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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 1º - A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 45.299.104/0001-87, 
localizada à Praça Doutor Paulo de Lima Corrêa, nº 01, Centro, CEP 14300-000 é 
mantenedora das Unidades Escolares Municipais que com base nos dispositivos 
constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9.394/96) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), reger-se-
ão por este Regimento Comum. 

 

§ 1º - O presente Regimento dispõe sobre a organização administrativa, didática e 
disciplinar das Unidades Escolares Municipais de Educação Básica (EMEBs), 
preservada a flexibilidade pedagógica de cada uma, observadas as diretrizes e 
determinações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e normas legais 
vigentes. 

 

§ 2º - As unidades escolares oferecem Educação Infantil (pré-escola) e Ensino 
Fundamental (anos iniciais e anos finais), incluindo as modalidades Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial.  

 

§ 3º - As Escolas Municipais de Educação Básica denominam-se (EMEBs) 
acrescidas do seu nome patronímico.   

 

§ 4º - As escolas municipais de Educação Básica integram a rede Municipal de 
Ensino, subordinando-se aos órgãos de supervisão previstos na legislação. 

 

§ 5º - Os níveis, cursos e modalidades de ensino ministrados pelas Escolas 
Municipais de Educação Básica deverão ser identificados em local visível, para 
conhecimento da população. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

Art. 2º - A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do aluno.  

 

Artigo 3º - São objetivos das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), 
além daqueles previstos na Lei Federal nº 9.394/96: 

I - elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos 
educandos; 

II - formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

III - promover a integração escola-comunidade; 

IV - proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 

V – estimular, em seus alunos, a participação bem como a atuação solidária 
junto à comunidade. 

 

Parágrafo Único - Os objetivos da escola, atendendo suas características e 
peculiaridades locais, devem constar em seus respectivos Planos de Gestão. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 

Art. 4º - As escolas municipais de Educação Básica deverão estar organizadas 
para atender as necessidades sócio-educacionais e de aprendizagem dos alunos 
em prédio e salas com mobiliário, equipamentos e material didático pedagógico 
 adequados às diferentes faixas etárias, níveis de ensino e cursos 
ministrados. 

 

§ 1º - As Escolas Municipais de Educação Básica funcionarão em dois turnos 
diurnos e a demanda da Educação de Jovens e Adultos no período noturno. 

 

§ 2º - Os cursos de Educação de Jovens e Adultos terão organização adequada 
às condições dos alunos, de acordo com a legislação vigente.  
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Art. 5º - Cada escola deverá se organizar de forma a oferecer na Educação 
Básica (Educação Infantil e no Ensino Fundamental) carga horária mínima de 
1000 horas anuais ministradas em, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho 
escolar. 

 

Art. 6º - A Educação Infantil na pré-escola será organizada em Pré-Escola I para 
crianças de 04 anos e Pré-Escola II para crianças de 05 anos, que completam a 
idade até o dia 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula, de acordo com a 
legislação vigente. 

 

Art. 7º - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos da seguinte forma:  

I- Ciclo I: 1°, 2° e 3° anos 

II - Ciclo II: 4° e 5° ano 

III - Ciclo III: 6° e 7° ano 

IV - Ciclo IV: 8° e 9° ano 

 

 

Art. 8º - A Educação de Jovens e Adultos será organizada em termos da seguinte 
forma: 

I- Termo I: 1°, 2° e 3° anos 

II - Termo II: 4° e 5° ano 

III - Termo III: 6° e 7° ano 

IV - Termo IV: 8° e 9° ano 

 

§ 1º - Na Educação de Jovens e Adultos, no Termo I e Termo II a carga horária 
mínima será de 600 horas anuais - 15 horas semanais em no mínimo 200 dias; no 
Termo III e Termo IV a carga horária mínima será de 400 horas semestrais 
ministradas – 20 horas semanais em no mínimo 100 dias de efetivo trabalho 
escolar, por adotar a organização semestral. 

 

§ 2º - 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 contem com a presença de 
professores e a frequência controlada dos alunos. 

 

§ 3º - Para cumprimento de carga horária prevista em lei, o tempo de intervalo 
entre uma aula e outra, assim como o destinado ao recreio, serão considerados 
como atividades escolares e computados na carga horária  diária da classe. 
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TÍTULO II 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 9º - O processo de construção da gestão democrática na escola será 
fortalecido por meio de medidas e ações dos órgãos centrais e locais 
responsáveis pela administração e supervisão da rede municipal de ensino, 
mantidos os princípios de coerência, eqüidade e co-responsabilidade da 
comunidade escolar na organização e prestação dos serviços educacionais. 

 

Art. 10 - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática na 
escola far-se-á mediante a: 

I - capacidade de cada escola, coletivamente, formular, implementar e 
avaliar sua proposta pedagógica e seu plano de gestão; 

II – Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar: gestão, 
coordenação pedagógica e/ou professores coordenadores, professores, 
pais, alunos e funcionários – nos processos consultivos e decisórios, por 
meio do Conselho de Escola, Conselho de Classe e termo, Grêmio 
Estudantil e Associação de Pais e Mestres; 

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 - Administração dos recursos financeiros, por meio da elaboração, 
execução e avaliação do respectivo plano de aplicação, devidamente 
aprovado pelos órgãos ou instituições escolares competentes, obedecidas a 
legislação específica para gastos e prestação de contas de recursos 
públicos.  

 

CAPÍTULO II 

DAS INSTITUÍÇÕES ESCOLARES 

 

Art. 11 - As instituições escolares terão a função de aprimorar o processo de 
construção de autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-
escolar.  
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Art. 12 - A escola de ensino fundamental contará, no mínimo, com as seguintes 
instituições escolares: Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. A 
educação infantil contará com Associação de Pais e Mestres. 

 

§ 1º – Cabe à direção da escola garantir a articulação de Associação de Pais e 
Mestres com o Conselho de Escola e criar condições para organização dos 
alunos no Grêmio Estudantil. 

 

§ 2º - A organização do grêmio e a eleição de seus representantes serão 
realizadas no decorrer do primeiro bimestre letivo. 

 

Art. 13 – Outras instituições e associações poderão ser criadas de acordo com a 
legislação vigente do Conselho de Escola e explicitadas no Plano de Gestão após 
aprovação. 

 

Art. 14 - Todos os bens das escolas municipais e de suas instituições 
juridicamente constituídas serão patrimoniados e sistematicamente atualizados 
pela Administração Municipal com cópias de seus registros encaminhados 
anualmente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  

 

CAPÍTULO III 

DOS COLEGIADOS 

 

Art. 15 – As escolas de Ensino Fundamental contarão com os seguintes 
colegiados: Conselho de Escola e Conselhos de Classe, Ano e Termo. A 
educação infantil contará com o Conselho de Escola. 

 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

Art. 16 – O Conselho de Escola, com composição e atribuições definidas em 
legislação específica, articulado ao núcleo de direção, constitui- se em colegiado 
de natureza consultiva, deliberativa e fiscalizadora, formado por representantes 
de todos os segmentos da comunidade escolar. 
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Art. 17 – O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os princípios 
e diretrizes da política educacional, da proposta pedagógica da escola e a 
legislação vigente. 

 

Art. 18 – Integram o Conselho de Escola: um total mínimo de 20 (vinte) e no 
máximo de 40 (quarenta) componentes. 

 

§ 1º - A composição a que se refere o “caput” deste artigo será a seguinte: 

I – Presidente nato-Diretor de Escola 

II – Representantes eleitos: 

a) – do Núcleo docente: professores em exercício efetivo na unidade 
escolar; 

b) – do Núcleo de Direção e do Núcleo Técnico-Pedagógico;  

c) – Do Núcleo Administrativo, do Núcleo Operacional e do Núcleo 
Multiprofissional;  

d) – dos discentes; 

e) – dos pais e responsáveis: pais ou responsáveis pelos alunos de 
qualquer ano e ciclo das Escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Batatais - SP. 

 

§ 2º - A representatividade do Conselho de Escola deverá contemplar critérios de 
paridade e a sua composição obedecerá a seguinte proporcionalidade: 

I – 40% (quarenta por cento) docentes; 

II – 05% (cinco por cento) especialistas, excetuando o Diretor; 

III – 05% (cinco por cento) demais funcionários; 

IV – 30% (trinta por cento) pais de alunos ou responsáveis legalmente 
constituídos; 

V – 20% (vinte por cento) alunos. 

 

§ 3º - Cada segmento representado no Conselho de Escola tem também 02 (dois) 
suplentes, que substituem os membros efetivos em suas ausências e 
impedimentos. 

 

§ 4º – Os representantes dos alunos terão sempre direito a voz e voto, salvo nos 
assuntos que, por força legal, sejam restritos ao que estiverem no gozo da 
capacidade civil. 
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Art. 19– São atribuições do Conselho de Escola: 

I – Discutir e adequar, no âmbito da Unidade Escolar, as diretrizes da política 
educacional estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação e 
complementá-la naquilo que as especificidades locais exigirem; 

II – Definir as diretrizes, prioridades e metas de ação da escola para cada 
período letivo, que deverão orientar a elaboração da Proposta Pedagógica e 
do Plano de Gestão; 

III – Assessorar a elaboração do Plano de Gestão e acompanhar a sua 
execução; 

IV – Avaliar o desempenho da escola face às diretrizes, prioridades e metas 
estabelecidas; 

V – Opinar quanto à organização e o funcionamento da escola, o 
atendimento à demanda e demais aspectos pertinentes, de acordo com as 
orientações fixadas pela Secretaria Municipal de Educação;           

VI – Garantir a ocupação ou cessão do prédio escolar para atividades 
esportivas, religiosas, congressos, eventos culturais e festas típicas, 
respeitando os critérios para o uso e preservação de suas instalações 
fixadas pela Secretaria Municipal de Educação;          

VII – Analisar, aprovar e acompanhar projetos pedagógicos propostos pela 
equipe Escolar ou pela Comunidade escolar, para serem desenvolvidos na 
escola; 

VIII – Propor alternativas para a solução de problemas pedagógicos, tanto 
aqueles detectados pelo próprio Conselho, como os que forem a ele 
encaminhados; 

IX - Opinar sobre critérios e procedimentos de avaliação relativa ao processo 
educativo à atuação dos diferentes segmentos da comunidade escolar;  

X – Estabelecer prioridades para aplicação de recursos da escola e das 
instituições auxiliares; 

XI – Opinar sobre a viabilidade de projetos especiais; 

XII – Deliberar sobre criação e regulamentação das instituições auxiliares da 
escola; 

XIII - Opinar sobre normas disciplinares para o funcionamento da escola, 
dentre dos parâmetros da legislação em vigor;  

XIV - Aplicar as medidas disciplinares que lhe competem de acordo com o 
estabelecido nesse regimento.  

    

Parágrafo Único – As decisões do conselho de Escola devem ser 
fundamentadas nos princípios democráticos. 
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Art. 20 – O Conselho de Escola reunir-se-á: 

I – Ordinariamente, duas vezes por semestre; 

II – Extraordinariamente, por convocação do diretor de Escola ou por 
proposta de, no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros. 

 

§ 1º - As reuniões do Conselho de Escola devem contar com a presença de mais 
de 50% (cinquenta por cento) dos membros. 

 

§ 2º -  O membro titular que faltar a três reuniões consecutivas ou alternadas, sem 
justificativa formal, é automaticamente desligado e substituído pelo suplente. 

 

§ 3º - O cronograma das reuniões ordinárias deve integrar o calendário escolar. 

 

Art. 21. Para a realização das reuniões do Conselho de Escola devem ser 
observados os seguintes procedimentos: 

I – convocação, por escrito, dos membros, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, exceto no caso de reunião extraordinária, cujo prazo 
mínimo é de 12 (doze) horas; e 

II – apresentação da pauta, anexa ao documento de convocação, com 
especificação do local, da data e do horário de realização da reunião. 

 

Art. 22 -  As reuniões do Conselho de Escola são realizadas na sede da Escola, 
permitido o livre acesso da comunidade escolar.  

  

§ 1º - As decisões do Conselho de Escola são tomadas pela maioria dos 
membros do Conselho presentes. 

 

§ 2º - As decisões do Conselho de Escola são registradas em ata que, após 
aprovada e assinada pelos membros do Conselho presentes, deve ser divulgada 
à comunidade escolar, sendo de livre acesso a toda a comunidade escolar.  

 

§ 3º - O membro do Conselho de Escola não pode votar em assuntos de seu 
interesse pessoal, sendo, neste caso, o direito de voto atribuído ao suplente. 
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§ 4º - Na ausência do membro titular, o suplente deve participar das reuniões, 
com direito a voz e voto. 

 

§ 5º - Os membros da comunidade escolar que não integram o Conselho Escolar 
podem participar das reuniões, com direito a voz, mas sem direito a voto. 

 

§ 6º - No momento da votação devem permanecer no recinto da reunião somente 
o presidente e os membros do Conselho Escolar com direito a voto. 

 

Art. 23 – O mandato dos membros do Conselho de Escola é anual, sendo 
permitida a reeleição. 

 

§ 1º - O primeiro mandato inicia-se de 30 (trinta) até 45 (quarenta e cinco) dias 
após o início do ano letivo. 

 

§ 2º - O mandato é prorrogado até a posse do novo Conselho de  Escola. 

 

 

SEÇÃO II 

DOS CONSELHOS DE CLASSE, ANO E TERMO 

 

Art. 24 – Os Conselhos de Classe, Ano e Termo enquanto colegiados 
responsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e 
da aprendizagem organizar-se-ão de forma a: 

 

I – possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e 
entre termos e turmas; 

II – Propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e 
aprendizagem; 

III – Favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada 
ano/termo/classe; 

IV – Orientar o processo de gestão do ensino. 

 

Art. 25 – Os Conselhos de Classe, Ano e Termo serão constituídos por todos os 
Professores da mesma classe, ano e termo, pela gestão escolar, coordenador 
e/ou professor coordenador e contarão com a participação de alunos de cada 
classe. 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

  REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

14 

 

 

Parágrafo único: Nas escolas que contam com profissionais do Núcleo 
Multiprofissional, estes devem participar do Conselho de Classe, Ano e Termo.  

 

Art. 26 – Os Conselhos de Classe, Ano e Termo atuam respectivamente no 
Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos. 

 

Art. 27 – Os Conselhos de Classe, Ano e Termo têm as seguintes atribuições: 

I - avaliar ao longo do ano letivo, o rendimento da classe e confrontar os 
resultados de aprendizagem relativos aos diferentes componentes 
curriculares:  

a) – analisando os padrões de avaliação utilizados; 

b) – identificando os alunos com aproveitamento insatisfatório e 
verificando as causas deste aproveitamento; 

c) – julgando bimestralmente a necessidade de encaminhamento a 
estudos de recuperação, os alunos que apresentem aproveitamento 
insatisfatório em um ou mais componentes curriculares; 

d) – avaliando o desempenho dos alunos submetidos a estudos de 
recuperação; 

e) – elaborando a programação de atividades de recuperação contínua 
de aproveitamento e de compensação de ausências; 

f) – analisando e decidindo sobre pedidos de justificativas de faltas de 
alunos para fins de compensação de ausências; 

g) – analisando, definindo e avaliando sobre classificação e 
reclassificação por comissão de três professores ou especialistas e o 
Conselho de Classe, seguindo a legislação vigente.   

 

II – Avaliar o comportamento da classe: 

a) – analisando o relacionamento da classe com os diferentes 
professores; 

b) – identificando os alunos que infrinjam as regras disciplinares da 
escola; 

c) – propondo medidas que visem a melhor adaptação do aluno e o 
melhor aproveitamento de estudo, por meio de projetos educativos 
complementares. 

III – Deliberar sobre a promoção do aluno: 
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a) – classificando os alunos que tiverem aproveitamento satisfatório e 
freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

b) – decidindo sobre a reclassificação do aluno de acordo com as 
normas vigentes; 

c) – opinando sobre os pedidos de recursos impetrados pelos alunos 
ou por seus responsáveis sobre a verificação do rendimento Escolar e 
a Compensação de Ausências. 

 

IV – Registrar os resultados de promoção e retenção e colocá-los 
publicamente para conhecimento dos alunos e seus responsáveis. 

 

Art. 28 – Os Conselhos de classe, Ano e Termo reunir-se-ão ordinariamente, pelo 
menos, uma vez por bimestre e extraordinariamente, sempre que necessário, 
mediante convocação da Direção de Escola. 

 

§ 1º - No final de cada ciclo do Ensino Fundamental os conselhos reunir-se-ão 
para analisar e decidir sobre a promoção ou retenção. 

 

§ 2º - No final de cada ano da Educação de Jovens e Adultos para os Termos I e 
II, e em cada semestre para os Termos III e IV os conselhos reunir-se-ão para 
analisar e decidir sobre a promoção ou retenção. 

 

§ 3º - Os Conselhos de classe, ano e termo serão presididos pelo diretor de 
escola que poderá delegar a presidência ao vice-diretor, ou ao 
coordenador/professor coordenador, ou ainda a qualquer dos professores que os 
compõem. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS NORMAS DE GESTÃO E CONVIVÊNCIA 

 

Art. 29 – As normas de gestão e convivência visam orientar as relações 
profissionais e interpessoais nas escolas, fundamentadas na relação direitos - 
deveres, pautar-se-ão pelos princípios da responsabilidade, solidariedade, 
tolerância, ética, pluralidade cultural, autonomia e gestão democrática. 
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Parágrafo Único: As normas de gestão e convivência deverão constar dos 
anexos anuais do Plano de Gestão, sendo as mesmas analisadas e avaliadas no 
início de cada ano letivo. 

 

Seção I  

Dos Direitos e Deveres da Direção, Corpo Docente e Funcionários 

 

Art. 30 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, são assegurados 
à direção, docentes e funcionários: 

I - realização humana e profissional; 

II - condições condignas de trabalho e respeito a sua pessoa; 

III - recurso à autoridade superior. 

 

Art. 31 - Além dos deveres decorrentes dos contratos de trabalho e da legislação 
específica, constituem-se deveres da direção, docentes e funcionários: 

I - Cumprir seu horário de trabalho ordinário e extraordinário, previamente 
estabelecido no calendário letivo; 

II - executar com zelo e presteza as tarefas relacionadas com sua área de 
atuação; 

III - tratar a todos com respeito; 

IV - obedecer às ordens superiores, devendo representar, imediatamente, 
por escrito, contra as manifestações ilegais;  

V - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado; 

VI - atender prontamente a expedição das certidões requeridas para a 
defesa do direito e esclarecimento de situações; 

VII - apresentar-se ao serviço em condições adequadas para o trabalho; 
previamente acordadas entre os pares; 

VIII - manter o espírito de cooperação, respeito e solidariedade com os 
companheiros de trabalho; 

IX - guardar sigilo sobre assuntos da administração; 

X - representar aos superiores sobre as irregularidades de que tiver 
conhecimento; 

XI - sugerir providências tendentes à melhoria e aperfeiçoamento do serviço. 

 

Art. 32 - Aos servidores quando incorram em desrespeito, negligência ou revelem 
incompetência ou incompatibilidade com a função que exercem, cabem as penas 
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disciplinares previstas na legislação que rege seus contratos de trabalho ou nas 
normas legais posteriores. 

 

Parágrafo Único: Nas penalidades impostas caberá o direito de ampla defesa e 
recursos legais à esfera judicial competente. 

 

 

Seção II 

Dos Direitos e Deveres dos Responsáveis  

 

Art. 33 - São direitos dos Pais ou Responsáveis pelos alunos, como participantes 
do processo educativo: 

I - receber informação sobre a vida escolar dos alunos sob sua 
responsabilidade escolar;  

II - ter ciência do processo pedagógico; 

III - apresentar sugestões e críticas quanto ao processo educativo, 
principalmente por meio das reuniões de pais e mestres. 

 

Art. 34 - São deveres dos Pais ou Responsáveis pelos alunos, como participantes 
do processo educativo: 

I - realizar a matrícula dos filhos ou das crianças sob sua responsabilidade 
legal, e manter a documentação, endereço e telefone sempre atualizados no 
estabelecimento de ensino;  

II - cumprir os horários estabelecidos para entrada e saída da criança; 

III - acompanhar a freqüência e o aproveitamento escolar dos alunos sob 
sua responsabilidade;  

IV - observar e revisar os cadernos diariamente e ajudar nas tarefas de casa 
quando necessário; 

V - orientar e cuidar dos alunos sob sua responsabilidade quanto a hábitos 
de higiene, vacinação, consumo de alimentos na escolas e demais cuidados 
para uma vida saudável;  

VI - orientar os alunos sob sua responsabilidade sobre o cuidado com o meio 
ambiente, valorização das diferenças sociais e culturais,  estimulando uma 
convivência sadia e respeitosa no ambiente escolar;  

VII - comunicar a escola quando a criança necessitar faltar ou se afastar; 
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VIII - comunicar a escola com antecedência e por escrito com data do dia, 
quando pessoa diferente do habitual vier buscar seu filho na saída ou 
durante o período escolar; 

IX- estar sempre atento aos comunicados/bilhetes, devolvendo-os 
assinados; 

X - participar das reuniões de Pais e Mestres e atender as convocações da 
escola. 

 

Seção III 

Dos Direitos e Deveres dos alunos e das Medidas Disciplinares 

 

Art. 35 - São direitos dos alunos, como participantes do processo educativo: 

I - receber educação em uma escola limpa e segura. Alunos com deficiência, 
que requeiram atenção especial, têm direito a recebê-la na forma adequada 
às suas necessidades e igualmente gratuita; 

II - usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de 
discriminação, constrangimentos ou intolerância; 

III - receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e 
colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, 
credo, religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, 
orientação sexual ou crenças políticas; 

IV - receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e 
oportunidades de participar em projetos especiais; 

V - receber Boletim Escolar e demais informações sobre seu progresso 
educativo, bem como participar de avaliações periódicas, de maneira 
informal ou por instrumentos oficiais de avaliação de rendimento;  

VI - ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser 
encaminhado para programa de recuperação, em razão do aproveitamento 
escolar; 

VII - ter direito a recorrer das decisões administrativas; 

VIII - ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal 
ou acadêmicas registradas e armazenadas pelo sistema escolar, salvo em 
casos de risco ao ambiente escolar ou em atendimento a requerimento de 
órgãos oficiais competentes. 

IX - organizar, promover e participar de grêmio estudantil ou entidade similar 
de sua escola; 

X- participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, 
desde que produzidos com responsabilidade e métodos jornalísticos, que 
reflitam a vida na escola ou expressem preocupações e pontos de vista dos 
alunos; 
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XI - promover a circulação de jornais, revistas ou literatura na escola, em 
qualquer dos veículos de mídia disponíveis, desde que observados os 
parâmetros definidos pela escola no tocante a horários, locais e formas de 
distribuição ou divulgação. Fica proibida a veiculação de conteúdos 
difamatórios, obscenos, preconceituosos, racistas, discriminatórios, 
comerciais, de cunho partidário ou de organizações paramilitares, que 
promovam a apologia ao crime ou a atos ilícitos ou estimulem a sua prática, 
ou cuja distribuição perturbe o ambiente escolar, incite à desordem ou 
ameace a segurança ou os direitos fundamentais do cidadão, conforme 
previsto na Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) e demais previsões legais; 

XII - afixar avisos no mural administrativo da escola, sempre acatando os 
regulamentos estabelecidos por esta. Fica proibida a veiculação de 
conteúdos difamatórios, obscenos, preconceituosos, racistas, 
discriminatórios, comerciais, de cunho partidário ou de organizações 
paramilitares, que promovam a apologia ao crime ou a atos ilícitos ou 
estimulem a sua prática, que perturbem o ambiente escolar, incitem à 
desordem ou ameacem a segurança ou os direitos fundamentais do cidadão, 
conforme previsto na Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) e demais previsões legais; 

XIII - ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas 
apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para 
que tome ciência das possíveis consequências de suas atitudes em seu 
rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos neste regimento 
comum;  

XIV - estar acompanhado por seus pais ou responsáveis em reuniões e 
audiências que tratem de seus interesses quanto a desempenho escolar ou 
em procedimentos administrativos que possam resultar em sua transferência 
compulsória da escola. 

 

Art. 36 - São deveres dos alunos, como participantes do processo educativo: 

I - frequentar a escola regular e pontualmente, +realizando os esforços 
necessários para progredir nas diversas áreas de sua educação; 

II - estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais 
materiais escolares de uso pessoal ou comum coletivo; 

III - observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e 
demais dependências da escola; 

IV - ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, 
funcionários e colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, 
raça, cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, condição física ou 
emocional, deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas; 
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V - contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de 
aprendizagem colaborativo e seguro, que garanta o direito de todos os 
alunos de estudar e aprender; 

VI - abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma 
interfiram negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da 
comunidade escolar; 

VII - respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, 
ajudando a preservá-los e respeitando a propriedade alheia, pública ou 
privada; 

VIII - compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que 
possam colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da 
comunidade escolar; 

IX - utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos; 

X - reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos 
que não desejem participar da reunião; 

XI - ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas 
lícitas e ilícitas, substâncias tóxicas e armas; 

XII - manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos 
escolares, sobretudo sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e 
educativos previstos ou em andamento, e assegurar que recebam as 
comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, devolvendo-as à 
direção em tempo hábil e com a devida ciência, sempre que for o caso. 

 

Art. 37 - As condutas que afetam o ambiente escolar caracterizam-se como faltas 
disciplinares, sendo passíveis de apuração e aplicação de medidas disciplinares. 
São consideradas faltas disciplinares: 

I - ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa 
ou autorização da direção ou dos professores da escola; 

II - ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar; 

III - utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, 
telefones, tablets ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de 
propriedade da escola, ou de outras pessoas;  

IV - portar e utilizar em ambiente escolar equipamentos eletrônicos como 
telefones celulares, pagers, jogos portáteis, tocadores de música ou outros 
dispositivos de comunicação e entretenimento que perturbem o ambiente 
escolar ou prejudiquem o aprendizado; 

V - ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia; ou 
comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por 
exemplo, fazendo barulho excessivo em classe, na biblioteca ou nos 
corredores da escola; 
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VI - desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários 
ou colaboradores da escola; 

VII - fumar dentro da escola;   

VIII - comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à 
convivência social; 

IX - expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que 
violem as normas ou políticas oficialmente definidas pela Secretaria 
Municipal de Educação ou pela escola; 

X - exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, 
pornográficos, racistas ou preconceituosos, incluindo a exibição dos 
referidos materiais na internet; 

XI - violar as políticas adotadas pela escola no tocante ao uso da internet, 
acessando-a, por exemplo, para violação de segurança ou privacidade, ou 
para acesso a conteúdo não permitido ou inadequado para a idade e 
formação dos alunos; 

XII - danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de 
qualquer método, inclusive o uso de computadores ou outros meios 
eletrônicos; 

XIII - Incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades 
escolares: 

a) - comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdos totais ou 
parciais de provas a serem realizadas ou suas respostas corretas; 

b) - substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas ou 
avaliações ou substituir seu nome ou demais dados pessoais quando 
realizar provas ou avaliações escolares; 

c) - plagiar, ou seja, apropriar-se do trabalho de outro e utilizá-lo como se 
fosse seu, sem dar o devido crédito e fazer menção ao autor, como no caso 
de cópia de trabalhos de outros alunos ou de conteúdos divulgados pela 
internet ou por qualquer outra fonte de conhecimento. 

XIV - danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares; 
escrever, rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou 
quadra de esportes dos edifícios escolares,  

XV - ativar injustificadamente alarmes de incêndio, extintores ou qualquer 
outro dispositivo de segurança da escola; 

XVI - intimidar o ambiente escolar com bomba ou ameaça de bomba e 
outros objetos que coloquem em risco a integridade dos alunos, corpo 
docente e demais servidores;  

XVII - empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou 
ameaças a terceiros, incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de 
apelidos racistas ou preconceituosos, ou ainda emitir comentários ou 
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insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou apresentar 
qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva; 

XVIII - estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou 
promover brincadeiras que impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, 
em qualquer membro da comunidade escolar; 

XIX - produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da 
comunidade escolar, resultantes de condutas imprudentes ou da utilização 
inadequada de objetos cotidianos que podem causar danos físicos, como 
isqueiros, fivelas de cinto, guarda-chuvas, braceletes etc.; 

XX - comportar-se, no transporte escolar, quando em passeios ou viagens 
escolares, de modo a representar risco de danos ou lesões ao condutor, aos 
demais passageiros, ao veículo ou aos passantes, como correr pelos 
corredores, atirar objetos pelas janelas, balançar o veículo etc.; 

XXI - provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro 
do ambiente escolar; 

XXII - ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da 
comunidade escolar; 

XXIII - participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou 
generalizada; 

XXIV - apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida 
autorização ou sob ameaça; 

XXV - incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano 
intencional a equipamentos, materiais e instalações escolares ou a 
pertences da equipe escolar, estudantes ou terceiros; 

XVI - consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas 
alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas no recinto escolar; 

XVII - portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que 
não seja de fogo, no recinto escolar; 

XVIII - apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, 
sobretudo que viole a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e o Código Penal. 

 

Parágrafo Único: além das condutas descritas nas alíneas deste artigo, também 
são passíveis de apuração e aplicação de medidas disciplinares as condutas que 
professores ou a direção escolar considerem incompatíveis inapropriadas ao 
ensino-aprendizagem, sempre considerando, na caracterização da falta, a idade 
do aluno e a reincidência do ato. 

Art. 38 - O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares 
poderão acarretar ao aluno as seguintes medidas disciplinares: 

I - advertência verbal; 
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II - retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e 
encaminhamento à diretoria para orientação; 

III - comunicação escrita dirigida aos pais ou responsáveis; 

IV - suspensão temporária de participação em visitas ou demais programas 
extracurriculares; 

V - suspensão por até 5 dias letivos; 

VI - suspensão pelo período de 6 a 10 dias letivos; 

VII - transferência compulsória para outro estabelecimento. 

 

Art. 39 - As medidas disciplinares deverão ser aplicadas ao aluno em função da 
gravidade da falta, idade do aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, 
comunicando aos pais ou responsáveis. 

§ 1º - As medidas previstas nos incisos I e II do art. 38 serão aplicadas pelo 
professor ou diretor; 

§ 2º - As medidas previstas nos incisos III, IV e V do art. 38 serão aplicadas pelo 
diretor; 

§ 3º As medidas previstas nos incisos VI e VII do art. 38 serão aplicadas pelo 
Conselho Escolar. 

 

§ 4º - A aplicação das medidas disciplinares previstas não isenta os alunos ou 
seus responsáveis do ressarcimento de danos materiais causados ao patrimônio 
escolar ou da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. 

 

Art. 40 - Para restaurar a harmonia e o adequado ambiente pedagógico, além das 
medidas disciplinares descritas nestas Normas, professores, direção e o 
Conselho de Escola podem utilizar, cumulativamente, os seguintes instrumentos 
de gestão da convivência escolar: 

I - envolvimento de pais ou responsáveis no cotidiano escolar; 

II - orientações individuais ou em grupo para mediar situações de conflito; 

III - reuniões de orientação com pais ou responsáveis; 

IV - encaminhamento a serviços de orientação especializados em situações 
de abuso de drogas, álcool ou similares; 

V - encaminhamento a serviços de orientação para casos de intimidação 
baseada em preconceitos ou assédio; 

VI - encaminhamento aos serviços de saúde adequados quando o aluno 
apresentar distúrbios que estejam interferindo no processo de aprendizagem 
ou no ambiente escolar; 
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VII - encaminhamento aos serviços de assistência social existentes, quando 
do conhecimento de situação do aluno que demande tal assistência 
especializada; 

VIII - encaminhamento ao Conselho Tutelar em caso de abandono 
intelectual, moral ou material por parte de pais ou responsáveis; 

IX - comunicação às autoridades competentes, dos órgãos de segurança 
pública, Poder Judiciário e Ministério Público, de crimes cometidos dentro 
das dependências escolares. 

 

CAPÍTULO V 

DO PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA 

 

Art. 41– O Plano de Gestão traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade 
própria, contemplando as intenções comuns de todos os envolvidos, norteia o 
gerenciamento das ações intra-escolares e operacionaliza a proposta pedagógica. 

 

§ 1º - O Plano de Gestão terá duração quadrienal e contemplará, no mínimo: 

 

I – identificação e caracterização da unidade escolar, de seu corpo discente, 
de seus recursos físicos, materiais e humanos, bem como dos recursos 
disponíveis na comunidade local; 

II – objetivos da escola; 

III – definição de metas a serem atingidas e das ações a serem 
desencadeadas; 

IV – planos dos cursos mantidos pela escola; 

V – planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização 
técnico-administrativa da escola; 

VI – critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do 
trabalho realizado pelos diferentes atores do processo educacional. 

 

§ 2º - Anualmente serão incorporados ao Plano de Gestão anexos com: 

I – agrupamento de alunos e sua distribuição por turnos, cursos, anos e 
turmas; 

II – quadro curricular por curso, ano e termo; 

III – organização das horas de trabalho pedagógico coletivo  explicitando 
o temário e cronograma; 
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IV – calendário escolar e demais eventos da escola; 

V – horário de trabalho e escala de férias dos funcionários; 

VI – plano de aplicação dos recursos financeiros; 

VII – projetos especiais. 

VIII – normas de convivência da escola 

 

Art. 42 – O plano de cada curso tem por finalidade garantir a organização e 
continuidade do curso e conterá: 

I – objetivos; 

II – integração e seqüência dos componentes curriculares; 

III – síntese do currículo, como subsídios à elaboração dos planos de ensino; 

IV – carga horária mínima do curso e dos componentes curriculares. 

 

Parágrafo Único: 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 e supervisão de ensino. 

 

Art. 43 – O plano de gestão será aprovado pelo Conselho de Escola e 
homologado pelo órgão próprio de supervisão. 

 

 

 

TÍTULO III 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 44 – A avaliação da escola no que concerne a sua estrutura, organização, 
funcionamento e impactos sobre a situação do ensino e da aprendizagem 
constituem um dos elementos para a reflexão e transformação da prática escolar 
e terá como princípio o aprimoramento da qualidade de ensino.  
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Art. 45 – A avaliação será subsidiada por procedimentos e observações, registros 
contínuos e terá por objetivo permitir o acompanhamento:  

I – sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem de 
acordo com os objetivos e metas propostas; 

II – do desempenho do núcleo gestor, dos professores, dos alunos, e demais 
funcionários nos diferentes momentos do processo  educacional; 

III – da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas 
atividades propostas pela escola; 

IV – da execução do planejamento curricular. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Art. 46 – A avaliação institucional será realizada, por meio de procedimentos 
internos e externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o 
caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola. 

 

Artigo 47 - A avaliação institucional abrangerá:  

I - os resultados educacionais,  

II - a gestão participativa,  

III – os processos pedagógicos,  

IV - a gestão de pessoas;  

V - a organização de serviços de apoio, recursos físicos e financeiros.  

  

Art. 48 - Os itens a serem avaliados, bem como os objetivos e procedimentos 
serão definidos pela Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as 
Unidades Escolares.  

 

Art. 49 - A avaliação institucional será realizada anualmente envolvendo todos os 
segmentos da Unidade Escolar.  

 

Parágrafo Único: no calendário escolar deverá estar previsto, no mínimo um dia, 
para realização de uma reflexão sobre os resultados da avaliação institucional.  
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Art. 50 – A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será 
consubstanciada em relatórios que, anexados ao Plano de  Gestão, nortearão os 
momentos de planejamento e replanejamento da escola. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

Art. 51 - O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado 
por meio de procedimentos externos e internos. 

 

Art. 52 - A avaliação externa do rendimento escolar, a ser implementada pela 
Administração, tem por objetivo oferecer indicadores comparativos de 
desempenho para a tomada de decisões no âmbito da própria escola e nas 
diferentes esferas do sistema federal, estadual e municipal. 

 

Art. 53 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem é 
responsabilidade do professor e será realizada de forma contínua, cumulativa e 
sistemática, tendo por objetivos:  

I – Diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à 
programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da 
escolaridade; 

II – Possibilitar que o aluno auto-avalie sua aprendizagem; 

III – Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as 
dificuldades; 

IV – Avaliar o processo de ensino aprendizagem conduzindo a uma 
avaliação continua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a 
permitir a apreciação de seu desempenho em todo o ciclo; 

V – Meios alternativos de adaptação, de recuperação de classificação e 
reclassificação; 

VI – Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 
curriculares. 

 

Parágrafo Único – A avaliação do processo de ensino e aprendizagem envolve a 
análise do conhecimento e das técnicas específicas adquiridas pelo aluno e 
também aspectos formativos, por meio da observação de suas atitudes referentes 
à presença às aulas, participação nas atividades pedagógicas e responsabilidade 
com que assume o cumprimento de seu papel. 
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Art. 54 – Os alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos 
serão avaliados bimestralmente, por meio de: 

I - provas escritas; 

II - trabalhos individuais e coletivos;  

III - pesquisas; 

IV - observação constante do aluno e outros instrumentos julgados 
necessários pela escola. 

 

§ 1º - Na avaliação do desempenho do aluno, os aspectos qualitativos 
prevalecerão sobre os quantitativos. 

 

§ 2º - Os critérios de avaliação estarão fundamentados nos objetivos específicos 
de cada componente curricular, nos objetivos peculiares de cada curso e nos 
objetivos gerais de formação educacional que norteiam a escola. 

 

§ 3º - Na avaliação do aproveitamento serão utilizados dois ou mais instrumentos, 
pelo professor, sendo um deles uma prova escrita. 

 

Art. 55 - Os resultados das avaliações serão registrados por meio de sínteses 
bimestrais e finais, em cada componente curricular. 

 

Art. 56 – Em cada ano letivo serão atribuídas 4 (quatro) notas bimestrais para os 
alunos do Ensino Fundamental do 1° ao 9° ano. 

 

Art. 57 - Na Educação de Jovens e Adultos serão atribuídas 4 (quatro) notas 
bimestrais para  os alunos dos Termos I e II, e 2 (duas) notas bimestrais para os 
alunos dos Termos III e IV.  

 

Art. 58 - Os resultados das avaliações serão traduzidos em notas, na escala de 0 
(zero) a 10 (dez), sempre em números inteiros, que identificarão o rendimento dos 
alunos, na seguinte conformidade: 

I - 0 a 4 – desempenho escolar não satisfatório; 

II - 5 a 10 – desempenho escolar satisfatório; 

  

§ 1º- Além das notas, o professor poderá emitir pareceres, em complementação 
ao processo avaliativo. 
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§ 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. 

 

Art. 59 - Os Conselhos de Classe, ano e termo reunir-se-ão, bimestralmente, e no 
fim do ano letivo e no final do semestre letivo nos  Termos III e IV  da Educação 
de Jovens e Adultos para analisar os resultados das avaliações e decidir sobre a 
promoção, retenção ou encaminhamento dos alunos para estudos de 
recuperação. 

 

Art. 60 – Os resultados obtidos nas Avaliações são sistematicamente 
documentados e fornecidos aos alunos, pais ou responsáveis em reuniões 
bimestrais previstas no Calendário Escolar. 

 

§ 1º - Ao final do ano, ou semestre letivo, para os cursos de Educação de Jovens 
e Adultos, o resultado final da avaliação será registrado em documento escolar, 
fixado em data e local previamente comunicados aos alunos e seus responsáveis 
legais, ou entregue aos mesmos mediante ciência inequívoca. 

 

§ 2º - Com relação aos pedidos de reconsideração e recursos referentes aos 
resultados finais de avaliação, seguir-se-á a Deliberação CEE Nº 120/2013. 

 

Art. 61 - As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 
das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:  

 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano; 

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);  

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 
estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela 
criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior 
da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 
Fundamental);  
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IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho 
da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança na Educação Infantil;  

V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

 

Art. 62 - As notas, as faltas e relatórios são registrados bimestralmente em fichas 
individuais de alunos e arquivadas na Secretaria da Escola. 

 

Art. 63 – Na avaliação dos alunos público alvo da Educação Especial considerar-
se á: 

I – Melhoria do desempenho do aluno com relação aos aspectos de 
desenvolvimento pessoais diretamente relacionados as suas características 
individuais, cognitivas e interação social compatíveis com suas 
potencialidades; 

II – Avaliação diagnóstica, como meio e não como fim em si mesmo, 
objetivando repensar a prática pedagógica, será composta de relatórios e 
fichas de observação devidamente preenchida para: 

a) - localizar e analisar as causas das dificuldades dos alunos em todas 
as áreas do conhecimento; 

b) - identificar e avaliar o desempenho do aluno nas diferentes 
experiências de aprendizagem, bem como, seu desenvolvimento 
emocional e social. 

                

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO, NÍVEIS, CURSOS E MODALIDADES DE ENSINO 

 

Art. 64 – As escolas municipais de Educação Básica ministram a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), incluindo as 
modalidades Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, de acordo com 
os currículos constantes da sua proposta pedagógica. 

 

Parágrafo Único – As escolas referidas no artigo anterior e as que vierem a ser 
instaladas funcionarão em prédios próprios ou em outros locais adequados, 
quando necessário, desde que autorizados pelo órgão competente. 
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Art. 65 – Poderão ser instalados outros cursos ou projetos especiais com a 
finalidade de atender aos interesses da comunidade escolar, podendo a direção, 
nesses casos, firmar convênios e propor termos de cooperação com entidades 
públicas e privadas, submetendo-os à apreciação do Conselho de Escola, com 
base na legislação em vigor. 

 

Art. 66 – Os objetivos da Educação Básica devem convergir para os fins mais 
amplos da Educação Nacional, expressos na LDB, Constituição Federal e 
Estadual, Lei Orgânica do Município e Legislação Educacional pertinente. 

 

Art. 67 – O ensino ministrado nas escolas municipais tem a duração e os 
objetivos estabelecidos na seguinte conformidade: 

I - Educação Infantil  

II - Educação Fundamental 

III - Educação de Jovens e Adultos; 

IV - Educação Especial  

 

Art. 68 – A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, oferecida às 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) em Pré-Escola, tem como finalidade: 

I - Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 
independente com confiança em suas capacidades e percepção de suas 
limitações; 

II - conhecer progressivamente o próprio corpo, suas potencialidades e seus 
limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria 
saúde e bem estar; 

III - estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças 
fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social; 

IV - estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo 
aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

V - observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-
se cada vez mais integrante, dependente e agente transformador do meio 
ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 

VI - brincar, expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; 

VII - utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 
ajustadas as diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 
compreender e ser compreendido, expressar idéias, sentimentos, 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

  REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

32 

 

necessidades e avançar no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 

VIII - conhecer algumas manifestações culturais demonstrando atitude de 
interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

 

Art. 69 – Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano terá por objetivo a formação do 
cidadão, mediante: 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 

IV - fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social; 

V- compreender a cidadania como participação social e política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia – a 
– dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

VI - Posicionar de maneira crítica, construtiva nas diferentes situações 
sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar 
decisões coletivas; 

VII - Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 
ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, 
contribuindo ativamente para melhoria do meio ambiente; 

VIII - Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões 
sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a 
noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 
país; 

IX - Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sócio cultural brasileiro, 
bem como aspectos sócio culturais de outros povos e nações baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou 
outras características individuais e sociais; 

X - Utilizar as diferentes linguagens verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

XI - Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 
para adquirir e construir conhecimentos; 
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XII - Questionar a realidade formulando-se problemas e buscando resolvê-
los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
capacidade de análise critica, relacionando procedimentos e verificando sua 
adequação.  

 

Art. 70 – Educação de Jovens e Adultos com duração mínima de dois anos em 
regime anual (I e II termos) e semestral (6º ao 9º ano) destinado àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, tem como objetivo a 
formação do cidadão para que sejam capazes de: 

I - Dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam 
melhor compreender e atuar no mundo em que vive; 

II - ter acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e 
profissionalizante, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento 
cultural; 

III - incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de 
desempenho e participação na produção da riqueza produzida; 

IV - valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer 
direitos e deveres da cidadania; 

V - desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e 
na educação das crianças no âmbito da família e da comunidade; 

VI - conhecer e valorizar a diversidade brasileira, respeitar diferenças de 
gênero, geração, raça e credo, fomentando atitudes de não discriminação; 

VII - aumentar a auto-estima, fortalecer a confiança na sua capacidade de 
aprendizagem, valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal 
e social; 

VII - reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim 
como a produção literária e artística como patrimônios culturais da 
humanidade; 

IX - exercitar autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a 
convivência em diferentes espaços sociais. 

 

Art. 71 – A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
disponibilizará o AEE (Atendimento Educacional Especializado) aos alunos 
Público Alvo da Educação Especial (PAEE) matriculados nas creches e escolas 
municipais de Educação Básica da rede municipal, constituindo-se oferta 
obrigatória do sistema de ensino. 

Parágrafo Único: compreende como Público Alvo da Educação Especial alunos 
com deficiência (auditiva e surdez, visual, surdocegueira, física, intelectual) 
transtornos globais do desenvolvimento (Autismo, Síndrome de Asperger e 
Síndrome de Rett) e altas habilidades ou superdotação. 
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Art. 72 - O AEE disponibilizado aos alunos PAEE matriculados em classe comum, 
será garantido sob a forma de: 

I - Sala de Recursos;  

II - Atendimento Itinerante. 

 

Art. 73 – As salas de recurso são espaços centrados em um novo fazer 
pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, 
subsidiando-os para que se apropriem e se beneficiem do currículo escolar. 
Portanto, um espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos, 
equipamentos e profissionais com a formação para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais dos alunos PAEE.  

 

Parágrafo Único: Além do AEE realizado em sala de recursos, o serviço tem 
como função apoiar o professor em sala de aula, por meio de parcerias que 
priorizem o contexto de escolarização do aluno, diversifique as intervenções 
pedagógicas considerando a perspectiva de desenho universal de aprendizagem 
e amplie as oportunidades educacionais dos alunos PAEE. 

 

Art. 74 – O atendimento de itinerância é um serviço de caráter volante, realizado 
pelo especialista da sala de recursos, ocorre nas escolas onde não existe sala de 
recursos e priorizam as adaptações no contexto da sala de aula. Na Educação 
Infantil, o AEE elabora o plano de desenvolvimento educacional especializado, 
identifica recursos de acessibilidade, orienta professores e famílias quanto as 
necessidades da criança. É feito no contexto da instituição educacional, nos 
diferentes ambientes, tais como: berçário, solário, parque, sala de recreação, 
refeitório, entre outros, não substituindo as atividades curriculares próprias da 
educação infantil, segundo a legislação vigente.  

 

CAPÍTULO II 

DOS CURRÍCULOS 

 

Art. 75 – Nos termos da legislação vigente, os currículos elementos integrantes 
do Planos de Gestão, contam com uma base nacional comum e uma base 
diversificada. 

 

 

Parágrafo Único – O currículo a ser trabalhado nos anos constará no Planos de 
Gestão. 
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CAPÍTULO III 

DA PROGRESSÃO CONTINUADA 

 

Art. 76 – As escolas municipais adotam, no Ensino Fundamental, o regime de 
progressão continuada, assim entendido o regime em que o aluno não será retido 
no interior do ciclo, desde que tenha frequência superior a 75% (setenta e cinco), 
qualquer que seja seu aproveitamento. 

 

Parágrafo único: na Educação de Jovens e Adultos não ocorre a progressão 
continuada.  

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROJETOS ESPECIAIS 

Art. 77 – As unidades escolares sempre que necessário e dentro de suas 
possibilidades, desenvolverão projetos especiais abrangendo: 

I – Atividades de recuperação de aprendizagem e orientação de estudos; 

II Organização e utilização de salas ambientes, de leitura e laboratórios; 

III – Grupos de estudo e pesquisa;  

IV – Cultura e lazer; 

V – Outros de interesse da comunidade. 

 

§ 1º - As atividades de recuperação destinam-se aos alunos de rendimento 
insatisfatório encaminhados pelo Conselho de Classe. 

 

§ 2º - Os projetos especiais integrados aos objetivos da escola serão planejados e 
desenvolvidos por profissionais da rede municipal de educação nos termos da 
legislação vigente. 

 

 

 

 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
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CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

 Art. 78 – A organização Técnico-Administrativa da escola abrange: 

I – Núcleo de Direção; 

II – Núcleo Técnico Pedagógico; 

III – Núcleo Administrativo; 

IV – Núcleo Operacional; 

V – Corpo Docente;  

VI – Núcleo Multiprofissional 

VII – Corpo Discente 

 

Parágrafo Único – Os cargos e funções previstos para as escolas municipais 
estão regulamentadas em legislação específica. No caso do Núcleo 
Multiprofissional, a regulamentação das atribuições e a perspectiva institucional 
estão referendadas nos respectivos Conselhos Federais. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO NÚCLEO DE DIREÇÃO 

 

Art. 79 – O núcleo de direção da escola é o centro executivo do planejamento, 
organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades 
desenvolvidas no âmbito da Unidade Escolar sendo exercida por pessoas 
devidamente habilitadas de acordo com a legislação em vigor. 

  

§ 1º - Integram o núcleo de direção, o diretor de escola e o vice-diretor. 

 

§ 2º - Nas escolas de Educação Infantil, na ausência do diretor, o núcleo de 
direção será constituído pelo Coordenador Pedagógico e/ou Professor 
Coordenador.  

 

Art. 80 – São atribuições do diretor de escola: 

I – Em relação às atividades especificas: 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

  REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

37 

 

a)- Gerenciar a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis e 
regulamentos deste Regimento, de modo a garantir a consecução dos 
objetivos do processo educacional; 

b)- Garantir a elaboração da proposta pedagógica da escola, 
observadas as diretrizes da política educacional da Secretaria 
Municipal da Educação; 

c)- Coordenar e integrar as Equipes dos Núcleos Técnico-Pedagógico, 
Administrativo, Operacional e Corpo Docente para a elaboração da 
Proposta Pedagógica da escola e do Plano de Gestão; 

d)- Presidir as reuniões dos servidores, destinadas aos assuntos 
administrativos e participar das reuniões de professores, destinadas 
aos assuntos de interesses pedagógicos e debates sobre o 
aproveitamento dos educandos, garantindo os meios para a 
recuperação da aprendizagem do aluno; 

e)- Comunicar às autoridades sanitárias, a ocorrência de casos de 
moléstia infecto-contagiosa no âmbito escolar; 

f)- Notificar o Conselho Tutelar do município, ao Juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Publico a relação 
de alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do 
percentual permitido em lei, assim como casos de maus tratos 
envolvendo alunos; 

g)- Controlar e supervisionar as atividades de alimentação escolar; 

h)- Deferir a matrícula e transferência de alunos; 

i)- Assinar juntamente com o Agente Administrativo (escriturário) todos 
os documentos relativos à vida escolar dos alunos expedidos pela 
escola; 

j) fornecer e atualizar os dados e outros indicadores dos sistemas 
gerenciais, respondendo pela sua fidedignidade; 

k)- Estabelecer o horário de aulas e de expediente do pessoal docente, 
administrativo e pedagógico da escola; 

l)- Acompanhar a atribuição de classes e/ou aulas, projetos especiais, 
aos professores da rede, a ser realizada pela Equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Educação nos termos da legislação vigente; 

m)- Conferir certificados de conclusão de curso; 

n)- Convocar e presidir reuniões do Conselho de Escola e do pessoal 
subordinado; 

o)- Coordenar e controlar os serviços administrativos e pedagógicos da 
Escola; 

p)- Tomar ciência das publicações e determinações da Secretaria 
Municipal de Educação providenciando o arquivo de todos os atos 
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oficiais e da legislação de interesse da escola, dando conhecimento 
dos mesmos, a quem de direito; 

q)- Representar oficialmente a escola; 

r)- Encaminhar ao órgão próprio da Secretaria Municipal de Educação, 
o relatório anual das atividades da escola ou quando solicitado, com 
avaliação do desempenho da escola; 

s)- Participar e acompanhar as decisões referentes a utilização do 
prédio escolar ou de suas dependências para atividades de caráter 
educacional, cívico ou cultural, respeitados os critérios estabelecidos 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

t)- Encaminhar a Diretoria Regional de Ensino e Secretaria Municipal 
de Educação o Plano de Gestão; 

u)- Decidir sobre recursos interpostos por alunos ou por seus 
responsáveis relativos à verificação do rendimento escolar. 

 

II – Em relação à administração de pessoal. 

a)- Decidir nos casos de absoluta necessidade dos serviços, sobre a 
impossibilidade de gozo de férias regulamentares de acordo com a  
Consolidação das Leis de Trabalho (CLT); 

b)- Autorizar o gozo de férias não usufruídas no exercício 
correspondente; 

c)- Solicitar a instauração de sindicância; 

d)- Propor, quando for o caso, modificações nos horários de trabalho 
dos servidores a ele subordinados; 

e)- Aprovar a escala de férias dos funcionários e servidores; 

f)- Seguir as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Administração e legislação vigente, quanto aos afastamentos dos 
servidores municipais lotados e/ou prestando serviços na Escola sob 
sua direção; 

g)- Participar dos processos de identificação das necessidades de 
recursos humanos; 

h)- Dar exercício aos funcionários e servidores designados para a 
escola sob sua subordinação; 

i)- Controlar a freqüência diária dos funcionários e servidores 
diretamente subordinados e atestar a freqüência mensal; 

j)- Autorizar a retirada e saída  de funcionários ou servidores durante o 
expediente; 

k)- Avaliar o desempenho dos funcionários e servidores que lhes são 
imediatamente subordinados. 
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III – Em relação às atividades gerais: 

a)- Responder pelo cumprimento, no âmbito da escola, das leis, 
regulamentos e determinações bem como dos prazos para a execução 
dos trabalhos, estabelecidos pelas autoridades superiores; 

b)- Expedir determinações necessárias à manutenção da regularidade 
dos serviços; 

c)- Convocar, de modo geral e em casos especiais, as atribuições e 
competências de qualquer funcionário ou servidor subordinado; 

d)- Delegar competências e atribuições a seus subordinados, assim 
como designar comissões para execução de tarefas especiais; 

e)- Decidir sobre recursos, petições e processos de sua área de 
competência, ou remetê-los, devidamente informados, a quem de 
direito, nos prazos legais, quando for o caso; 

f)- Apurar ou fazer apurar irregularidades de que venha tomar 
conhecimento, no âmbito da escola; 

g)- Decidir quanto às questões de emergência ou omissão no presente 
Regimento ou nas disposições legais, representando às autoridades 
superiores. 

h) Aplicar as medidas disciplinares conforme disposto nesse regimento;  

i) – implementar a avaliação institucional da unidade educacional em 
face das diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Educação; 

j) – acompanhar a análise dos resultados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e de quaisquer 
instrumentos avaliativos da aprendizagem dos alunos frente aos 
indicadores de aproveitamento escolar, estabelecendo conexões com a 
elaboração do projeto político pedagógico, plano de ensino e do plano 
de trabalho da direção da unidade educacional, com vistas ao 
constante aprimoramento da ação educativa; 

k) – buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos e 
administrativos da unidade educacional; 

I) – planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de 
cooperação que favoreçam a formação de parcerias e que atendam às 
reivindicações da comunidade local, em consonância com os 
propósitos pedagógicos da unidade educacional; 

j) – promover a integração da unidade educacional com a comunidade, 
bem como programar atividades que favoreçam essa participação; 

k) coordenar e orientar toda a equipe escolar quanto ao uso dos 
equipamentos e materiais de consumo, bem como a manutenção e 
conservação dos bens patrimoniais e realizando o seu inventário, 
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anualmente ou quando solicitado pelos órgãos da Secretaria Municipal 
de Educação; 

l) – gerir os recursos humanos e financeiros recebidos pela unidade 
educacional juntamente com as instituições auxiliares constituídas em 
consonância com as determinações legais; 

m) – encaminhar anualmente, ao Conselho de Escola e Associação de 
Pais e Mestres, a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos 
financeiros. 

 

Art. 81 – Cabe ainda à direção subsidiar os professores da escola, em especial 
os representantes dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes, e 
representar aos órgãos superiores da administração sempre que houver decisão 
em desacordo com a legislação. 

 

Art. 82 – O Vice-Diretor da escola tem as seguintes atribuições: 

I - Responder pela Direção da Escola no horário que lhe for confiado; 

II - Substituir o Diretor de escola em suas ausências e impedimentos; 

III- Assessorar o Diretor de escola no desempenho das atribuições que lhes 
são próprias; 

IV - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola e do  Plano 
de Gestão; 

V - Acompanhar e controlar a execução das programações relativas às 
atividades de apoio administrativo e apoio educacional, mantendo o Diretor 
de Escola informado sobre o seu andamento; 

VI - Coordenar as atividades relativas à manutenção e conservação do 
prédio escolar, mobiliário e equipamentos da escola; 

VII - Controlar o recebimento e consumo de gêneros alimentícios destinados 
à merenda escolar; 

VIII - Controlar a aplicação de medidas necessárias à observância das 
normas de segurança e higiene nas salas ambientes, laboratórios e outros 
locais de trabalho; 

IX - Participar como integrante do conselho de Escola, dos estudos e 
deliberações que afetem o processo educacional. 

 

CAPÍTULO III 

DO NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

Art. 83 - O núcleo técnico -pedagógico tem a função de proporcionar apoio aos 
docentes e discentes, relativo a: 
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I - elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica; 

II - coordenação pedagógica e mecanismos de apoio à gestão pedagógica 
da escola. 

 

  Art. 84 – Integram o Núcleo Técnico-Pedagógico: 

I - Coordenador Pedagógico; 

II - Professor Coordenador. 

 

Art. 85 – As atividades de Coordenação Pedagógica serão exercidas pelo 
Coordenador Pedagógico e ou pelo Professor Coordenador devidamente 
habilitado nos termos da legislação municipal especifica. 

 

Art. 86 – Ao Coordenador Pedagógico e ou Professor Coordenador compete a 
coordenação, acompanhamento, avaliação e controle das atividades curriculares, 
bem como a mediação entre os envolvidos no processo pedagógico. 

 

Art. 87 – O Coordenador Pedagógico e ou Professor Coordenador tem as 
seguintes atribuições: 

I - Participar da elaboração e execução da Proposta Pedagógica e do Plano 
de Gestão: 

a) Coordenar as atividades de planejamento quanto aos aspectos 
curriculares; 

b) Assegurar a articulação entre as programações curriculares; 

c) Transmitir dados relativos ao mercado de trabalho. 

II - Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação 
assegurando a articulação com as demais programações do Núcleo Técnico 
- Pedagógico; 

III - Acompanhar, avaliar e controlar e desenvolvimento da programação do 
currículo;  

IV - Prestar assistência técnica aos professores, visando assegurar a 
operacionalização do currículo: 

a) propondo técnicas e procedimentos; 

b) selecionando e fornecendo materiais didáticos; 

c) estabelecendo a organização das atividades; 

d) propondo sistemática de avaliação; 

V - Coordenar a programação e execução das atividades de recuperação de 
alunos; 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

  REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

42 

 

VI. Propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização de 
professores; 

VII - Avaliar os resultados do ensino no âmbito da escola. Assessorar a 
Direção da Escola, especialmente quanto às decisões relativas a: 

a) matrícula e transferência; 

b) agrupamento de alunos; 

c) organização de horário de aulas e do Calendário Escolar; 

d) utilização de recursos didáticos da escola. 

VIII - Elaborar relatório de suas atividades e participar da elaboração do 
relatório anual da escola. 

 

                       

CAPÍTULO IV 

DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 88 – Integram o Núcleo Administrativo o Agente Administrativo (Escriturário).  

 

Art. 89 – O Núcleo Administrativo terá a função de dar apoio ao processo 
educacional, auxiliando a direção nas atividades relativas a: 

I- Documentação e escrituração escolar e de pessoal; 

II- Organização e atualização de arquivos; 

III - Expedição, registro e controle de expedientes; 

IV - Registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, 
conservação de materiais e de gêneros alimentícios; 

V- Registro e controle de recursos financeiros. 

 

Art. 90 - À Secretaria da Escola, compete: 

I – Quanto a documentação e a escrituração escolar: 

a)- organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos 
procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escolar, 
especialmente no que se refere à matrícula, freqüência e histórico 
escolar; 

b)- expedir diplomas, certificados de conclusão de ano e de cursos, de 
aprovação em disciplina e outros documentos relativos à vida escolar 
dos alunos; 

c)- preparar a documentação dos alunos; 
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d)- preparar e afixar, em locais próprios, quadros, horários de aulas e 
controlar o cumprimento de carga horária anual; 

e)- manter registros relativos a resultados anuais dos processos de 
avaliação e promoção, atas de reuniões administrativas, termos de 
visitas de supervisores e outros documentos da administração de 
ensino; 

f)- manter registros de levantamentos de dados estatísticos e 
informações educacionais; 

g)- preparar relatórios, comunicados e editais relativos à matricula, 
exame e demais atividades escolares. 

 

II - Quanto à administração geral: 

a) - receber, registrar, distribuir e expedir correspondência, processos e 
papéis em geral que tramitam na Escola, organizando e mantendo o 
protocolo e arquivo escolar; 

b) - registrar, controlar e expedir boletins relativos a freqüência do 
pessoal docente técnico e administrativo da escola; 

c) - organizar e manter atualizados os registros dos servidores em 
exercício na escola; 

d) - preparar boletins de freqüência para efeito de pagamento de 
vencimentos e salários do pessoal da Escola; 

e) - preparar escala de férias anuais dos servidores em exercício na 
escola; 

f) - manter registros do material permanente recebido pela escola e do 
que lhe for dado ou cedido e elaborar inventário anual dos bens 
patrimoniais; 

g)- organizar e manter atualizado o documento das leis, decretos, 
regulamentos, resoluções, portarias e comunicados de interesse para a 
Escola; 

h)- atender aos servidores da escola e aos alunos prestando-lhes 
esclarecimentos relativos à escrituração e legislação. 

 

III – Quanto à administração de pessoal: 

a)- organizar e manter atualizados os prontuários de funcionários e 
servidores; 

b)- registrar a freqüência mensal; 

c)- expedir guias para exame de saúde; 

d)- anotar os afastamentos e as licenças de funcionários e servidores. 
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Art. 91 – Ao Núcleo Administrativo cabe a responsabilidade de executar as ações 
previstas no artigo 90.  

 

 

CAPÍTULO V 

DO NÚCLEO OPERACIONAL 

 

Art. 92 – Integram o núcleo operacional: Auxiliar de Desenvolvimento Educacional 
(Cuidador), o Inspetor dos Alunos, Merendeira/Cozinheira, Servente (Auxiliar de 
Serviços Gerais Escolares), Técnico em Informática e o Zelador/Caseiro.  

 

Art. 93 - O Núcleo Operacional terá a função de proporcionar apoio ao conjunto 
de ações complementares de natureza administrativa e curricular, relativas às 
atividades de: 

I – Zeladoria, vigilância e atendimento aos alunos; 

II – Limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio 
escolar; 

III– Controle, manutenção, conservação dos mobiliários, equipamentos e 
materiais didático-pedagógicos; 

IV – Controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escolar; 

V - Apoio técnico e operacional ao uso e funcionamento de equipamentos e 
laboratórios de informática.  

 

Art. 94 – O Núcleo Operacional tem as seguintes atribuições: 

I - Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Cuidador para os alunos PAEE 
que tenham comprovada a limitação nas áreas de locomoção, higiene e 
alimentação em razão de deficiência. 

a) – Realizar procedimentos de higiene e cuidados das crianças, 
observar o estado geral dos alunos quando da chegada e da saída e 
informar quaisquer fatos relevantes à direção; 

b) - seguir orientações de profissionais responsáveis (fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos) quanto à alimentação e 
trocas de roupas, colaborando com o processo de inclusão e 
integração das pessoas com deficiência no ambiente escolar e do 
ambiente escolar na vida do aluno;  

c) - orientar, proteger, cuidar para que o aluno permaneça ou transite 
com segurança nos diferentes ambientes da unidade escolar;  
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d) - estimular o desenvolvimento do aluno, respeitando seus valores, 
sua individualidade, sua faixa etária e seus diferentes níveis de 
evolução física, emocional, cognitiva e social; 

e) - auxiliar nas atividades e adaptações pedagógicas, lúdicas e 
artísticas, acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos tanto no 
ambiente escolar quanto fora dele, perceber possíveis situações de 
risco para os alunos na pratica de qualquer atividade. 

 

II - Cozinheiro/Merendeira:  

a) - selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, 
observando o cardápio, quantidade estabelecida e qualidade dos 
gêneros alimentícios, temperando e cozendo os alimentos, para obter o 
sabor adequado a cada prato;  

b) - distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes 
apropriados, a fim de servir os comensais;  

c) - controlar o estoque dos gêneros alimentícios necessários ao 
preparo das refeições, recebendo-os e armazenando-os em lugar 
apropriado, para assegurar as condições necessárias ao preparo de 
refeições sadias;  

d) - manter o registro atualizado das refeições servidas, dentro do 
período de tempo definido;  

e) - providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar 
sua posterior utilização;  

f) - providenciar a limpeza da cozinha, lavando, enxugando, encerando 
móveis, equipamentos, pisos e azulejos para manter a higiene do 
ambiente de trabalho;  

g) - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

III - Inspetor de Alunos 

a) - Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora 
da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e 
recreação escolar;  

b) - atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela 
disciplina da classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar 
no processo educativo;  

c) - zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo 
material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e 
comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física, 
mental e intelectual dos alunos;  
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d) - auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e 
proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de 
acidentes;  

e) - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

IV - Servente (Auxiliar de Serviços Gerais Escolares):  

a) - Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências de 
escolas, serviços que visem o bom funcionamento dos prédios 
públicos, bem como serviços de monitoria de berçários e creches;  

b) - preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor; 

c) - lavar copos e xícaras, cafeteira, coador e demais utensílios de 
cozinha;  

d) - distribuição de merenda aos alunos;  

e) - auxiliar na manutenção da disciplina geral; 

f) - verificar a existência de material de limpeza e outros itens 
relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a 
necessidade de reposição, quando for o caso;  

g) - manter arrumado o material sob sua guarda;  

h) - realizar eventualmente, serviços externos para atender as 
necessidades do setor;  

i) - comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de 
consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios, que lhe 
cabe limpos e com boa aparência; 

j) - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

V - Técnico em Informática:  

a) - Tirar dúvidas quanto à operação de equipamentos e softwares;  

b) - instalar e desinstalar equipamentos e softwares;  

c) - fazer o controle físico do parque de equipamentos e softwares;  

d) - executar a manutenção preventiva ou corretiva simples e gerenciar 
a contratação de manutenção por terceiros;  

e) - treinar os usuários na operação de equipamentos e softwares;  

f) - desenvolver e documentar softwares aplicativos apóia usuários no 
seu desenvolvimento, e/ou gerencia o desenvolvimento por terceiros;  

g) - manter organizada a documentação de equipamentos e softwares, 
disponibilizando a para consulta quando necessário;  
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h) - administrar rede local e executar ou gerenciar a manutenção de 
arquivos de segurança;  

i) - administrar bancos de dados e apóia usuários na consulta dos 
mesmos;  

j) - acompanhar o mercado fornecedor, identificando, testando e 
recomendando equipamentos, softwares, materiais e serviços;  

k) - elaborar especificações de equipamentos, softwares, materiais e 
prestação de serviços e participa de comissões de licitação;  

l) - executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

Parágrafo Único: os direitos, deveres e atribuições do zelador/caseiro serão 
definidos por meio de Edital elaborado pela Secretaria Municipal de Educação.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 95– O corpo docente é constituído por todos os professores que atuam na 
escola. 

 

Art. 96 – O professor, além de outras previstas na legislação tem as seguintes 
atribuições: 

I – Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano de Gestão; 

II – Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
da escola, estabelecendo estratégias de recuperação contínua e de 
compensação de ausências; 

III – Participar das decisões referentes ao agrupamento de alunos; 

IV – Realizar atividades relacionadas à coordenação pedagógica, atuando 
inclusive como professor coordenador quando designado; 

V – Executar as atividades de recuperação contínua de alunos; 

VI – Participar dos Conselhos de Classe, Ano ou Termo no Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos; 

VII – Participar do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres e 
outras instituições auxiliares quando indicado na forma deste regimento; 

VIII – Manter permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-
os, orientando-os sobre o desenvolvimento do aluno e obtendo dados de 
interesse para o processo educativo; 
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IX – Participar das atividades cívicas, culturais e educativas previstas no 
calendário escolar;  

X – Executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e 
fornecer informações conforme as normas estabelecidas; 

XI – Responsabilizar-se pela utilização e conservação de equipamentos e 
instrumentais em uso, salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, salas 
ambientes, entre outros; 

XII – Cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além 
de participar, integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

 

Art. 97 - São atribuições dos professores do Atendimento Educacional 
Especializado, além das descritas no artigo anterior:  

I - Realizar avaliação pedagógica dos alunos indicados para sala de 
recursos, considerando os critérios definidos por legislação específica; 

II - Oferecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) de forma a 
minimizar as dificuldades em relação a aprendizagem escolar e maximizar o 
potencial dos alunos; 

III - Elaborar Plano de Atendimento Especializado do AEE propondo 
intervenções, serviços e recursos de acessibilidade ao conhecimento, 
estratégias diversificadas em sala de recursos e na classe comum e 
avaliação de resultados;  

IV - Otimizar o uso de materiais, como software, recursos e equipamentos 
tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos e outros; 

V - Acompanhar o uso dos materiais na sala de aula do ensino comum 
frequentada pelo aluno, verificar a funcionalidade e a aplicabilidade, os 
efeitos, possibilidades, limites, distorções do uso na sala de aula, na escola 
e na casa do aluno; 

VI - Orientar professores do ensino comum e famílias dos alunos a utilizar 
materiais e recursos; 

VII - Disponibilizar o ensino de linguagens e de códigos específicos de 
comunicação e sinalização; 

VIII - Oferecer recursos de tecnologia assistiva (TA) e comunicação 
alternativa e/ou aumentativa (CAA); 

IX- Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum; 

X - Oferecer apoio técnico pedagógico aos professores da classe comum; 

XI - Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de 
inclusão dos alunos nas classes comuns; 

XII - Orientar as famílias para seu envolvimento e a sua participação no 
processo educacional; 
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XIII - Informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas 
educacionais vigentes que assegurem a inclusão educacional. 

     

 

TITULO VI 

DO NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL 

 

Art. 98 – Integram o núcleo multiprofissional especialistas nas áreas de 
Assistência Social, Fonoaudiologia, Pedagogia1, Psicologia e áreas afins da 
Educação. O que se objetiva com a inserção desses profissionais na instituição 
escolar é um suporte teórico-técnico sobre os desafios desse contexto. 

 

Art. 99 – O núcleo multiprofissional terá como função contribuir com o acesso, 
permanência e o sucesso educacional dos alunos matriculados nas Escolas 
Municipais de Educação Básica. 

 

Art.  100 - São atribuições do núcleo multiprofissional: 

I - Colaborar com a equipe técnica da Secretaria de Educação no 
planejamento e/ou organização de programas e projetos educacionais; 

II - Conhecer a cultura escolar do espaço em que está inserido e agir em 
conformidade com a mesma; 

III - Atuar na perspectiva colaborativa para execução das propostas 
desenvolvidas na instituição; 

IV - Executar as propostas de trabalho de maneira interdisciplinar, pois há 
necessidade de inter-relação entre os diferentes profissionais, para que 
esses possam ter uma visão integral dos objetivos traçados; 

V - Partir das demandas identificadas para o planejamento de ações que 
envolvam: 

a) - construção mútua de conhecimentos; 

b) - otimização do potencial de alunos, gestores, professores e demais 
profissionais da comunidade escolar; 

c) - temáticas específicas que circunscrevam a realidade escolar; 

d) - intervenção primária (prevenção) e secundária em sala de aula; 

                                                 

1 O Pedagogo será alocado nas unidades escolares do Ensino Fundamental I e II para atuação 
direta e intervenções, em espaço próprio, com os alunos que apresentam dificuldades 
acentuadas na aprendizagem. 
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e) - necessidades específicas dos educandos quanto aos recursos e 
apoios; 

f) - necessidades formativas sendo corresponsável pelo processo de 
planejamento, atuação, avaliação e replanejamento; 

g) - atuação em projetos de intervenções grupais, acompanhamento, 
evolução e resultados; 

VI - Realizar reuniões com a equipe escolar para avaliações sistemáticas 
das ações desenvolvidas pelo núcleo; 

VII - Oferecer suporte para implantação e implementação de apoios 
escolares (recuperação escolar, apoio pedagógico, atendimento educacional 
especializado, Cuidador, professor auxiliar, entre outros);  

VIII - Orientar pais ou responsáveis quanto às necessidades educacionais de 
seu filho de forma a buscar parceria no trabalho pedagógico e nas 
intervenções necessárias em outros âmbitos (saúde, assistência social, etc.); 

IX - Elaborar parecer, informe técnico, relatório e preencher protocolos 
relacionados à área de atuação; 

X - Integrar a elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do 
planejamento escolar com a finalidade de auxiliar na reflexão da prática 
educacional; 

XI - Efetuar encontros formativos sobre temas específicos com a 
comunidade escolar para valorizar e potencializar a construção de saberes; 

XII - Participar de reuniões pedagógicas, administrativas, de pais, conselhos 
de classe e formativas, de acordo com calendário escolar homologado pela 
Secretaria de Educação; 

XIII - Realizar encontros sistemáticos entre os profissionais do núcleo para 
discussão, estudo, reflexão, avaliação, planejamento entre outros tópicos 
que se fizerem necessários; 

XIV - Propor parceria e buscar informações, quando necessário, com as 
políticas públicas, particulares e outros profissionais que atuem diretamente 
com o educando. 

 

TÍTULO VII 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 101 – Integram o corpo discente todos os alunos da escola a quem se 
garantirá o livre acesso às informações necessárias a sua educação, ao seu 
desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a 
sua qualificação para o mundo do trabalho. 
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TÍTULO VIII 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

 

CAPITULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 102 - A organização da vida escolar implica em um conjunto de normas que 
visam garantir o acesso, a permanência e a progressão nos estudos, bem como a 
regularidade da vida escolar do aluno, abrangendo, no mínimo, os seguintes 
aspectos; 

I - Formas de ingresso, classificação e reclassificação; 

II - Freqüência e Compensação de Ausências; 

III - Promoção e Recuperação; 

IV - Expedição de documentos de vida escolar. 

 

 

CAPITULO II 

DAS FORMAS DE INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO  

E RECLASSIFICAÇÃO 

   

Art. 103 - A matricula é o ato formal que vincula o educando a um 
Estabelecimento de Ensino autorizado a funcionar, conferindo-lhe a condição de 
aluno. 

 

Art. 104 - A matrícula é requerida pelo interessado, se maior de idade, ou por 
seus pais ou responsáveis, em conformidade com a legislação federal e instruída 
com os seguintes critérios: 

I – Cópia da Certidão de Nascimento; 

II – Cópia do RG (Ensino Fundamental II); 

III – Cópia do Comprovante de residência; 

IV – Cópia da Carteira de vacinação (Educação Infantil); 

V – Histórico escolar ou equivalente para alunos recebidos por transferência. 

 

Parágrafo Único: Para a Educação de Jovens e Adultos, poderão ser solicitados 
outros documentos, para a dispensa na disciplina de Educação Física.  
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Art. 105 - Os documentos apresentados no ato da matrícula, uma vez deferida 
pela Direção, passam a integrar, obrigatoriamente, o prontuário do aluno, 
denominado Pasta Individual do aluno. 

 

Art. 106 - A matrícula nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal, 
observadas às normas e diretrizes para atendimento da demanda escolar, 
realizar-se-á: 

I – Quanto à natureza; 

  a) por ingresso 

  b) por classificação ou reclassificação 

       

II – Quanto ao regime escolar: 

a) por ano 

b) por termo 

  

III – Quanto a periodização: 

a) anual; 

b) semestral. 

 

IV – Equivalência de estudos: para alunos provenientes de países 
estrangeiros, a escola providenciará a equivalência de acordo com as 
normas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) nos 
termos da legislação vigente. 

 

Art. 107 - A matrícula por ingresso será feita: 

I – na Pré - escola, a partir dos 04 anos de idade.  

II – na Educação de Jovens e Adultos. 

 

Art. 108 -  A matrícula por ingresso na Pré-escola far-se-á com base apenas na 
idade mínima de 4 (quatro) anos de acordo com as normas do Conselho Nacional 
de Educação. 

 

Art. 109 - A matrícula, em qualquer dos diferentes Termos dos cursos de 
Educação de Jovens e Adultos - EJA, em sua organização anual ou semestral, 
dar-se-á mediante comprovação de atendimento, no ato da matrícula, dos 
seguintes mínimos de idade:  
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I - Ensino Fundamental - Anos Iniciais:  

a) 15 (quinze) anos completos, para início nos Termos I e II do curso;  

II - Ensino Fundamental - Anos Finais:  

a) 15 (quinze) anos completos, para início no 6º ano do curso;  

b) 15 (quinze) anos e meio completos, para início no 7° do curso;  

c) 16 (dezesseis) anos completos, para início no 8º do curso;  

d) 16 (dezesseis) anos e meio completos, para início no 9° do curso. 

 

Art. 110 - A matrícula por classificação ocorrerá a partir do Pré II. 

 

Art. 111 - A classificação ocorrerá: 

I – De acordo com a data de nascimento seguindo as Diretrizes do Conselho 
Nacional de Educação.  

II - Por promoção ao final de cada ciclo do Ensino Fundamental e ao final de 
cada termo ou ciclo da Educação de Jovens e Adultos; 

III – Por transferência para candidatos de outras escolas do país ou exterior; 

III – Mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de 
estudos anteriores, observados o critério de idade e outras exigências 
específicas do curso; 

IV – Parecer do Conselho de Classe, Ano ou Termo sobre o grau de 
desenvolvimento do candidato para cursar o ano ou termo pretendido; 

V – Para a Educação de Jovens e Adultos, além do atendimento às 
exigências de faixa etária para ingresso ou conclusão de estudos, também 
deverá ser observado caso de alunos classificados e reclassificados, bem 
como daqueles que tiveram acelerado a sua escolaridade. 

 

Art. 112 – A reclassificação ocorrerá a partir do 2º ano do Ensino Fundamental;  

 

Art. 113 – A reclassificação do aluno em ano ou termo mais avançado, tendo 
como referência à correspondência idade /ano/termo e a avaliação de 
competências nas matérias da base nacional comum do currículo ocorrerão a 
partir de: 

I – Proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base 
nos resultados de avaliação diagnóstica ou da recuperação; 

II – Solicitação do próprio aluno ou seu responsável mediante requerimento 
dirigido ao diretor da escola. 
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Art. 114 - São procedimentos de reclassificação: 

I – Provas sobre os componentes curriculares da base nacional comum; 

II – Uma redação em Língua Portuguesa; 

III – Parecer do Conselho de Classe, Ano ou Termo sobre o grau de 
desenvolvimento do candidato para cursar o ano ou termo pretendido; 

IV – Parecer conclusivo da comissão de três professores ou especialistas e 
Conselho de Classe. 

 

Art. 115 – Para o aluno da própria escola, 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. 

 

Art. 116 – O aluno poderá ser reclassificado, em ano ou termo subseqüente, com 
defasagem de conhecimento ou lacuna curricular de anos anteriores, desde que 
possa suprir essa defasagem por meio de atividades de recuperação ou 
adaptação de estudos. 

 

Parágrafo Único – É vedada a reclassificação Ciclo IV do Ensino Fundamental, 
para alunos retidos por notas e faltas no ano anterior.  

 

Art. 117 – Sempre que necessário, os Conselhos de Classe, Ano e Termo 
estabelecerão outros procedimentos para: 

I - matrícula, classificação e reclassificação de alunos; 

II - estudos e atividades de recuperação e dependência; 

III - adaptação de estudos; 

IV - avaliação de competências; 

V - aproveitamento de estudos. 

 

CAPÍTULO III 

DA FREQUÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS 

 

Art. 118 – A escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos às 
atividades escolares, por meio dos diários de classe, e bimestralmente, adotará 
as medidas necessárias para que os alunos possam compensar ausências que 
ultrapassem o limite de 20% do total das aulas dadas em cada componente 
curricular. 
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§ 1º - A compensação de ausências poderá ser requerida pelo pai ou 
responsável, ou pelo próprio aluno, quando maior, no próximo dia em que retornar 
à escola. 

 

§ 2º - As atividades de compensação de ausências serão programadas, 
orientadas e registradas pelo professor da classe ou disciplina, com a finalidade 
de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas pela frequência irregular 
às aulas. 

 

§ 3º - As atividades de compensação de ausência serão oferecidas aos alunos 
que tiverem suas faltas justificadas por decisão do Conselho de Classe, Ano e 
Termo, após análise dos pedidos de justificativa, nos termos da legislação 
vigente. 

 

§ 4º- 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 de justificar suas faltas. 

 

Art. 119 – As atividades para compensação de ausência deverão, 
preferencialmente, realizar-se na própria escola, em horário não coincidente com 
o horário normal do aluno, bimestral, semestral ou anualmente. 

 

Art. 120  – No final do ano letivo o controle de freqüência será efetuado sobre o 
total de horas letivas, exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco). 

 

 

Capítulo IV  

ATENDIMENTO DOMICILIAR 

 

Art. 121 - Atendimento domiciliar, de acordo com as possibilidades do 
estabelecimento de ensino, é o procedimento pedagógico excepcional, 
dispensado pela escola aos alunos com afecções congênitas ou adquiridas que 
comprovem, preservadas as condições intelectuais e emocionais, capacidade de 
realizar atividades compatíveis com seu estado de saúde. 

 

§ 1º - Alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de 
saúde, que implique em internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou 
permanência prolongada em domicílio, desde que preservada a capacidade de 
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aprendizado, poderão requerer atendimento domiciliar, mediante apresentação do 
atestado médico, nos termos da legislação vigente.  

 

§ 2º - Alunas gestantes a partir do 8° (oitavo) mês de gestação poderão requerer 
atendimento domiciliar, mediante atestado médico, nos termos da legislação 
vigente, prorrogando esse atendimento caso seja necessário.   

 

CAPÍTULO V 

DA RECUPERAÇÃO 

 

Art.122– Para o aluno que apresentar defasagem escolar, no decorrer do ano 
letivo, a escola propicia a possibilidade de aceleração de estudos, visando colocá-
lo no nível de aprendizagem dos demais alunos, mediante estudos de 
recuperação. 

 

Art. 123 – Os alunos terão direito a estudos de recuperação em todas as 
disciplinas em que o aproveitamento for considerado não satisfatório, objetivando 
oportunizar a todos as mesmas condições de acesso ao currículo formal. 

 

Art. 124 – A recuperação será realizada de forma contínua e paralela. 

 

§ 1º - A recuperação contínua, inerente ao processo ensino-aprendizagem, ocorre 
durante as aulas regulares, constituindo-se por intervenções planejadas e 
executadas pelo professor regente, dirigidas às dificuldades específicas dos 
alunos, assim que estas forem constatadas.  

 

§ 2º - A recuperação contínua será realizada pelos docentes da classe ou da 
disciplina com assessoramento da Equipe Pedagógica. 

 

Art. 125 – Concluídas as atividades de recuperação o professor emitirá 
juntamente com o processo de avaliação, a nota final definitiva que expressa 
globalmente o desempenho do aluno em cada componente curricular. 

 

Art. 126 - A critério da administração municipal, poderá haver recuperação 
paralela no contraturno e recuperação contínua, com atuação de Professor 
Auxiliar.  
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Art. 127 - A recuperação paralela no contraturno será executada no decorrer de 
cada bimestre letivo, sendo destinada aos alunos com desempenho não 
satisfatório, com orientação docente para realização de atividades, pesquisas e 
provas para suprir a defasagem de aprendizagem, e promover a melhoria do 
rendimento escolar. 

 

§ 1º - A recuperação paralela no contraturno caracteriza-se como mecanismo de 
recuperação pedagógica centrada na aprendizagem do aluno, mediante 
atividades de ensino diferenciadas e superação das defasagens de aprendizagem 
diagnosticadas pelos professores.  

 

§ 2º - A recuperação paralela no contraturno será destinada para os alunos a 
partir 2º ano do Ensino Fundamental, na mesma escola em que o aluno está 
matriculado. 

 

Art. 128 - A recuperação contínua, com atuação de Professor Auxiliar em classe 
regular do ensino fundamental caracteriza-se por uma ação de intervenção direta, 
durante o período regular das aulas, desenvolvida em parceria entre o docente da 
classe ou do ano e o Professor Auxiliar visando assegurar ao aluno o direito de 
aprender e de concluir seus estudos dentro do itinerário regular do ensino 
fundamental.  

 

Parágrafo Único - A atuação do Professor Auxiliar, ocorrerá, sob orientação do 
professor responsável pela classe ou disciplina, mediante atendimento 
individualizado ou em grupo, que propicie ao aluno as condições indispensáveis, 
para o acompanhamento das aulas.  

 

Art. 129 - Os critérios para formação de turmas, atribuição de aulas, carga horária 
docente, formas de avaliação dos alunos para o desenvolvimento da recuperação 
paralela no contraturno e para a recuperação contínua, com atuação de Professor 
Auxiliar serão definidos por normativa específica, publicadas anualmente pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.   

 

§ 1º - A atribuição de aulas será realizada mediante proposta de trabalho a ser 
apresentada pelo professor interessado e avaliada pela gestão da escola e pela 
equipe da Secretaria da Educação; 

 

§ 2º - Para as turmas de recuperação paralela no contraturno e recuperação 
Contínua, com atuação de Professor Auxiliar nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental o professor deverá ter Licenciatura em Pedagogia;  
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§ 3º - A recuperação paralela no contraturno e a recuperação Contínua, com 
atuação de Professor Auxiliar não se destina aos alunos acompanhados pelos 
docentes do AEE e pela pedagoga do Acolhe.  

 

§ 4º - A demanda inicial deverá ser indicada no Conselho Final do ano anterior, 
para previsão orçamentária e organização do atendimento. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PROMOÇÃO E RETENÇÃO 

 

Art. 130 – Será considerado promovido para o Ciclo subsequente do Ensino 
Fundamental e do Ano ou Termo da Educação de Jovens e Adultos o aluno que 
obtiver, ao final do ano letivo ou semestre letivo em cada componente curricular: 

I – Ao final do Ciclo, no Ensino Fundamental e nos Termos I e II da 
Educação de Jovens e Adultos, após o quarto bimestre, aproveitamento 
igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros) e freqüência igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento); 

II – Ao final do semestre, após o segundo bimestre, na Educação de Jovens 
e Adultos (Termos III e IV), freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) e aproveitamento igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros; 

 

Art. 131 – Considera-se retido ao final do Ciclo ou termo, o aluno que obtiver: 

 

I – freqüência inferior a 75% (setenta e cinco), qualquer que seja o seu 
aproveitamento; 

II – Aproveitamento menor do que 5,0 (cinco inteiros) em três ou mais 
componentes curriculares ao final de cada ciclo. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VIDA ESCOLAR 

 

Art. 132 – A transferência será expedida ou recebida durante todo o ano letivo. 

 

Art.133 – São válidos para todos os efeitos os estudos realizados em outra 
Unidade da federação, desde que obedeçam às leis e normas do Estado de 
origem. 
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Art. 134 – A documentação correspondente ao pedido de transferência será 
expedida no prazo estabelecido na legislação vigente. 

 

Art. 135 – No caso de diversidade entre o currículo das séries e dos anos 
anteriores, já cursadas pelo aluno na escola de origem e o previsto para os 
mesmos anos na escola de destino, o aluno transferido é submetido a processo 
de adaptação, ou avaliação conforme normas estabelecidas pelos órgãos 
competentes. 

 

Art. 136 – Pode ser dispensado do processo de adaptação o aluno transferido 
mediante parecer devidamente fundamentado de professores designados para 
esse fim, desde que constem do seu currículo: 

I – Componentes curriculares de idêntico valor formativo; 

II – Componentes de base nacional comum do currículo quando, mesmo sob 
diversidade de tratamento metodológico e de nomenclatura, se configure 
identidade de objetivos entre os componentes cumpridos na escola de 
origem e os a cumprir na escola de destino. 

 

Art. 137 – O processo de adequação, quaisquer que sejam os casos e situações 
observará os procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes. 

 

Parágrafo Único – O componente curricular cumprido em regime de adequação 
será registrado na ficha escolar do aluno. 

 

Art. 138 – É conferido Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental ao aluno 
que o concluir com êxito. 

 

Art. 139 – Poderão ser expedidos Declaração de conclusão de Ano e Termo, 
quando requeridos pelo aluno ou, se menor, por seu responsável. 

 

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 140 - O Ensino Religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina do 9° 
ano do Ensino Fundamental e será ministrado de acordo a legislação vigente, 
assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa dos alunos.  






