiliando os professores nas atividades de regência; 

c) auxiliando o gestor e suporte pedagógico; 
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Art. 109. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade direta do Diretor da unidade escolar. 

 

TÍTULO IV   

DA AVALIAÇÃO 

CAPÍTULO I   

DOS PRINCÍPIOS 

          

Art. 110. A avaliação do rendimento escolar terá como referência básica as habilidades 

e competências, objetivando desenvolver o estudante em suas mais diversas dimensões, como 

física, intelectual, cultural e emocional, cuja principal responsabilidade é determinada pelas 

escolas na elaboração de diretrizes dos currículos e nas diferentes áreas dos componentes 

curriculares. 

  

Art. 111. A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola e a avaliação 

externa, pelos órgãos municipais, estaduais e federais, terão por objetivo permitir o 

acompanhamento e aprimoramento: 

a) sistemático e contínuo do processo ensino e aprendizagem, de acordo com as 

habilidades propostas; 

b) da sequência e reformulação do planejamento curricular; 

c) dos indicadores de desempenho escolar qualitativos e quantitativos; 

d) do desempenho da direção, professores, alunos e demais funcionários nas 

diferentes propostas da escola. 

   

CAPÍTULO II  

DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

  

Art. 112. Tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas 

competências, as avaliações propendem a cumprir as mudanças propostas pelo documento 

nacional, assim o processo de avaliação adotado pela rede municipal será realizado através de 

procedimentos externos e internos à escola com objetivo de identificar dificuldades para 

regulamentar as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas em sala de aula. 

 

Art. 113. A avaliação externa do processo de ensino e de aprendizagem a ser 

organizada pelo Órgão Oficial de Educação Municipal, tem por objetivo coletar indicadores 

comparativos de desempenho para tomada de decisões, no âmbito da própria escola e nas 

diferentes esferas do sistema. 

 

Art. 114. A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, 

responsabilidade da escola e seus professores, será realizada de forma processual e 

sistemática, deverá ser realizada bimestralmente pelos professores e pela escola, como parte 

integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, deverá redimensionar a 

ação pedagógica, além de apresentar um caráter processual, formativo e participativo, deverá 

ser contínua, cumulativa e diagnóstica, com vistas a: 

I - elaborar propostas avaliativas capazes de melhorar o processo de ensino a partir 

dos dados coletados na aplicação de provas e outros instrumentos; 
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II - identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem, além de detectar 

competências e habilidades que merecem ser recuperadas; 

III - subsidiar ações e estratégias com abordagens para recuperar as habilidades 

não adquiridas pelos alunos; 

IV - criar condições de intervir de modo imediato e o mais longo prazo para sanar 

dificuldades e redirecionar o trabalho docente. 

 

Art. 115. A avaliação do rendimento escolar utilizará como critérios definidos, avaliação 

mensal e bimestral, podendo-se valer de vários instrumentos e procedimentos colocados à 

disposição da escola, tais como a observação, o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos 

individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em 

conta a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do educando. 

  

Art. 116. Na avaliação do rendimento, prevalecerão os aspectos qualitativos da 

aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais. 

  

Art. 117. Os resultados dos instrumentos avaliativos deverão ser registrados por meio 

de sínteses bimestrais e finais, traduzidas em notas, na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sempre 

em números inteiros, exigindo nota mínima de 5 (cinco), em cada componente curricular. 

§ 1º Além das notas, o professor poderá emitir pareceres em complementação ao 

processo avaliatório, principalmente nos casos dos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE); 

§ 2º Ao final do ano letivo, o professor emitirá, simultaneamente, a nota relativa ao 

último bimestre e a nota que expressará a avaliação final, ou seja, aquela que melhor reflete o 

progresso alcançado pelo aluno ao longo do ano letivo, por componente curricular, conforme a 

escala numérica citada no „caput‟ deste artigo; 

§ 3º Ao término de cada ano letivo, o aluno poderá ser classificado no ano subsequente 

ao da sua matrícula, se obtiver nota final igual ou superior a 6 (seis). 

  

Art. 118. O resultado final da avaliação deverá refletir o desempenho integral do aluno 

durante o ano letivo, no conjunto dos componentes curriculares cursados, com preponderância 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados obtidos durante o ano letivo 

sobre os da prova final, caso esta seja exigida, considerando-se as características individuais 

do aluno e indicando sua possibilidade de prosseguimento nos estudos. 

§ 1º Os resultados das diferentes avaliações de desempenho dos alunos, realizadas 

em grupo ou individualmente, durante todo o ano letivo, serão registrados em documento 

próprio, nos termos da proposta pedagógica e deste Regimento. 

§ 2º A escola reunirá o Conselho de Ano/Classe/Série com a finalidade de decidir sobre 

a retenção ou promoção de alunos que se enquadrem nos critérios descritos neste Regimento. 

§ 3º O resultado final da avaliação de que trata o „caput‟ deste artigo será registrado em 

documento próprio, disponibilizado em data previamente comunicada e devidamente conhecida 

pelos responsáveis e entregue diretamente a eles. 

 

Art. 119. Os registros do processo de avaliação deverão ser analisados com os alunos, 

uma vez que o objetivo é construir conhecimentos para gerar habilidades de aprendizagem, 

além de ressignificar as propostas de revisões, garantindo igualdade de oportunidades para 

todos os alunos. 
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§ 1º Pela natureza dos objetivos do processo de avaliação, as sanções disciplinares 

não poderão interferir nos registros de acompanhamento do processo educativo. 

§ 2º A avaliação do desenvolvimento do educando na Educação Infantil e em 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), será um processo contínuo, englobando todas 

as atividades desenvolvidas pelo aluno, em grupo ou individualmente, para efeito apenas de 

acompanhamento, orientação, registro e comunicação do desenvolvimento, por processos 

adequados à sua faixa etária e período em que estiver matriculado. 

§ 3º Na Educação Infantil, a avaliação do desenvolvimento do educando e da 

frequência não serão considerados para fins de promoção. 

  

Art. 120. Para que a organização, em estágios na Educação Infantil, em séries anuais 

do Ensino Fundamental e em termos anuais da Educação de Jovens e Adultos seja regida 

pelos princípios da comunidade, a escola deverá garantir os registros necessários na Ficha de 

Acompanhamento do Rendimento Escolar, que contemplem uma análise do desempenho 

integral do educando, em função dos avanços e defasagens observadas, o processo de 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 

TÍTULO V  

 DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

CAPÍTULO I  

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 121. A Organização e Desenvolvimento do Ensino compreende o conjunto de 

medidas voltadas para a consecução dos objetivos estabelecidos na Proposta Pedagógica da 

Escola, abrangendo: 

I - níveis, cursos e modalidades de ensino; 

II - currículos com os conteúdos a serem ensinados em sala de aula determinados a 

partir do currículo nacional. 

III - recursos de apoio; 

IV - critérios de agrupamentos de alunos; 

V - projetos especiais. 

 

SEÇÃO I 

DOS NÍVEIS, CURSOS E MODALIDADE DE ENSINO 

   

Art. 122. As Escolas Municipais de Álvares Machado, sob regime de externato e 

obedecida a legislação vigente ministrarão Educação Básica com o objetivo de proporcionar o 

desenvolvimento integral do aluno, assegurando-lhe formação comum indispensável para o 

exercício e fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, 

estando organizada da seguinte forma: 

I - Educação Infantil- A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica tem por 

objetivo favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, 

social e psicomotor, respeitando seus interesses e suas necessidades, e cumprindo as funções 

de educar e brincar, sendo oferecida em: 

a) Infantil (EMEI) – para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses; 

b) Infantil I – para crianças que completam 4 (quatro) anos até 31 de março do ano em 

que ocorrer a matrícula; 



40 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO  

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000 

CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018 

 

ANO V EDIÇÃO Nº 660 Sexta-feira, 30 de Setembro 2022 

 

 Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 

2001. O Município de Álvares Machado garante a autenticidade deste documento, desde que 

visualizado: www.alvaresmachado.sp.gov.br/diariooficial 

c) Infantil II- para crianças que completam 5 (cinco) anos até 31 de março do ano em 

que ocorrer a matrícula. 

II - Ensino Fundamental, com duração mínima de nove anos letivos, organizados em 

progressão seriada, tem por objetivo a formação básica do cidadão na sua integralidade, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania, bem como os 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores; 

III - Educação para Jovens e Adultos (EJA), na modalidade Suplência I, com duração 

mínima de dois anos letivos, sendo que o 1º termo corresponde a escolaridade relativa do 1º 

ao 3º ano do Ensino Fundamental e o 2º termo corresponde ao 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental. Na modalidade Suplência II, com duração mínima de dois anos letivos, sendo 

que o 3º termo corresponde ao 6º e 7º ano e o 4º termo corresponde ao 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental; 

IV - Educação Especial para alunos com necessidades educacionais especiais, a ser 

ministrada a partir dos princípios da educação inclusiva, considerando as diretrizes do 

documento orientador sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – PNEEPEI; 

V - Atividades Complementares; 

VI - Educação de Tempo Integral, destina-se a alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, e compreende o currículo básico da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

e um conjunto de oficinas de enriquecimento curricular. 

   

SEÇÃO II  

DOS CURRÍCULOS 

 

Art. 123. Nos termos da legislação vigente, os currículos, elementos integrantes do 

Plano Escolar, contam com a Base Nacional Comum Curricular. 

§ 1º Na construção e elaboração das orientações curriculares são observados:  

I - princípios pedagógicos estabelecidos legalmente; 

II - competências, habilidades, procedimentos/metodologias e aprendizagens 

significativas; 

III - matriz curricular; 

IV - metodologias ativas, técnicas e materiais de ensino e de aprendizagem adequados 

à clientela e às habilidades, funcionalidades e competências a serem desenvolvidas; 

V - formas variadas de avaliação. 

§ 2º As orientações curriculares são fundamentadas na Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional, nas Orientações Curriculares Nacionais e nas demais normas vigentes. 

§ 3º As orientações curriculares devem fundamentar o planejamento das atividades 

pedagógicas, elaborado pelos docentes sob a coordenação de integrantes da Direção e 

Coordenadores Pedagógicos da Instituição Educacional. 

§ 4º A Instituição Educacional, sob a coordenação da Direção e com a participação da 

comunidade escolar, deve elaborar sua Proposta Pedagógica e seu Plano de Ação. 

  

Art. 124. O Ensino Religioso constitui componente curricular dos horários normais das 

instituições educacionais e é parte integrante da formação básica do cidadão, assegurando o 

respeito à diversidade cultural religiosa e sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

Parágrafo único. O Ensino Religioso compõe a parte diversificada do currículo, sendo 

obrigatória sua oferta pela Instituição Educacional e a matrícula facultativa para o aluno. 
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Art. 125. A organização curricular da Educação Infantil, fundamenta-se nos estudos 

sobre o desenvolvimento e as formas de aprendizagem das crianças, observando o 

cumprimento das funções indispensáveis e indissociáveis de educar e cuidar. 

Parágrafo único. Os objetivos da Educação Infantil abrangem a construção da 

identidade e da autonomia, e a ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo, por meio 

de aprendizagens orientadas ao desenvolvimento integral da criança, de modo a contribuir para 

a formação de um ser humano crítico, reflexivo, criativo e solidário. 

 

Art. 126. O Ensino Fundamental destina-se à formação e desenvolvimento intelectual e 

psicológico da criança e do adolescente, objetivando o desenvolvimento de suas 

potencialidades como elementos de auto realização e exercício consciente da cidadania plena. 

Parágrafo único. Integra-se aos componentes curriculares, o desenvolvimento de 

temas transversais adequados à realidade e aos interesses do aluno, da família e da 

comunidade, como Educação Ambiental, Saúde, Ética, Sexualidade, Empreendedorismo, 

dentre outros, de modo a propiciar a constituição do saber aliado ao exercício da cidadania 

plena e a atualização de conhecimentos e valores em uma perspectiva crítica, responsável e 

contextualizada.  

Art. 127. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a organização curricular enfatiza a 

construção de conceitos, possibilitando ao aluno ampliar sua capacidade de aprender, tendo 

em vista a aquisição de conhecimento, competências e habilidades, bem como a formação de 

atitudes e valores. 

  

Art. 128. A organização curricular dos anos finais do Ensino Fundamental, visa 

aprofundar conhecimentos relevantes e introduzir novos componentes curriculares que 

contribuam para formação integral dos alunos, sendo constituída obrigatoriamente pela Base 

Nacional Comum e pela Parte Diversificada, organicamente integradas por meio da 

interdisciplinaridade. 

§ 1º A Base Nacional Comum Curricular abrange as áreas de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, e Ciências Humanas 

e suas Tecnologias. 

§ 2º A parte diversificada contempla Língua Estrangeira Moderna, Ensino Religioso e 

projetos interdisciplinares de escolha da Instituição educacional, definido pela comunidade 

escolar, que deverá estar contido na Proposta Pedagógica, prevendo aprofundamento dos 

conhecimentos desenvolvidos nos componentes curriculares da Base Nacional Comum. 

  

Art. 129. A organização curricular dos cursos da Educação de Jovens e Adultos 

compreende a Base Nacional Comum das Orientações Curriculares do Ensino Fundamental. 

  

Art. 130. A organização curricular da Educação Especial segue as orientações 

curriculares da Educação Básica e as Diretrizes Pedagógicas da Divisão de Educação 

Municipal e Legislações Federais Vigentes, sendo estruturada de forma a atender aos alunos 

com deficiência, transtorno do espectro autista - TEA e altas habilidades/superdotação, 

observando: 

I - a introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição individual do 

aluno; 

II - a modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e da 

introdução de métodos; 
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III - a temporalidade, com a flexibilidade do tempo para realizar as atividades e o 

desenvolvimento de conteúdos; 

IV - a avaliação e promoção com critérios diferenciados, de acordo com as adequações 

e em consonância com o projeto pedagógico da Instituição Educacional, respeitada a 

frequência obrigatória. 

  

Art. 131. Será ofertado um currículo funcional aos alunos da Educação Especial, cujas 

características funcionais inviabilizam o desenvolvimento do currículo da Educação Básica, 

considerando suas condições individuais, oferecendo aos alunos cujas condições requerem 

apoios específicos e diferenciados daqueles que a escola comum, no momento, pode ofertar, 

substituição curricular, por meio da proposta de um currículo funcional que atenda às 

necessidades e às especificidades desses alunos e lhes possibilitem o desenvolvimento de 

competências e habilidades que favoreçam a sua autonomia e maior participação na vida em 

sociedade. 

  

Art. 132. A proposta pedagógica da Educação Especial contemplará: 

I - flexibilização curricular - organizado para atender toda diversidade educacional da 

Instituição de Ensino, com discussões de novos conhecimentos, novos instrumentos de 

avaliação, novas relações entre o ensino e aprendizagem, com conteúdos baseados no 

currículo, porém considerando as habilidades e potencialidades e demais especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

II - aprendizagens cooperativa e colaborativa - com estratégias didáticas que facilitem a 

participação de todos os alunos no contexto escolar e o máximo desenvolvimento do potencial 

dos mesmos. As aprendizagens cooperativa e colaborativa são práticas pedagógicas 

recomendadas para o processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência, autistas e 

altas habilidades/superdotação em sala comum; 

III - currículo funcional - organizado para atender os alunos que não apresentam 

condições pedagógicas para currículo comum, e que necessitem de uma organização 

curricular específica, bem como para os alunos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades pedagógicas previstas nas adequações curriculares, não apresentam indicação 

para continuidade do processo de escolarização e não conseguem atingir o nível exigido para 

conclusão do Ensino Fundamental; 

IV - currículo adaptado - organizado com base no currículo da Educação Infantil, anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental, mais especificamente até a conclusão do ciclo de 

alfabetização e etapas iniciais da Educação de Jovens e Adultos, com as adaptações 

necessárias a cada aluno, com vistas a sua inclusão na Instituição Educacional regular, 

integração inversa ou classe comum. 

  

Art. 133. É assegurada a terminalidade específica de ensino Fundamental àqueles 

alunos que, pelas suas deficiências, não puderem atingir o nível exigido para sua conclusão, 

bem como a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar aos alunos com 

altas habilidades/superdotação. 

 § 1º A certificação de terminalidade específica deve ser fundamentada em avaliação 

pedagógica e registrada de forma descritiva, incluindo as competências e habilidades 

alcançadas pelo aluno com grave deficiência intelectual e múltipla e aprovada pelo conselho de 

escola da Unidade. 
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§ 2º Os alunos com certificado de terminalidade específica do Ensino Fundamental 

podem ser encaminhados para cursos de Educação de Jovens e Adultos e de Educação 

Profissional, bem como, para inserção no mundo do trabalho, seja competitivo ou protegido. 

  

Art. 134. A Biblioteca e a Sala de Leitura e/ou Espaços de Leitura terão como 

principais objetivos: 

I - viabilizar a efetivação de projetos de incentivo à leitura; 

II - disponibilizar o acervo e equipamentos da Sala de Leitura para toda a comunidade 

escolar; 

III - favorecer a aprendizagem dos diferentes gêneros de leitura; 

IV - promover o acesso à produção literária clássica e contemporânea; 

V - dar visibilidade às leituras não hegemônicas; 

VI - estimular a pesquisa, o espírito investigativo e o pensamento crítico; 

VII - oportunizar o acesso a diferentes linguagens: visual, musical e cinematográfica.  

 

 Art. 135. A Biblioteca e a Sala e/ou Espaços de Leitura devem estar sob a 

responsabilidade de um profissional designado pelo Diretor, constitui-se em centro de leitura e 

de orientação de pesquisa para os alunos e para a comunidade escolar. São atribuições do 

responsável pela biblioteca e sala de leitura: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica da Instituição Educacional; 

II - planejar e executar as atividades da biblioteca, mantendo-a articulada com as 

demais atividades da Instituição Educacional; 

III - subsidiar e orientar as atividades de leitura e pesquisa; 

IV - assegurar a adequada organização e o funcionamento de espaço; 

V - propor aquisição de livros, de periódicos e de outros materiais, a partir das 

necessidades indicadas pela comunidade escolar; 

VI - divulgar, periodicamente no âmbito da Instituição Educacional, o acervo 

bibliográfico existente; 

VII - elaborar o inventário anual do acervo; 

VIII - acompanhar e avaliar as atividades apresentando relatório anual do trabalho 

desenvolvido; 

IX - praticar os demais atos que dão suporte às atividades da biblioteca e sala de 

leitura. 

    

SEÇÃO III  

DOS RECURSOS DE APOIO AO PROCESSO DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM 

   

Art. 136. A Instituição Educacional deve proporcionar recursos de apoio ao processo 

de ensino e de aprendizagem necessários ao desenvolvimento, ao enriquecimento e à 

avaliação do processo educativo. 

I - constituem recursos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, além das 

tecnologias educacionais, laboratórios, oficinas, salas-ambientes, salas de recursos 

multifuncionais para aluno público-alvo da educação especial; 

II - o material de ensino e aprendizagem é constituído de todo e qualquer recurso 

material de apoio ao desenvolvimento e ao enriquecimento das atividades curriculares; 
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III - a Instituição Educacional deve assegurar a oferta e a utilização de materiais 

básicos de ensino e de aprendizagem e estimular o uso de materiais complementares e de 

enriquecimento necessário ao aprimoramento da prática pedagógica; 

IV - a Instituição Educacional deve propiciar aos docentes e aos discentes o acesso às 

oficinas pedagógicas, para a produção de materiais de ensino e de aprendizagem, bem como 

de tecnologia assistivas para alunos da Educação Especial, de acordo com as normas 

vigentes. 

 

 Art. 137. A escolha do livro didático adotado pela Instituição Educacional segue 

normas estabelecidas pelos setores competentes da Divisão da Educação Municipal. 

 

                                      SEÇÃO IV 

DOS CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS DE ALUNOS 

SUBSEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Art. 138. As classes serão formadas observando o princípio de heterogeneidade, 

visando a transformação da sala de aula num espaço de interação e interlocução, condição 

fundamental no processo de construção do conhecimento, na constituição do ser humano e na 

transformação da sociedade. 

 

Art. 139. A Educação Infantil (EMEI) será organizada, no que concerne aos alunos e a 

sua distribuição em agrupamentos: 

I - Berçário I – de 4 (quatro) meses a 11 (onze) meses - de 6 a 8 crianças, para cada 

profissional habilitado; 

II - Berçário II – de 1(um) ano a 1(um) ano e 11 (onze) meses - de 6 a 8 crianças, para 

cada profissional habilitado; 

III - Maternal I – de 2 (dois) anos a 2 (dois) anos e 11 (onze)meses de 12 a 15 crianças, 

para cada profissional habilitado; 

IV - Maternal II – de 3 (três) anos a 3 (três) anos e 11 (onze) meses (15 crianças), para 

cada profissional habilitado. 

Parágrafo único. Para atender a demanda e as peculiaridades de cada Unidade 

Escolar, poderão ser formados agrupamentos em turmas multisseriadas, com crianças de 

diferentes faixas etárias, respeitando os agrupamentos do berçário e do maternal. 

Art. 140. Os alunos serão agrupados em classes compostas de crianças de ambos os 

sexos e organizados segundo a faixa etária, na seguinte conformidade: 

I - Infantil I – para crianças que completam quatro anos até 31 (trinta e um) de março 

no ano da matrícula; 

II - Infantil II- para crianças que completam cinco anos até 31 (trinta e um) de março no 

ano da matrícula; 

Parágrafo único. Para atender a demanda e as peculiaridades de cada Unidade 

Escolar, poderão ser formadas classes de Educação Infantil que agrupam crianças de 

diferentes faixas etárias em turmas multisseriadas. 

  

Art. 141. O número máximo de alunos em cada agrupamento será:  

I - no Infantil I - até 28 (vinte e oito) crianças; 

II - no Infantil II - até 28 (vinte e oito) crianças; 
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III - salas que possuam crianças com deficiência ficam restritas a 25 (vinte e cinco) 

alunos. 

Parágrafo único. Nas classes de Educação Infantil que agrupam crianças de 

diferentes faixas etárias, o número de alunos por classe, não deverá exceder a 28 (vinte e oito). 

  

SUBSEÇÃO II  

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

   

Art. 142. As classes do Ensino Fundamental serão formadas com alunos de ambos os 

sexos e organizados segundo a faixa etária, respeitando-se para o ingresso no 1º ano a idade 

mínima de 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 (trinta e um) de março do ano em 

curso conforme cronograma de matrícula estabelecida pelo Órgão Oficial Municipal de 

Educação. 

 

Art. 143. As classes de Ensino Fundamental serão constituídas, de acordo com os 

recursos físicos disponíveis e na conformidade dos seguintes referenciais numéricos: 

I - Ensino Fundamental I até 30 (trinta) alunos e nas salas que possuam alunos com 

deficiência 25 (vinte e cinco) alunos; 

II - Ensino Fundamental II até 35 (trinta e cinco) alunos e nas salas que possuam 

alunos com deficiência 30 (trinta) alunos; 

§ 1º Excepcionalmente, e consultando o Órgão Oficial de Educação Municipal, para 

atender as necessidades e peculiaridades de cada local, poderá autorizar a manutenção de 

classes com número superior ao estabelecido no “caput” deste artigo. 

§ 2º Excepcionalmente, quando a demanda, devidamente justificada, assim exigir, 

poderão ser acrescidos até 10% (dez por cento) aos referenciais estabelecidos, respeitando o 

artigo 102 decreto 12.342/78 do Estado de São Paulo.   

  

Art. 144.   A Divisão Municipal de Educação deverá acompanhar o atendimento à 

demanda escolar, nas unidades escolares sob sua circunscrição, assegurando a inserção e a 

atualização, pelos responsáveis das informações pelo Sistema de Cadastro da Secretaria de 

Estado da Educação. 

Parágrafo único. Casos excepcionais deverão ser autorizados pela Divisão de 

Educação, nas respectivas esferas de atuação, cabendo a devida homologação da medida. 

  

Art. 145. Os alunos que não apresentarem progressos de aprendizagem significativos 

no decorrer do ano letivo em curso, poderão ser encaminhados, por decisão do Conselho de 

Classe/Termo e aprovação do Conselho de Escola, a qualquer momento do processo, para 

turmas de reforço e recuperação. 

  

Art. 146. As turmas de reforço e recuperação, funcionarão em horário diverso ao 

horário de aula dos alunos que dela necessitarem, com o limite máximo de 15 (quinze) alunos. 

  

Art. 147. Os projetos de formação de turmas de reforço e recuperação deverão ser 

submetidos à apreciação e análise, bem como a autorização para o funcionamento de 

competência do Órgão Oficial de Educação Municipal. 
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SUBSEÇÃO III  

 DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

  

Art. 148. A Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não tiveram acesso 

à escolarização em idade própria ou que sofreram descontinuidades de estudos no Ensino 

Fundamental. 

  

Art. 149. O atendimento à escolarização de Jovens e Adultos desenvolve-se sob a 

forma de cursos presenciais e semipresenciais. 

  

Art. 150. Os cursos da educação de Jovens e Adultos, ofertados de acordo com 

organização curricular própria, em regime semestral organizadas em duas etapas: 

I - 1º segmento/Ensino Fundamental – Etapas Iniciais- desenvolvido em 2 (duas) 

etapas, ofertado em um único bloco de componentes curriculares e corresponde aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental; 

II - 2º segmento/Ensino Fundamental- Etapas Finais- desenvolvido em 2 (duas) etapas, 

oferecido por componentes curriculares e corresponde aos últimos anos do Ensino 

Fundamental. 

  

Art. 151. As classes serão organizadas segundo o princípio da heterogeneidade, 

observada a idade mínima prevista na legislação para matrícula em qualquer termo. 

  

Art. 152. As classes de Suplência I terão no máximo 30 (trinta) alunos e Suplência II no 

máximo 40 (quarenta) alunos. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, para atender as necessidades e peculiaridades 

de cada local, o Órgão Oficial de Educação Municipal poderá autorizar a manutenção de 

classes em um número superior ao estabelecido no “caput” deste artigo. 

   

SUBSEÇÃO IV   

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

  

Art. 153. São considerados público-alvo da Educação Especial os alunos com:  

I - Deficiência (Física, Auditiva, Visual, Intelectual e Múltiplas); 

II - Transtorno do Espectro Autista - TEA; ou 

III - Altas Habilidades ou Superdotação.  

§ 1º Fica assegurado aos alunos público-alvo da educação especial o direito à 

matrícula em classes ou turmas em todas as modalidades de ensino de responsabilidade 

municipal de ensino. 

§ 2º Aos alunos público-alvo da educação especial, devidamente matriculados na rede 

municipal de ensino, será assegurado Atendimento Educacional Especializado - AEE, a ser 

ofertado em sala de recursos multifuncionais, inclusive na modalidade itinerante, ou em 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que ofereçam esse 

atendimento, exclusivamente, no contraturno da frequência do aluno nas classes comuns do 

ensino regular. 

§ 3º Todos os profissionais da escola estarão envolvidos no atendimento aos alunos 

público-alvo da educação especial, com o objetivo de reduzir ou eliminar barreiras, 

proporcionando o apoio necessário a todos eles. 
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Art. 154. O Atendimento Educacional Especializado - AEE - constitui conjuntos de 

atividades, de recursos de acessibilidade e de estratégias pedagógicas eliminadoras de 

barreiras que possam impedir o desenvolvimento da aprendizagem e a plena participação da 

pessoa com deficiência em sua inserção social, conforme descritas no artigo 2º da Lei Federal 

13.146/2015.  Aos alunos público-alvo da educação especial, serão garantidos os seguintes 

serviços: 

I - Sala de Recursos Multifuncionais, com professores especializados; 

II - Serviço de Itinerância, com professores especializados; 

III - Atividade domiciliar. 

§ 1º Consideram-se recursos de acessibilidade na educação àqueles que asseguram 

condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e 

equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais 

serviços. 

§ 2º As ações de caráter pedagógico complementar, quando desenvolvidas em sala de 

recursos, destinam-se aos alunos com deficiência e/ou com transtornos do espectro autista - 

TEA e aquelas de caráter suplementar, como apoio aos alunos com altas habilidades ou 

superdotação, com atendimento individualizado ou em grupo de alunos com, no mínimo, 1 (um) 

e, no máximo, 3 (três) aulas semanais, de acordo com as necessidades indicadas pela 

Avaliação Pedagógica Inicial, desde que ministradas no contraturno ao da frequência do aluno 

em classe/aulas do ensino regular, não podendo ultrapassar 3 (três) aulas semanais. 

 

Art. 155. Compete ao Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE): 

I - participar da elaboração pedagógica da escola; 

II - realizar avaliação pedagógica inicial dos alunos público-alvo da educação especial, 

dimensionando a natureza e o tipo de atendimento indicado, além do tempo necessário à sua 

viabilização; 

III - orientar e acompanhar a aprendizagem dos alunos das classes/aulas regulares; 

IV - elaborar relatório descritivo da avaliação pedagógica; 

V - elaborar e desenvolver o Plano de Desenvolvimento Individual dos alunos público-

alvo da educação especial, em parceria com suas famílias e demais professores; 

VI - participar dos Conselhos de Classe/Ciclo/Ano/Série/Termo e das aulas de Horário 

Pedagógico Coletivo - HTPC; 

VII - oferecer apoio técnico - pedagógico ao professor da classe do ensino regular, 

indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas; 

VIII - manter atualizados os registros de todos os atendimentos efetuados, conforme 

instruções estabelecidas para cada área destinada ao público-alvo da educação especial; 

IX - orientar os pais ou responsáveis pelos alunos, bem como a comunidade escolar, 

quanto aos procedimentos educacionais e encaminhamentos sociais, culturais, laborais e de 

saúde; 

X - participar das demais atividades pedagógicas da escola; 

XI - orientar funcionários, alunos e professores da escola para a promoção da cultura 

inclusiva; 

XII - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade. 
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Art. 156. O professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), deverá atuar 

no serviço de itinerância, quando necessário, em conformidade com o artigo 7° da Resolução 

da Secretaria Estadual, de 12 de dezembro de 2017. Este serviço é realizado com 

atendimentos nas escolas dos alunos PAEE - público-alvo da Educação Especial, bem como, o 

apoio e suporte aos professores das salas regulares destas escolas.  

Parágrafo único. Em consonância com a Nota Técnica 

nº04/2014/MEC/SECADI/DPEE, o professor especializado, através da avaliação pedagógica 

inicial e estruturação do Plano de Atendimento Educacional Especializado, poderá realizar a 

matrícula do estudante público-alvo da educação especial e assegurar o atendimento de suas 

especificidades educacionais. Neste liame não se pode considerar imprescindível à 

apresentação de laudo médico (diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, 

transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE se 

caracteriza por atendimento pedagógico e não clínico. O importante é que o direito das 

pessoas com deficiência à educação não seja cerceado pela exigência de laudo médico, 

nestes casos, deverá haver ratificação da gestão escolar, supervisão de ensino e responsável 

pelo estudante. 

 

Art. 157. Esgotados todos os recursos da escola necessários à transposição das 

barreiras à inclusão do aluno público-alvo da educação especial na classe do ensino regular, 

àqueles que demandarem apoio muito substancial, em decorrência de severa deficiência 

intelectual, transtorno do espectro autista e/ou grave deficiência múltipla ou apresentarem 

grave comprometimento, comprovados após avaliações pedagógicas e multidisciplinar, 

poderão ser matriculados em:  

I - instituições especializadas filantrópicas ou privadas que tenham vínculo com a 

Divisão Municipal de Educação deste município, como parceiras ou contratadas, observando-

se: 

a) indicação da necessidade desse tipo de atendimento, devidamente fundamentada e 

comprovada mediante avaliação pedagógica, aplicada por professor especializado, e avaliação 

multidisciplinar corroborando com o encaminhamento; 

b) classe constituída segundo critérios estabelecidos pelo município e/ou Secretaria 

Estadual da Educação, em regulamentação específica; 

c) preservação do caráter substitutivo e transitório do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental; 

d) permanência do aluno, na instituição especializada, condicionada à avaliação 

emitida em parecer semestral elaborado, conjuntamente com o Supervisor de Ensino da Rede 

Municipal e pela equipe gestora da escola/instituição, que deverão contar com registros 

contínuos de acompanhamento e dos instrumentos próprios de avaliação adotados. 

§ 1º Aos alunos com idade superior a 15 (quinze) anos deverá ser ofertada Educação 

Especial para o trabalho, com certificação nos moldes das diretrizes publicadas pela Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo. 

 § 2º Os alunos de que trata o caput deste artigo, poderão, à vista dos resultados das 

avaliações semestrais, ser transferidos para classes de ensino regular, exclusivamente em 

escola da rede pública de ensino, e atendidos em sala de recursos, sendo classificados o 

mesmo ano/série ou em ano/série subsequente. 

§ 3º A definição de critérios para a celebração de parcerias com entidades 

especializadas atuantes em educação especial será objeto de regulamentação específica.  
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SEÇÃO V 

DOS PROJETOS ESPECIAIS 

 

Art. 158. As escolas e a DECEL, poderão desenvolver projetos especiais abrangendo:  

I - atividades de reforço e recuperação da aprendizagem e orientação de estudos; 

II - organização dos recursos de apoio ao processo de ensino aprendizagem: utilização 

de salas ambiente, de multimeios, da biblioteca, sala e/ou espaços de leitura e laboratório de 

informática; 

III - esporte, cultura e lazer; 

IV - língua e cultura estrangeira. 

Parágrafo único. Os projetos especiais, serão planejados e desenvolvidos por 

profissionais habilitados e aprovados nos termos das normas vigentes; de forma flexível de 

acordo com as necessidades de cada Unidade Escolar. 

 

SUBSEÇÃO I  

DAS ATIVIDADES E REFORÇO E RECUPERAÇÃO  

DE APRENDIZAGENS E ORIENTAÇÃO DE ESTUDO 

   

Art. 159. As atividades de reforço e recuperação de aprendizagem e orientação de 

estudo serão oferecidos da seguinte forma: 

I - utilizar diferentes instrumentos para acompanhar o desenvolvimento do aluno; 

II - analisar resultados avaliativos para verificar habilidades não aprendidas, criando 

novas metodologias que possibilitem ensino aprendizagem durante o ano ao estudante; 

III - as atividades propostas deverão ser diversificadas, com situações desafiadoras 

atendendo à necessidade do aluno; 

IV - as habilidades que precisarem ser recuperadas deverão ser trabalhadas 

simultaneamente com as habilidades propostas no planejamento bimestral e não somente ao 

final de cada bimestre; 

V - sendo obrigatória a realização do reforço em todas as unidades escolares. De 

acordo com Artigo 182. 

Parágrafo único. Os projetos de recuperação de habilidades em períodos opostos 

serão permitidos de acordo com as necessidades de cada Unidade Escolar, mediante a 

projetos de recuperação de habilidades e resultados das avaliações diagnósticas dos alunos 

com defasagem. 

 

SUBSEÇÃO II   

DO ESPORTE, CULTURA E LAZER 

  

Art. 160. Serão oferecidos pelo Órgão Municipal de Educação aos alunos da rede, 

preferencialmente nas Unidades Escolares nas seguintes modalidades:  

I - judô; 

II - karatê; 

III - voleibol;  

IV - futsal masculino e feminino – pré-mirim e mirim; 

V - atletismo – categoria pré-mirim e mirim;  

VI - futebol; 

VII - tênis de mesa; 
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VIII - handebol; 

IX - capoeira; 

X - banda e fanfarra escolar; 

XI - danças; 

XII - badminton; 

XIII - basquetebol; 

XIV - jogos de tabuleiro. 

 

SUBSEÇÃO III  

DE OUTROS DE INTERESSE DA COMUNIDADE 

 

Art. 161. Serão desenvolvidos projetos integrados aos objetivos da escola de acordo 

com o interesse e necessidade da comunidade escolar, após aprovados nos termos da 

legislação em vigor. 

 

SEÇÃO VI   

DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

   

Art. 162. A Escola de Tempo Integral destina-se a alunos do Infantil e Ensino 

Fundamental, e constituirá estratégias para garantir atenção e desenvolvimento integral às 

crianças, adolescentes e jovens, sujeitos de direitos que vivem uma contemporaneidade 

marcada por intensas transformações e exigência crescente de acesso ao conhecimento, nas 

relações sociais entre diferentes gerações e culturas, nas formas de comunicação, na maior 

exposição aos efeitos das mudanças em nível local, regional e internacional. 

  

Art. 163. A Escola de Tempo Integral se dará por meio de ampliação de tempos, 

espaços e oportunidades educativas que qualificam o processo educacional e melhorem o 

aprendizado dos alunos: 

§ 1º O período integral compreenderá o currículo básico dos Ensinos Infantil e 

Fundamental e um conjunto de oficinas de enriquecimento curricular. 

§ 2º Entende-se por oficina de enriquecimento curricular a ação docente/discente 

concebida pela equipe escolar em sua Proposta Pedagógica como uma atividade de natureza 

prática, inovadora, integrada e relacionada a conhecimentos previamente selecionados, a ser 

realizada por todos os alunos, em espaço adequado, na própria Unidade Escolar ou fora dela, 

desenvolvida por meio de metodologias, estratégias e recursos didático-tecnológicos coerentes 

com as atividades propostas. 

§ 3º As Oficinas Pedagógicas devem oferecer projetos educativos que visem o 

acompanhamento e apoio pedagógico, reforço e aprofundamento da aprendizagem, 

experimentação e pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias da 

comunicação e informação, afirmação da cultura dos direitos humanos, preservação do meio 

ambiente, promoção da saúde, entre outras, articuladas aos componentes curriculares e áreas 

de conhecimento, bem como, as vivências e práticas socioculturais. 

§4º A Escola de Tempo Integral deve garantir em um período, o desenvolvimento das 

disciplinas do currículo básico e no contraturno, os projetos de enriquecimento curricular, 

totalizando no mínimo 07 (sete) horas diárias. 
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TÍTULO VI   

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

CAPÍTULO I   

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 164. A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que visam 

garantir o acesso, a permanência e a progressão dos estudos, bem como, a regularidade da 

vida escolar do aluno, abrangendo os seguintes aspectos: 

I - formas de ingresso, classificação e reclassificação; 

II - classificação e recuperação; 

III - adaptação; 

IV - transferência. 

  

SEÇÃO I 

DAS FORMAS DE INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 165. A matrícula para todas as modalidades de ensino será efetuada conforme 

diretrizes para atendimento da demanda escolar, fixadas pelo Órgão Oficial de Educação 

Municipal. 

 § 1º A Equipe Escolar divulgará o edital de matrícula, fixando-o não apenas nas 

entradas de dependências da escola, como também em locais acessíveis à população. 

§ 2º A matrícula será efetuada pelo pai ou responsável legal, ou pelo próprio aluno com 

idade superior a 18 (dezoito) anos. 

   

Art. 166. As matrículas seguirão os seguintes critérios:  

I - na Educação Infantil de acordo com as normas fixadas pelo Órgão Oficial de 

Educação Municipal; 

II - por ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, com base apenas na idade mínima 

estabelecida em Lei, regulamentada pelo Órgão Oficial de Educação Municipal; 

III - por classificação ou reclassificação, a partir do 3º ano do Ensino Fundamental; 

IV - a matrícula inicial na Educação de Jovens e Adultos dar-se-á sempre que houver 

vagas, em qualquer época do ano até trinta de setembro, considerando no processo seletivo a 

idade decrescente dos alunos e no processo de conclusão de curso, a idade mínima 

estabelecida pelas normas legais, nos termos I, II, III e IV do termo I da Suplência, com a idade 

mínima prevista na legislação, garantindo-se a matrícula em qualquer termo letivo, segundo 

também, os critérios de classificação e reclassificação, de acordo com as normas fixadas pelo 

Órgão Oficial de Educação Municipal; 

V - apresentação de comprovante de escolaridade anterior, quando necessário; 

VI - considerando as normas relativas ao atendimento à demanda em relação à divisão 

territorial estabelecidas pela Divisão Municipal de Educação. 

  

Art. 167. A classificação ocorrerá:  

I - ao término de cada ano letivo do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e 

Adultos, ao final de cada um dos termos letivos; 

II - por transferência, em qualquer época do ano, para candidatos recebidos de outras 

escolas do país ou do exterior e de outras modalidades de ensino; 
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III - mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de estudos 

anteriores, observados os critérios de idade, competência e demais exigências específicas do 

curso com a devida homologação do Conselho de Classe/Termo. 

  

Art. 168. A reclassificação dos alunos, em anos/séries mais avançadas do Ensino 

Fundamental, na mesma unidade escolar, ocorrerá a partir de:  

I - proposta apresentada pelos professores do aluno, com base nos resultados de 

avaliações diagnósticas que reflitam competências e habilidades básicas e aprendizagens 

cognitivas do aluno; 

II - solicitação do próprio aluno, quando maior, ou do responsável mediante 

requerimento dirigido ao Diretor da Escola; 

III - comprovada a defasagem idade/ano/série de, no mínimo 02 (dois) anos. 

 

Art. 169. A reclassificação ocorrerá até o final do primeiro bimestre letivo e, para o 

aluno recebido por transferência ou oriundo de país estrangeiro, em qualquer época do período 

letivo, 15 (quinze) dias após a data da matrícula e para aqueles que estiverem fora da escola 

em qualquer época do ano. 

 

Art. 170. O aluno somente poderá avançar até o último ano/série do nível de 

escolarização pretendido, observada a correlação idade/ano/série, devendo cursar essa etapa 

letiva em sua integralidade. 

  

Art. 171. A reclassificação definirá ano/série adequado ao prosseguimento do percurso 

escolar do aluno, tendo como referência a correspondência idade/ano/série e a avaliação de 

competência nas matérias da base nacional comum do currículo.  

Parágrafo único. Todo o processo para reclassificação de alunos, bem como, a 

decisão final, deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Classe/Termo para a devida 

homologação. 

 

SEÇÃO II   

DA FREQUÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS 

   

Art. 172. A escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos do Ensino 

Fundamental vinculado ao Conselho, e da Educação de Jovens e Adultos, às atividades 

escolares, e bimestralmente adotará medidas necessárias, ouvindo o Conselho de 

Classe/Termo e/ou Conselho de Escola para analisar a conveniência de se adotar medidas 

necessárias, para que os alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 

25%  (vinte e cinco por cento) das aulas dadas ao longo de cada bimestre letivo. 

§ 1º Atividades de compensação de ausências serão programadas e orientadas pelo 

professor de classe/disciplina e cumpridas no interior da unidade escolar ou fora dela, com a 

finalidade de suprir as dificuldades de aprendizagem provocadas por ausências irregulares às 

aulas, de forma a evitar a reprovação ou evasão escolar, ocasionada por excesso de faltas; 

§ 2º O responsável deverá assinar Termo de Ciência de Compensação de Ausências 

quando o aluno estiver realizando atividades com essa finalidade; 

§ 3º A compensação de ausências não exime a escola de adotar as medidas previstas 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e nem a família e o próprio aluno justificarem suas 

faltas. 
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Art. 173. Com o fim de garantir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 

por parte de todos alunos, a escola deverá tomar as seguintes providências:  

I - alertar e manter informados os pais e/ou responsáveis quanto às suas 

responsabilidades no tocante à educação dos filhos, inclusive no que se refere à frequência 

dos mesmos; 

II - encaminhar a relação dos alunos que excederem o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) de faltas ao final de cada bimestre letivo, ao Conselho Tutelar, para as providências 

cabíveis.  

 

Art. 174. O controle de frequência será efetuado sobre o total de horas letivas, exigida 

a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para a promoção. 

  

Art. 175. Na Educação Infantil a partir de 4 (quatro) anos será exigida a frequência 

mínima de 60% (sessenta por cento), devido à obrigatoriedade da matrícula e da frequência, 

porém sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, segundo o 

disposto pela Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013; 

 

SEÇÃO III   

DA PROMOÇÃO/RECUPERAÇÃO/RETENÇÃO 

 

Art. 176. A classificação do aluno para o ano subsequente, decorrerá da avaliação do 

processo escolar em todos os componentes curriculares e da apuração de assiduidade ao final 

de cada um dos 9 (nove) anos do Ensino Fundamental e de cada um dos termos da Educação 

de Jovens e Adultos, desde que não seja reprovado em mais que 3 (três) disciplinas e, 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), submetidos ao Conselho de 

Classe/Termo. 

  

Art. 177. A frequência não poderá influir na apuração do rendimento escolar exigindo-

se, todavia para a classificação em ano subsequente, a frequência mínima de 75% (Setenta e 

cinco por cento) do total de horas letivas do ano. 

  

Art. 178. A decisão do Conselho/Termo sobre a classificação do aluno será expressa 

mediante Parecer Conclusivo que será registrado em documento escolar próprio, afixado em 

data e local previamente comunicado aos alunos e seus responsáveis legais, ou entregue aos 

mesmos mediante ciência inequívoca. 

  

Art. 179. A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento, 

deve ser entendida como orientação contínua de estudos e criação de novas situações de 

aprendizagem. 

  

Art. 180. As atividades de reforço e recuperação da aprendizagem deverão ocorrer:  

I - de forma contínua, em sala de aula, pela qual o professor, a partir da ação educativa 

desencadeada, criará novas situações desafiadoras e dará atendimento aos alunos que dele 

necessitarem, através de atividades diversificadas; 

II - de forma paralela, ao longo do ano letivo e em horário diverso às aulas regulares, 

sob a forma de projetos de reforço e recuperação da aprendizagem. 

Parágrafo único. A recuperação, preferencialmente ocorrerá de forma simultânea ao 

processo ensino aprendizagem e eventualmente paralelo a ele, tão logo o diagnóstico sobre a 
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dificuldade do aluno tenha sido realizado pelo professor e aprovado pelo Conselho de 

Classe/Termo. 

  

Art. 181. Será considerado retido o aluno: 

I - com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), independente de sua 

média final de aproveitamento; 

II - com média de aproveitamento inferior a 5 (cinco) pontos em mais de três 

disciplinas. 

  

SEÇÃO IV  

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 182. A transferência do aluno de um para o outro estabelecimento de ensino far-

se-á pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de nº 9.394/96. 

  

Art. 183. As matrículas por transferência serão recebidas em qualquer época do ano 

letivo, desde que comprovada a existência de vaga na Unidade Escolar, mediante a 

apresentação de declaração de transferência da escola de origem, indicando o ano a quem 

tem direito. 

  

Art. 184. A escola de origem fica obrigada a expedir o Histórico Escolar do aluno no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que deu entrada a solicitação de transferência. 

  

Art. 185. A transferência será requerida pelo aluno, se maior, ou pelo pai ou 

responsável legal, apresentando a Declaração de Vaga existente na Unidade Escolar de 

interesse, cujo documento deverá ser entregue ao próprio interessado ou responsável legal 

que assinará recibo na via e ficará arquivada na escola. 

  

Art. 186. O aluno que se transferir após o encerramento do período letivo, será 

matriculado no Ano/Termo subsequente do Ensino Fundamental quando:  

I - no Histórico Escolar constar a situação de promovido no Ano/Termo anterior; 

II - nos casos em que o Histórico Escolar omita a situação prevista no inciso anterior, o 

aluno estará sujeito a processos formais de classificação e reclassificação. 

  

Art. 187. A transferência de alunos dos cursos de Educação de Jovens e Adultos para 

o Ensino Fundamental Regular e Vice-Versa, só será possível no início do período letivo da 

escola de destino, em Ano/Termo subsequente ao vencido. 

  

Art. 188. A transferência na Educação Infantil ocorrerá durante todo o ano e obedecerá 

a critérios estabelecidos pelo Órgão Oficial de Educação Municipal, exceto crianças com idade 

de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses, que dependerão da disponibilidade de vagas. 

 

SEÇÃO V  

DA ADAPTAÇÃO 

  

Art. 189. Os alunos recebidos por transferência, cujo currículo de origem indique 

ausência de componente curricular da Base Nacional Comum Curricular, com relação ao da 
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escola de destino, estarão sujeitos ao processo de adaptação, respeitada a legislação 

pertinente em vigor. 

  

Art. 190. O processo de adaptação poderá ocorrer mediante planos especiais de 

trabalho, em prejuízo das atividades normais do Ano/Termo em que o aluno estiver 

matriculado.  

Parágrafo único. O componente curricular cumprido em regime de adaptação será 

registrado na ficha do aluno. 

  

Art. 191. Poderá a escola dispensar o processo de adaptação, quando constarem do 

currículo do aluno transferido, mediante parecer devidamente fundamentado por professores 

designados para tal fim pelo Diretor de Escola, componentes curriculares de idêntico valor 

formativo e identidade de objetivos. 

 

                                    SEÇÃO VI 

                           DOS CERTIFICADOS 

 

Art. 192. Ao aluno concluinte dos nove anos do Ensino Fundamental regular e 

Educação de Jovens e Adultos, será conferido certificado de conclusão, obedecendo as 

normas legais vigentes. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 193. A Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer estabelecerá o número 

máximo da capacidade de demanda das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI). 

  

Art. 194. Utilizando os dados obtidos no período de cadastramento, a oferta da vaga na 

Educação Infantil (EMEI) será feita com base nos critérios estabelecidos nos incisos abaixo, 

por ordem de prioridade: 

I - crianças em situação de risco social e pessoal, encaminhadas pelo poder Judiciário 

em face do procedimento em andamento perante a Vara da Infância e Juventude; 

II - crianças com deficiência – Lei nº 7.853, de 24/10/1989; 

III - crianças em condição de alta vulnerabilidade social ou pessoal e/ou situação de 

risco, priorizadas na seguinte conformidade: 

a) renda per capita, igual ou inferior, a meio salário mínimo nacional; 

b) assistidas em programas sociais, devendo ser referenciadas, pela Secretaria de 

Assistência Social – SAS e Conselho Tutelar. 

IV - crianças em situação de média vulnerabilidade social, cuja família possua baixa 

renda e esteja em ascensão social por meio do trabalho, assim considerada aquela cuja renda 

per capita seja superior a meio salário mínimo nacional e igual ou inferior a um salário mínimo 

nacional e a genitora ou responsável legal exerça atividade laboral que a impeça de 

permanecer com a criança no período diurno; 

V - crianças com mais idade, considerando a classe para a qual aguarda a vaga; 

VI - data da solicitação pela família. 

  

Art. 195. A previsão de funcionamento de classes nas escolas municipais, a previsão 

mensal de dias letivos, de carga horária, de reposição de dias letivos, os períodos de aula, de 
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férias de professores e de alunos, de recesso escolar e de realização de cursos de 

aperfeiçoamento e atualização de professores, serão fixados pelo Órgão Oficial de Educação 

Municipal e, anualmente, registrada no Plano de Desenvolvimento Escolar e Projeto Político 

Pedagógico. 

  

Art. 196. O acervo das Unidades Escolares encerradas, será recolhido à sede do 

Órgão Oficial de Educação Municipal ou em Unidade Escolar indicada no processo de 

encerramento. 

  

Art. 197. Os bens materiais adquiridos com verbas do orçamento público e/ou de 

outras fontes farão parte do patrimônio da escola. 

  

Art. 198. O presente Regimento poderá ser alterado quando necessário, devendo as 

alterações propostas serem submetidas à apreciação prévia do órgão competente e do 

Conselho Municipal de Educação.  

 

Art. 199. O Diretor de Escola e o Conselho de Escola deverão tomar as providências 

necessárias, para que este Regimento seja sempre conhecido pela comunidade escolar, 

representantes de entidades conveniadas, movimentos populares organizados e entidades 

sindicais. 

  

Art. 200. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos ou terão sua solução 

orientada pela Direção da Escola, à luz da legislação e normas de ensino vigentes e consultas 

aos órgãos competentes, e, se necessário, por meio de Portarias, comunicados ou Instruções 

Complementares. 

  

Art. 201. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº 2186 de 05 de maio de 2008. 
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