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Resultado do SAEPE 2019 meu e-mail dia 20/5 

1. Orientações para busca do resultado do Saeb
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 Matrícula 
 Avaliação 
 Pandemia 
 Matriz curricular  

 

2. Ofício circular de encerramento do ano letivo. 



 
 

SECRETARIADAEDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES. 
Por uma Pedagogia estruturada na construção do Saber Conviver 

Construindo Pontes para Aprendizagem 

 

 

Documentos de secretaria; 

 Histórico Escolar; 
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 Ficha individual do aluno; 

  
 Atas de resultados finais; 
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MENSAGEM 

 
’’Educar é imaginar de sentido cada ato cotidiano, cada 

coisa que se faça e que a educação tem de partir para as 
coisas simples, a simplicidade é a sabedoria”.  (Paulo 

Freire) 
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                                                                                           TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1°. O presente Regimento Substitutivo estabelece à dinâmica, estrutura e 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal da Educação da 

Escada, numa perspectiva de coletividade e construção do saber como processo, 
avaliado continuamente com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, com base nos princípios fundamentais da Legislação Educacional 
Brasileira vigente. 

 
Art. 2°. Esta nova versão expressa à observância do compromisso assumido pela atual 
gestão, quanto á atualidade dos instrumentos necessários à melhoria qualitativa dos 

serviços educacionais promovidos a Educação Básica. 

TÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

CAPÍTULO I 

Da Denominação, Localização, Funcionamento e Mantenedor 

 
Art. 3°.Denomina-se as Escolas Municipais, as instituições localizadas em Escada - PE, 
CEP: 55.500-000, mantidas pela Prefeitura Municipal como Estabelecimentos 

Educacionais de Ensino Público, funcionando no turno diurno e noturno. 
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Parágrafo Único. As Escolas da Rede Municipal da Escada, localizadas na zona rural, 

tem como sede administrativa e pedagógica o núcleo do Campo localizado na zona 
urbana /Anexo 1 – Banco do Brasil. 

CAPÍTULO II 

Dos Níveis de Educação e de Ensino 
 
Art. 4°. As Escolas da Rede Municipal da Escada oferece à Educação Básica nos níveis 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental - do 1° ao 9° ano e a modalidade da 
Educação de Jovens e Adultos. (Fases I, II, III e IV). 

                                                                      TÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios Filosóficos 
 
Art. 5°. As Escolas da Rede Municipal da Escada reúnem esforços para garantir a 
formação da cidadania na perspectiva de construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária, considerando os seguintes princípios: 
 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência da escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 
a arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideais e de concepções pedagógicas;  

IV. Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 
V. Valorização do profissional da educação; 

VI. Gestão democrática;  

VII. Garantia do padrão de qualidade; 
VIII. Valorização da experiência extra escolar; 

IX. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios Pedagógicos 
Art.6°., As Escolas da Rede Municipal da Escada adota os princípios pedagógicos 

contemplados pela Lei de Diretrizes e Bases n°9.394/96, dentro de uma visão dinâmica 
e inovadora aberta às mudanças e transformações do mundo atual, assumindo os 
seguintes avanços: 

 
I. Classificação; 

II. Reclassificação; 

III. Avaliação contínua; 
IV. Recuperação; 
V. Avanços nos anos e fases, 
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TÍTULO IV 

DA FINALIDADE DA ESCOLA 

CAPÍTULO I 

Da Implementação da Legislação Educacional 

 
Art.7°. As Escolas, Municipais da Rede Ensino da Escada, através do Projeto Político 
Pedagógico defendem uma concepção de educação voltada para a cidadania plena em 

que o aluno seja sujeito – agente de conhecimento e transformador da sociedade, 
respaldada no Art. 2° da LDB, que traduz – a educação como dever da família e do 
Estado, inspirada no princípio de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho. 
 
Art.8°. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de 0 (zero) até 5 (cinco) anos de idade, nos seus 
aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais complementando a ação da família 
e da comunidade. 

 
Art. 9°. O Ensino Fundamental, com duração mínima de nove anos, obrigatório e 
gratuito na Escola pública, tem como finalidade a formação básica do cidadão, 

conforme Art.32 da Lei 9.394/96, 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 da ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia 

da música, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III. O Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV. Fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO, NÍVEIS E MODALIDADES 

 
Art. 10. As Escolas, Municipais da Rede Ensino da Escada estão organizada em 
níveis/ciclos modalidades/fases a observar: 

I. Educação Infantil 

a. Creche de 0 a 3 anos; 
b. Pré - Escola de 4 a 5 anos 

II. Ensino Fundamental 
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a. Anos Iniciais 

I. 1º Ciclo - do 1º ao 3º ano 
II. Ciclo - 4º e 5º ano 

b. Anos Finais 

I. 6º ao 9º ano 
III. Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

a. Fase I - 1ª e 2ª série 

b. Fase II - 3ª e 4ª série 
c. Fase III - 5ª e 6ª série 
d. Fase IV - 7ª e 8ª série 

 
Parágrafo Único. Os eixos de trabalho orientadores da Educação Infantil são 
norteados pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL,1998). 

 

CAPÍTULO I 

Das Diretrizes Pedagógicas das Escolas 
 
Art.11. A Diretriz que fundamentam o Projeto Político Pedagógico, da Rede Municipal 

da Escada apontará para a melhoria da qualidade do ensino e para a gestão 
democrática, a partir de suas concepções e opções pedagógicas, guardando sintonia 
com os princípios que norteiam a política educacional municipal (Lei orgânica, PME, 

Estatuto do Magistério) 
 
Art.12. O Professor como mediador do conhecimento realizará reflexão sobre a 

estrutura do saber a ser ensinado, considerando os aspectos teóricos – práticos – 
metodológicos, situados numa contemporaneidade. 
 
Art. 13 Escada responsáveis pela formação das Crianças, Jovens e Adultos tem como 

princípios: 
 

I. Zelar pelo bom desempenho do estudante através do diálogo 

II. Usar os multimeios existentes nas escolas para facilitar aprendizagem dos 
estudantes; 

III. Incentivar a atualização docente através de participação em formações 

continuadas aplicada pela Equipe de Ensino e de Avaliação, normatização e 
monitoramento proporcionando momentos de reflexão da prática; 

IV. Reduzir a repetência e a evasão através de um trabalho pedagógico por meio 

de um trabalho de participação do professor e das famílias; 
V. Garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola; 

VI. Reconhecer as qualidades próprias da cultura regional criando uma proposta 

pedagógica baseada na realidade do estudante; 
VII. Desenvolver projetos de intervenção disciplinares e ou interdisciplinares, 

promovendo a aquisição de conhecimentos e a cultura da pesquisa; 

VIII. Implementar atividades de lazer, cultura musical, esporte e arte para toda 
comunidade escolar visando a ampliar o processo de integração do estudante. 
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CAPÍTULO II 

Da Organização Curricular 
 

Art.14. O Currículo do Ensino Fundamental, que orienta das  Escolas, Municipais da 
Rede Ensino da Escada  é baseado no PCE (Pernambuco, 2012) e norteados pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL ,2013), exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, de acordo com 
a legislação em vigor. 
 

Art.15. As Escolas, Municipais da Rede Ensino da Escada, contemplam o estudo das 
Línguas: Portuguesa, Inglesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e 
natural e da realidade social e político, especialmente do Brasil. 

 
§ 1º. O Ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, de forma a 
promover o desenvolvimento cultural dos alunos; 

 
§ 2º.  As aulas de Educação Física no Ensino Fundamental nos anos finais serão 
ministradas prioritariamente, no contra turno respeitando as seguintes orientações: 

I. Educação Física deverá seguir as orientações da Proposta Curricular do 
Município; 

II. As temáticas: Saúde Preventiva, Saúde e Orientação Sexual, História e Cultura 
da Escada, História da Cultura Pernambucana, História da Cultura Indígena e 

Afro-brasileira e Educação Ambiental serão desenvolvidas de forma 
interdisciplinar, e/ou em Projetos de Rede, assim como a história e as culturas 
indígenas e afro-brasileiras, presentes, obrigatoriamente, nos conteúdos 

desenvolvidos no âmbito de todo currículo escolar e, em especial, no ensino de 
Artes e História do Brasil, assim como a História da África, deverão assegurar o 
conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação 

(conforme art. 26-A da Lei nº 9.394/96, alterado pela Lei nº 11.645/2008 – 
Instrução Normativa SEDE/GENE nº 01/2012 (Pernambuco 2012). 

 

§ 3º. No Ensino Fundamental anos finais, o Ensino Religioso será de oferta obrigatória 
para a escola e de matrícula facultativa para o (a) estudante, conforme o disposto na 
Lei Federal nº 9.394/1996, cabendo ao (à) estudante ou ao seu responsável fazer a 

opção de cursar o citado componente curricular no ato da matrícula. 
 
§ 4º. O Ensino Religioso nos anos finais será desenvolvido sob a forma de seminários 

com duas horas quinzenais, devendo ser ofertado no horário diferente do turno no 
qual o estudante está matriculado. 
 

Art.15. Os componentes curriculares observam, ainda, as seguintes diretrizes: 
 

I. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direito e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II. Consideração das condições da escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III. Orientação para o trabalho; 
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IV. Promoção do desporto educacional da escola rural e urbana e apoio às práticas 

desportivas não formais. 
 

 

 

CAPÍTULO III 

Dos Programas 

 
Art.16. Os programas dos componentes curriculares do Ensino Fundamental - anos 
iniciais, finais e modalidades EJA serão orientados pelos PCE’s, de modo que 

assegurem a ordenação, o relacionamento, à seqüência de estudos, tendo como base 
os Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN e Parâmetro Curriculares Estaduais/PCE. 

CAPÍTULO IV 

Do Período Letivo 

 
Art.17. No Ensino Fundamental a carga horária mínima será de 800 (oitocentos) 
horas, distribuídas por período mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 

escolar, dividido em 2 (dois) semestres. 
 
Art.18. O Calendário escolar será elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, 

com base na legislação em vigor, atendendo às peculiaridades locais, climáticas e 
econômicas. 

CAPÍTULO V 

Da Matrícula no Ensino Fundamental 
 
Art. 19. Terá direito ao ingresso no 1º Ano do Ensino Fundamental, o(a) candidato(a): 

 
I. Com 06 (seis) anos de idade completos; ou, 

II. A completar 06 (seis) anos de idade até o dia 30 de junho do ano letivo para o 

qual for efetuada a matrícula, conforme Lei Estadual nº 15.610 de 06 de 
outubro de 2015. 

 

Art. 20. Tendo em vista a continuidade dos estudos, o atendimento dos (as) 
estudantes concluintes dos Anos Iniciais (5º ano) do Ensino Fundamental na Rede 
Municipal de Ensino, deverá seguir os critérios abaixo: 

 
I. Matrícula na própria escola;  

II. Matrícula em escolas próximas da sua residência. 
 

Art. 21. Tendo em vista o direito a continuidade dos estudos dos(as) concluintes dos 
Anos Finais (9º ano), o cadastro no SIEPE, será realizado na primeira etapa, pela 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e posteriormente pela Secretaria escolar. É 

dever do(a) Gestor Educacional fornecer à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 
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a relação nominal dos (as) estudantes concluintes dessa etapa com a indicação das 

Escolas de preferência até a última semana de setembro do ano em curso. 
 

CAPÍTULO VI 

Da Matrícula na Educação Especial 

Art. 22. A matrícula na Educação Especial para 2018 deverá ser efetivada em classes 
comuns do ensino regular desta Escola da Rede Municipal e, também, ser ofertado o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), este último no contra turno da 

escolarização, em atendimento aos dispositivos contidos no Decreto Federal n.º 
7.611/2011. 
 

Art. 23. Em nenhuma hipótese será exigido do pai ou responsável pelo (a) estudante 
da Educação Especial laudo médico como pré-requisito para a efetivação de matrícula, 
de acordo com as orientações emanadas do Decreto Federal n.º 7.611/2011 e da Nota 

Técnica n.º 04/2014 MEC/SECADI/DPEE. 
 
Parágrafo único. Caso o pai ou responsável apresente, no ato da matrícula, laudo 

médico que diagnostique a situação do (a) estudante, este deverá ser anexado à sua 
documentação de matrícula. 
 

Art. 24. A matrícula do (a) estudante da Educação Especial no AEE deve ser efetuada, 
prioritariamente, na escola em que o mesmo estuda e, caso a escola do Ensino Regular 
não disponha deste serviço de atendimento, a matrícula deverá ser efetivada em outra 
escola do Sistema Público de Ensino que disponha desse atendimento. 

 
Art. 25.O(As) estudantes da Educação Especial, matriculados(as) na escola regular 
devem ser distribuídos(as) nas turmas existentes para garantir a inclusão. 

 
Art. 26.Aos(Às) estudantes com deficiência intelectual ou transtornos globais do 
desenvolvimento matriculados na escola da rede municipal, tendo sido comprovada a 

necessidade de auxílio nas atividades de comunicação, interação social, locomoção, 
alimentação e cuidados pessoais, será assegurado profissional de Apoio Escolar 
(estagiário) de forma a garantir o acesso e a permanência na escola desses(as) 

estudantes. 
 
Art. 27.Aos(Às) estudantes deficientes auditivos (DA), deficientes visuais (DV), e com 

baixa visão ou deficientes auditivos/visuais serão assegurados(às), respectivamente, de 
acordo com a deficiência, professor(a) intérprete e professor(a) brailista.  
 

CAPÍTULO VII 

Da Matrícula na Educação de Jovens e Adultos 

Art. 28. A Educação de Jovens e Adultos (Fases I, II, III e IV) tem por objetivo ofertar 
vagas àqueles (as) que não tiveram acesso aos estudos, na idade própria, no Ensino 

Fundamental; 
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Art. 29. Para a matrícula na modalidade da EJA do Ensino Fundamental Fases I a IV, 

ofertadas na Rede Municipal de Ensino, a idade mínima é de 15 (quinze) anos 
completos, conforme Resolução CNE/CEB nº 03, de junho de 2010. 
 

CAPÍTULO VIII 

Do Quantitativo de Estudantes por Turma 

Art. 30. O número de estudantes por turma obedecerá ao quantitativo estabelecido 
nesta Instrução e na Resolução do CEE/PE nº 03/2006, DOE-PE de 13.04.2006, de 

acordo com anos/ fases descritos a seguir: 
 

I. Educação infantil: 

a. Creches: faixa etária de 0 a 1 ano ou a completar até 30 de junho de 
2017(LEI ESTADUAL Nº 15.610, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 - DOE 07 
DE OUTUBRO DE 2015), até 05 estudantes por professor, podendo este 

número ser ampliado para até 10 estudantes, desde que o professor 
conte com duas estagiárias, cuja formação mínima seja o Ensino Normal 
Médio e/ou cursando Graduação em Pedagogia. 

b. Creches: faixa etária de 1 a 2 anos ou a completar até 30 de junho de 
2017 (LEI ESTADUAL Nº 15.610, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 - DOE 
07 DE OUTUBRO DE 2015), até 05 estudantes por professor, podendo 

este número ser ampliado para até 10 estudantes, desde que o 
professor conte com duas estagiárias cuja formação mínima o Ensino 
Normal Médio e/ou cursando Graduação em Pedagogia. 

c. Creche: Nafaixa etária de 2 a 3 anos ou a completar até 30 de junho de 

2017 (LEI ESTADUAL Nº 15.610, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 - DOE 
07 DE OUTUBRO DE 2015), até 10 crianças por professor, podendo este 
número ser ampliado para até 15 crianças, desde que o professor conte 

com duas estagiárias cuja formação mínima seja o Ensino Normal Médio 
e/ou cursando Graduação em Pedagogia. 

 

II. Pré-Escola  
a. Na faixa etária de 4 anos ou a completar até 30 de junho de 2017 (LEI 

ESTADUAL Nº 15.610, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 - DOE 07 DE 

OUTUBRO DE 2015), até 20 estudantes por professor. 
b. Na faixa etária de 5 anos completo ou a completar até 30 de junho de 

2017 (LEI ESTADUAL Nº 15.610, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 - DOE 

07 DE OUTUBRO DE 2015), até 20 estudantes por professor. 
 
III. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

a. 1º ano: 6 anos completos ou completar até 30 de junho de 2017- (LEI 
ESTADUAL Nº 15.610, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015 - DOE 07 DE 
OUTUBRO DE 2015), 25 (vinte e cinco) estudantes por professor; 

b. 2º e 3º ano: 25 (trinta) estudantes por professor; 
c. 4º e 5º ano: 30 (trinta e cinco) estudantes por professor. 

 

IV. No Ensino Fundamental– Anos Finais 
a. 6º ao 9º Ano: 40 (quarenta) estudantes por turma. 
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V. Educação de Jovens e Adultos  
a. Fases I e II: 25 (vinte e cinco) estudantes por professor; 
b. Fases III e IV: 35 (trinta e cinco) estudantes por turma. 

 
VI. Educação do Campo 

a. O número de estudantes por turma, na educação infantil, anos iniciais 

do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais nas escolas do Campo, 
obedecerá a realidade local no que se refere à demanda, independente 
do quantitativo de estudantes estabelecido nas resoluções do CEE/PE nº 

03/2006, DOE-PE de 13.04.2006, cabendo as escolas apresentarem 
justificativas para análise e parecer da SEDUC;  

 

Art. 31. Para efeito de matrícula na Rede Municipal de Ensino, o(a) estudante 
desistente também terá assegurado o seu direito à vaga. 
 

Art. 32.As vagas remanescentes serão disponibilizadas para os estudantes novatos(as) 
no período de 16.01.2017 a 27.01.2017. 
 

Art. 33. A Matrícula do(a) estudante do Ensino Fundamental deverá ser efetuada, 
considerando prioritariamente a proximidade da sua residência; 
 
Art. 34. Caberá ainda ao/a Gestor (a) Educacional: 

 
I. Monitorar a freqüência de todos (as) estudantes matriculados (as), registrando 

os motivos da ausência e tomando as providências para assegurar a sua 

permanência e sucesso escolar; 
II. Adotar as providências necessárias para assegurar o reingresso e permanência 

dos (as) estudantes não freqüentes na escola; 

III. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os 
responsáveis legais, sobre a freqüência e o rendimento escolar dos(as) 
estudantes que não comparecerem a escola durante 5 (cinco) dias 

consecutivos, ou 10 (dez) dias alternados durante o bimestre, orientando-os 
sobre o retorno do(a) estudante, bem como colhendo assinatura do 
responsável e atestando o compromisso de inserção do(a) estudante até a data 

estabelecida pela escola;  
IV. Enviar comunicado ao Conselho Tutelar, com data determinada para a 

resposta, devendo manter em seus arquivos via original deste documento, caso 

o(a) estudante não retorne na data estabelecida pela Escola. 
V. Os (as) estudantes não freqüentes e desistentes que não confirmarem a 

renovação de matrícula terão seus nomes relacionados pelo/a Gestor (a) 

Educacional e encaminhados à Secretaria de Educação, tendo garantida sua 
matrícula na escola onde houver vagas no período de vagas remanescentes. 

 

Art. 35. Após a comunicação ao Conselho Tutelar sobre a ausência do (a) estudante e 
não havendo o retorno do (a) estudante à escola, caberá ao/a Gestor (a) Educacional 
informar todos os casos à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes que deverá 
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encaminhar o caso ao Ministério Público, junto à Promotoria de Justiça da Criança e do 

Adolescente da Cidade. 
 
Art. 36. Quanto à organização escolar, deverão ser observadas as seguintes 

orientações: 
 

I. Constatando o percentual de infrequência superior a 50% por parte do(a) 

estudante até 31/03/2017, a turma deverá ser desativada e os estudantes 
reagrupados na própria escola ou em unidades escolares mais próximas, 
ficando assegurado o direito de prosseguirem seus estudos até o término do 

ano letivo e o professor deverá ser encaminhado a Secretaria de Educação, 
Cultura e Esportes para localização; 

II. No ato da matrícula os estudantes de 06 a 14 anos completos ou a completar 

até 30 de junho, oriundos do lar ou sem comprovação de escolaridade, deverão 
ser matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental, podendo ser classificados 
posteriormente no ano correspondente ao seu nível de desenvolvimento; 

III. O horário de funcionamento das escolas deverá contemplar um mínimo 4 
(quatro) horas diárias de efetivo trabalho pedagógico, incluindo neste tempo o 
horário de recreio (Conforme a Lei 5.692/71 do CFE, no Parecer 792/73, de 5-

6-73), observando o horário inicial do 1º Turno: 7h30min; 2º turno: 13 horas e 
3º turno; 18h40min; 

IV. Todas as escolas da rede municipal de ensino, independentemente dos anos ou 
modalidades que ofereçam, deverão realizar um conselho de classe por 

bimestre, resguardando-se os direitos dos estudantes, observando o Calendário 
Letivo divulgado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; 

V. As escolas municipais da Escada deverão promover por semestre, um encontro 

família/escola e uma reunião de pais/mães/responsáveis e professores. 
 

CAPÍTULO IX 

Da Efetivação da Matrícula 

Art. 37. A efetivação da matrícula do (a) estudante das etapas de continuidade, de 
recepção do Município, de transferência entre escolas do município ocorrerá no período 
de 02/01/2017 a 31/01/2017. 

 
Art. 38. Para a efetivação da matrícula deverão ser preenchidos e apresentados os 
seguintes documentos: 

 
I. Requerimento de matrícula, assinado pelo pai, ou pela mãe ou por responsável 

legal, ou pelo (a) estudante, quando maior de 18 (dezoito) anos ou 

emancipado (a);  
II. Termo de responsabilidade assinado pelo pai, ou pela mãe, ou por responsável 

legal do (a) estudante menor de 18 anos para efeito de compromisso, 

acompanhamento da freqüência escolar e participação no processo de 
aprendizagem.  

III. Transferência da escola de origem (não devendo conter emendas e/ou 

rasuras);  
IV. Cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 
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V. Cópia do comprovante de residência com o CEP; 

VI. Cópia da carteira de vacinação (lei estadual nº 13.770 de 18/05/2009); 
VII. Cópia do comprovante do tipo sanguíneo e do fator rh do(a) estudante (lei 

estadual nº 15.058 de 03/09/2013);  

VIII. 1 (uma) foto 3x4 recente. 
 
§ 1º. A matrícula poderá ser efetuada com pendência dos documentos citados nos 

incisos V a VIII do caput deste Artigo, devendo o pai, mãe, responsável pelo estudante 
ou o próprio estudante maior de idade, apresentar o(s) documento(s) pendente(s) em 
até 15 (quinze) dias após a data da matrícula. 

 
§ 2º.O(A) estudante que deixar de apresentar documento de transferência da escola 
de origem, citado no inciso III do caput deste Artigo, em razão de não ter como 

comprovar estudos, deverá ser submetido à Classificação por Comprovação de 
Competência em Exame Especial, conforme preceitua o Art. 24, inciso V, alínea b da 
Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996);  

 
§ 3º. Caso o(a) estudante, menor de 18 (dezoito) anos, que não disponha de 
documento de certidão de nascimento, deverá a Direção Escolar encaminhar o caso ao 

Conselho Tutelar mais próximo da escola, a fim de assegurar o direito de identificação 
e de acesso à Educação Básica. 
 

CAPÍTULO X 

Da Transferência 
 
Art. 39. A transferência poderá ser concedida em qualquer período letivo. 

 
Parágrafo Único. Quando a Transferência for solicitada no período de recuperação 
final, será concedida mediante declaração assinada pelo pai ou responsável. 

 
Art.40. Quando a transferência for concedida no decurso do ano escolar, nos casos 
amparados por lei, também será expedida com um parecer descritivo, expectativas da 

aprendizagem trabalhadas com respectivo conceito e freqüência do aluno no ano letivo 
até a data de expedição da mesma. 
 

CAPÍTULO XI 

Da Freqüência 
 

Art. 41.A responsabilidade do controle de freqüência ficará a cargo do professor e da 
escola obedecendo às normas da legislação em vigor, exigindo a freqüência mínima de 
75% do total de horas letivas para aprovação. 

 

CAPÍTULO XII 

Da Sistemática da Avaliação da Aprendizagem 
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Seção I 

Das Orientações Pedagógicas da Avaliação 
 

Art. 42. O processo de avaliação das aprendizagens do (a) estudante dar-se-á de 
acordo com os níveis, ciclo/anos, fases, modalidades e projetos de ensino: 
 

I. Na Educação infantil, a avaliação do desenvolvimento da criança será realizada 
através do acompanhamento sistemático e registro do seu desenvolvimento 
mediante a elaboração de pareceres de aprendizagens sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental, de acordo com o 
disposto no Art. 31 da LDBEN Nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996); 

II. Nos ciclos/anos iniciais do ensino fundamental, a avaliação das aprendizagens 

do(a) estudante será realizada através de instrumentos diversificados e 
registrada sob a forma de conceitos PC (Processo Construído); PEC (Processo 
Em Construção); NT (Não Trabalhado) e  parecer descritivo da trajetória do 

estudante (Art. 4º, incisos de I a V da instrução normativa nº 01/2006 que 
orienta procedimentos para reorganização do ensino em ciclos no Sistema 
Educacional); 

III. Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) a avaliação das 
aprendizagens do(a) estudante deverá ser realizada através de instrumentos 
diversificados e os resultados das aprendizagens registrados sob a forma de 
nota; 

IV. Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Fases I, II, III e IV), a 
avaliação das aprendizagens do (a) estudante deverá ser realizada através de 
instrumentos diversificados e os resultados das aprendizagens registrados sob a 

forma de nota; 
V. Nos programas e/ou projetos especiais a avaliação das aprendizagens do(a) 

estudante e os registros de verificação serão realizados de acordo com as 

orientações teórico-metodológicas de cada programa e/ou projetos. 
VI. A avaliação das aprendizagens do/a estudante dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental deverá ser realizada em cada bimestre, por meio de, no mínimo, 

três instrumentos. A avaliação das aprendizagens NÃO poderá, por nenhuma 
hipótese, ser realizada por meio de apenas um instrumento. 

VII. A avaliação da aprendizagem que o estudante deverá desenvolver no(s) ano(s), 

fase(s) do Ensino Fundamental será realizada por meio de situações didáticas 
planejadas pelo (a) professor (a) e presentes no Projeto Político Pedagógico por 
unidades didáticas bimestrais. 

 

Seção II 

Do Processo de Progressão do (a) Estudante nos Ciclos 

 
Art. 43. O estudante dos anos iniciais do Ensino Fundamental em sistema de ciclo, só 
poderá ser retido por freqüência mínima, ou seja, freqüência inferior a 75%, no 3º ano 

do 1º ciclo ou no 5º ano do 2º ciclo, somando a freqüência de todo o ciclo (primeiro 
ciclo 600 dias letivos e o mínimo de 2.400 horas/ aula e no 2º ciclo 400 dias letivos e 
1.600 horas/aula). 
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Seção III 

Do Processo de Progressão do (a) Estudante dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 
Art. 44. O (a) Estudante ao longo da sua escolaridade poderá obter progressão plena 
ou parcial. 

 
Art. 45. A progressão plena dar-se-á quando o (a) estudante atingir ao término do 
ano letivo ou após período de recuperação final, nota igual ou superior a 6,0(seis) em 

todos os componentes curriculares da ano/fase e freqüência mínima de 75% do total 
das horas letivas em cada componente curricular. 
Art. 46. A progressão parcial, direito do (a) estudante do 6º ao 8º ano e EJA (FASE 

III), dar-se-á quando o (a) mesmo (a), após período de recuperação final, não obtiver 
aprovação em até dois componentes curriculares do ano/fase cursado. 
 

§ 1º. Ao estudante em regime de progressão parcial serão oferecidas, no mínimo, 
03(três) oportunidades de reensino e avaliação da aprendizagem, no ano letivo 
subseqüente. 

 
§ 2º. No regime de progressão parcial as novas oportunidades de aprendizagem 
deverão ser planejadas pelo (a) professor (a) junto a coordenação pedagógica, 
divulgadas em tempo hábil para o(a) responsável ou estudante quando maior de idade 

e oferecidas obrigatoriamente pela Escola no primeiro semestre letivo; 
 
§ 3º. O (a) estudante, em regime de progressão parcial, deverá obter em cada 

componente curricular a nota mínima 6,0(seis) para aprovação. 
 
Art. 47.Ao(a) estudante do 9º ano e EJA (FASE IV) do Ensino Fundamental reprovado 

em até duas disciplinas será garantido o direito a exame especial do componente 
curricular que não conseguiu progressão plena. A oportunidade de exame especial 
deverá ser oferecida até o dia 30 de dezembro do ano em curso. 

 
Art. 48.O(a) estudante que não obtiver aprovação, ao repetir a ano/fase, não poderá 
ser reprovado no(s) componente(s) curricular(es) em que já obteve aprovação no(s) 

ano(s) letivo(s) anterior(es). 
 

Seção IV 

Dos Procedimentos de Atribuição e Registro de Notas 
 
Art. 49. O processo de atribuição e registro de notas considera os seguintes critérios: 

I. O nível de aprendizagem do (a) estudante deverá ser registrado pelo (a) 
professor (a) no Diário de Classe de acordo com as orientações recebidas.  

II. No Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e EJA (FASES I, II, III, IV), 

a avaliação da aprendizagem terá registro em forma de notas expressas na 
escala de 0(zero) a 10 (dez); 
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III. O registro de notas será expresso mantendo até uma casa decimal, conforme a 

escala: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 
8,0; 8,5; 9,0; 9,5 e 10. 

IV. O arredondamento de notas, quando necessário, será por acréscimo e nunca 

por decréscimo de décimos. 
V. Em cada unidade didática bimestral, a avaliação deverá estar focada nas 

expectativas de aprendizagem necessárias ao ano/fase de estudo, devendo ser 

realizada por meio de: 
a. Procedimentos como: Trabalho em grupo, apresentação de seminários, 

pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas, tarefas realizadas em sala 

de aula, participação em projetos planejados pelo (a) professor(a), 
entre outros; 

b. Procedimentos avaliativos individuais que representam sínteses dos 

conteúdos abordados durante cada unidade didática bimestral; 
VI. A média aritmética do bimestre é o resultado obtido pelo (a) estudante ao 

longo de cada unidade didática bimestral e a anual, pelo processo aritmético 

das quatros médias das unidades didáticas bimestrais.  
 

Seção V 

Da Recuperação da Aprendizagem 

 
Art. 50. A recuperação da aprendizagem, direito do (a) estudante, será ofertada ao 
longo de cada unidade didática bimestral, de forma paralela, e ao final do ano letivo 

como Recuperação Final. 
 
§ 1º . Os estudos paralelos de recuperação da aprendizagem deverão ocorrer durante 

as unidades didático-bimestrais, através de situações didáticas diversificadas, 
garantindo ao estudante que não tenha demonstrado apropriação do(s) 
conhecimento(s) novas oportunidades para aprendê-lo(s). 

 
§ 2º. O (a) Estudante que, ao final do ano letivo, não obtiver a média anual 6,0(seis) 
será, obrigatoriamente, ofertada pela escola uma oportunidade final de recuperação da 

aprendizagem. 
§ 3º - A recuperação final deverá contemplar as expectativas de aprendizagem 
definidas para o ano/fase, não atingidas pelo (a) estudante durante o ano letivo; 

§ 4º - Caso a nota da recuperação final seja menor do que a nota anual prevalecerá a 
maior nota para efeito de registro escolar. 
 

Seção VI 

Dos Registros da Avaliação das Aprendizagens 
 

Art. 51. Para que a operacionalização dos registros da avaliação se desenvolva de 
forma satisfatória, é necessária a participação do (a): 

I. Professor (a), no que se refere: 

a. Ao preenchimento de todos os dados do diário de classe; 
b. Tornar acessíveis ao (a) estudante, seus pais ou responsáveis os dados 

sobre as aprendizagens do (a) estudante; 
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c. Participar do Conselho de Classe, como membro; 

d. Oportunizar estudos de recuperação da aprendizagem ao (a) estudante 
durante o ano letivo; 

e. Zelar pela aprendizagem do (a) estudante. 

 
II. Conselhos de classe, no que se refere à homologação dos resultados das 

aprendizagens obtidos pelo (a) estudante, conforme registrado no diário de 

classe. 
III. Secretaria da escola, no que se refere à transposição dos dados contidos nos 

diários de classe para a ficha individual do (a) estudante, os quais 

obrigatoriamente integrarão seu histórico escolar. 
IV. O estudante que pede transferência durante o 1º /2º anos do 1º ciclo e 4º ano 

do 2º ciclo levará a Ficha Descritiva (Ficha Individual), preenchida com as 

expectativas de aprendizagem foram vivenciadas pelo professor, devendo a 
secretaria da escola manter uma cópia arquivada na pasta individual do 
estudante. 

 

Seção VII 

Diário de Classe 
 

Art. 52. O diário de classe é um instrumento legal de registro do planejamento e do 
desenvolvimento das atividades pedagógicas do (a) professor (a) e das situações 
didáticas da vida escolar dos (as) estudantes, do acompanhamento das suas 

aprendizagens e do desempenho escolar; ( artigo 13 inciso V da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 9394/96). 
 

§ 1º. Em hipótese alguma o diário de classe deve ser retirado da Escola sem a 
autorização do gestor educacional. 
 

§ 2º. No diário de classe deve constar: a relação nominal dos(as) estudantes em 
ordem alfabética, observações sobre o rendimento, freqüência justificada, 
planejamento das aulas, o registro das expectativas de aprendizagem trabalhadas em 

situação didática de cada bimestre e as atividades ou projetos especiais. 
 

CAPÍTULO XIII 

Dos Projetos de Conhecimento 
 
Art. 53. Para melhor formação do aluno serão desenvolvidos projetos 

interdisciplinares: 
 

I. Na área de linguagem: sala de leitura, hora do conto, intercâmbio de 

produções; 
II. Na área de Matemática; utilização dos conhecimentos matemáticos na vida 

cotidiana dos alunos transformando-os em conhecimentos científicos, confecção 

de jogos, resolução de problemas com fatos reais da vida diária do educando; 
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III. Na área de ciências: Educação ambiental, aulas passeios e a iniciação Científica 

que deve ser incluída como elemento norteador para a construção do Trabalho 
de Conclusão de Pesquisa (TCP). 

IV. Na área de História e Geografia: resgatar a história de vida do educando a 

partir do seu ambiente.  

TÍTULO VI 

DA EQUIPE ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA 

CAPÍTULO I 

Da Concepção e Formas de Gestão 

 
Art. 54. As Escolas, Municipais da Rede Ensino da Escada trabalham numa gestão 
educacional democrática e participativa através dos princípios de autonomia, 

identidade, autocontrole e da co-responsabilidade. 
 
Art. 55. A gestão democrática das escolas da Rede Municipal de ensino de Escada 

implica na participação intensa e constante dos diferentes segmentos sociais nos 
processos decisórios, no compartilhar as responsabilidades, na articulação de 
interesses, na transparência das ações, em mobilização e compromisso social, através 
de trabalho colegiado. 

 

Seção I 

Da Concepção e dos Princípios Gestionários 

 
Art. 56. A forma de gestão da é colegiada com participação do gestor da educação 
diretores, coordenação pedagógica das Escolas, Municipais da Rede Ensino da Escada , 

professor responsável, sob a direção da secretaria municipal de educação. 
 
Art. 57.A gestão colegiada objetiva: 

I. A construção coletiva e exercício de cidadania dos que fazem a comunidade 
escolar e dos que buscam os serviços da escola; 

II. A garantia dos processos participativos com a comunidade; 

III. A implantação de oportunidades de ensino-aprendizagem e o enriquecimento 
cultural dos alunos. 

 

Seção II 

Das Formas de Participação da Comunidade Escolar 
 

Art. 58. As Escolas, Municipais da Rede Ensino da Escada trabalham de forma 
colegiada em que a comunidade tanto interna como externa interagem de forma 
participativa, avaliativa, deliberativa e consultiva dos processos decisórios da escola. 
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Art. 59.Considerando os princípios democráticos, discutem suas decisões 
administrativo-pedagógicos com órgãos normativo ou colegiados as Escolas, Municipais 

da Rede Ensino da Escada  . 
 
Art. 60.São órgãos colegiados: 

 
I. Conselho escolar; 

II. Conselho de classe 

 

 

CAPÍTULO II 

Dos Órgãos Colegiados 

Seção I 

Do Conselho Escolar 
 

Art. 61.O Conselho Escolar é uma entidade representativa da Comunidade Escolar, de 
naturezas consultivas, avaliativas e deliberativas, instituídas de acordo com as normas 
estabelecidas pela legislação vigente, e pelo que estabelece este regimento, para atuar 

na educação básica, nos níveis da educação infantil, ensino fundamental e modalidade 
de educação de jovens e adultos, sem fins lucrativos. 
 

Art. 62. As Escolas da Rede Municipal da Escada conta com Conselhos escolares 
integrados por representantes dos segmentos da comunidade escolar, asseguradas a 
participação: 

I. Da Direção da Unidade Escolar, através do Diretor; 
II. Do corpo docente e especialista em educação através dos professores e 

coordenadores pedagógicos; 

III. Do corpo discente, através de alunos a partir de 16 (dezesseis) anos, 
regularmente matriculados e freqüentando a escola; 

IV. Do corpo administrativo, através dos servidores públicos da escola em efetivo 

exercício, do quadro permanente; 
V. Da comunidade, através dos pais de alunos de qualquer idade ou seus 

responsáveis legais. 

 
Art.63. O Conselho Escolar, citado no artigo anterior, congrega-se a unidade 
executora regida pela resolução específica n° 003 de 21/01/99 do conselho 

deliberativo do FNDE, aprovado em Assembléia geral pela comunidade escolar, tendo 
como finalidade acompanhar os recursos financeiros aplicados pela escola. 
 

Art. 64. São atribuições do Conselho Escolar: 
I. Colaborar na assistência e formação do educando por meio de aproximação 

entre pais, alunos e professores promovendo a integração: poder público, 
comunidade, escola e família; 
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II. Viabilizar uma melhor articulação entre os vários segmentos que compõem a 

escola, de modo a possibilitar uma avaliação contextualizada do processo 
educativo; 

III. Analisar e avaliar o projeto político pedagógico (PPP), desenvolvido pela escola, 

tendo em vista a melhoria da qualidade da prática educativa e garantia da 
gestão democrática;        

IV. Interagir junto à escola como instrumento transformador de ação, promovendo 

o bem-estar da comunidade e a sua colaboração nas atividades educação, 
culturais e sociais; 

V. Manter articulação com a Secretaria de Educação, da Cultura e dos Esportes 

visando assegurar as condições necessárias ao funcionamento adequado da 
escola; 

VI. Apreciar e deliberar sobre problemas de rendimento escolar dos alunos, 

disciplina, evasão, repetência e absenteísmo de servidores, buscando e 
propondo soluções; 

VII. Analisar os resultados da avaliação interna e externa da escola, propondo 

alternativas para melhoria do desempenho dos professores, alunos, direção, 
pais e servidores; 

VIII. Orientar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros geridos pela escola, 

analisando suas prestações de contas. 
 

 

 

Seção II 

Conselho de Classe 
 

Art. 65. O conselho de classe é um órgão colegiado de natureza consultiva, avaliativa 
e deliberativa, instituído de acordo com as normas traçadas neste Regimento, para 
atuar pedagogicamente na educação infantil e ensino fundamental, atendendo às 

especificações de cada um desses níveis e modalidade de ensino. 
 
Art. 66. O conselho de classe é composto por professores regentes, representantes de 

alunos, representantes de pais, professores em função técnico-pedagógica e gestor 
educacional. 
 

Art. 67. O conselho de classe deve se constituir num espaço de discussão e reflexão 
do processo educativo, contribuindo para um repensar coletivo do projeto pedagógico 
da escola, contexto em que é desenvolvido. 

 
Art. 68. O conselho de classe tem por objetivo: 

I. Viabilizar uma melhor articulação entre os vários segmentos que compõem a 

unidade escolar de modo a possibilitar uma avaliação contextualizada do 
processo educativo; 

II. Analisar os resultados obtidos pelo aluno com vistas a um repensar de prática 
avaliativa numa perspectiva interdisciplinar contextualizada; 
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III. Analisar e avaliar o projeto desenvolvido pela unidade escolar, tendo em vista a 

melhoria da qualidade da prática educativa; 
IV. Discutir com os professores a necessidade de se ter atenção e cuidado especial 

para os alunos em atraso, no sentido de oferecer-lhes mais oportunidades de 

aprofundar determinados conteúdos. 
 
Art. 69. Compete ao conselho de classe: 

I. Emitir parecer sobre questões concernentes ao processo de ensino-
aprendizagem, objetivando o redimensionamento da prática pedagógica; 

II. Analisar encaminhamento metodológico dos conteúdos curriculares, de forma a 

contribuir para a melhoria de prática pedagógica; 
III. Propor medidas que possibilitem um melhor aproveitamento escolar a partir de 

revisão e análise dos resultados obtidos; 

IV. Colaborar com o corpo docente na execução dos planos de adaptação de 
alunos transferidos, quando se fizer necessário. 

 

Art. 70. O conselho de classe reunir-se-á semestralmente em datas previstas no 
calendário escolar e, extraordinariamente sempre que se fizer necessário: 
 

§ 1º. A convocação para as reuniões ordinárias será feita com antecedência de 48 
(quarenta e oito) horas, a todos os membros, os quais devem obrigatoriamente se 
fazer presentes, se exigido o quorum de 50% mais um; 
§ 2º. As reuniões do Conselho de Classe são lavradas em ata por secretário em livro 

próprio, para registro, divulgação ou comunicação aos interessados. 
 

 

 

                                                                CAPÍTULO III 

Das Formas de Controle Escolar 

 
Art. 71. O controle da comunidade escolar nos processos administrativos e 
pedagógicos estará de acordo com os critérios e objetivos expressos na PPP, incluindo: 

 
I. Avaliação interna e externa da escola; 

II. Transparência e avaliação na utilização de recursos financeiros. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Equipe Administrativa - Pedagógica 

 

Seção I 

Da Gestão 
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Art.72. A gestão será exercida por quem preside e direciona o funcionamento dos 

setores da escola com a finalidade de garantir os objetivos educacionais quer, no 
âmbito macro educativo, quer nas especificidades da instituição de ensino. 
 

Art. 73. A gestão será exercida por um professor no exercício da gestão democrática 
Escolar, habilitados para a carreira do magistério, portadores de diplomas de 
graduação plena ou pós-graduação, de preferências os portadores de diplomas de 

pedagogia em administração escolar, com o mínimo de 05 (cinco) anos na regência de 
classe, nomeado por Eleição Direta e secretas com a participação de todo segmento da 
comunidade escolar, de forma paritária, mediante sufrágio universal e facultativo. 

 
Art. 74. Para candidatar-se, os professores deverão pelo menos ter graduação e 
serem efetivos da rede municipal de ensino, com no mínimo 5 anos de regência de 

classe, apresentar uma proposta de projeto pedagógico a ser debatida com os eleitores 
e deverão ter formação mínima na área de gestão promovida pelo município. 
 

Art. 75. São atribuições dos Professores no exercício na Gestão Democrática Escolar. 
Garantir a gestão educacional no âmbito administrativo pedagógico e registro escolar 
de toda a escola: 

 
I. Participar de todas as formações em serviço da rede municipal de ensino; 

II. Informar a prefeitura sobre carências de professores e servidores na escola, em 
sua gestão; 

III. Conservar e controlar o patrimônio da escola, permanentemente; 
IV. Representar, oficialmente, a escola sob sua responsabilidade perante as 

autoridades municipais, estaduais e federais; 

V. Convocar reuniões com os pais e a comunidade; 
VI. Fazer cumprir os dias letivos; 

VII. Elaborar o projeto político pedagógico (PPP), conjuntamente com a comunidade 

escolar, com o apoio do coordenador educacional, direção, professores, 
funcionários, pais e estudantes; 

VIII. Convocar e presidir as reuniões dos conselhos existentes na escola; 

IX. Divulgar o calendário escolar, de acordo com a portaria da secretaria municipal 
de educação; 

X. Coordenar todo o processo de matrícula e de formação de turmas; 

XI. Promover a articulação entre escola e a família, visando uma maior participação 
entre os demais segmentos; 

XII. Cumprir as determinações do regimento escolar; 

XIII. Zelar pelo funcionamento regular da escola; 
XIV. Assessorar o processo e definição do planejamento de políticas educacionais, 

realizando diagnóstico, produzindo, organizando e analisando informações.  

XV. Garantir a participação da escola nas avaliações. 
XVI. Manter articulação sistemática com a secretaria municipal de educação de 

Escada para solucionar da manutenção nas instalações físicas, do mobiliário 

didático, merenda e demais condições necessárias ao funcionamento adequado 
a escola. 

XVII. Administrar os recursos financeiros repassados para a escola, definindo a sua 

aplicação junto com o conselho escolar; 
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XVIII. Acompanhar e exigir o cumprimento das aulas atividades. 

 

Seção II 

Da Secretaria 

 
Art. 76. A secretaria da escola dá apoio ao funcionamento de todos os setores da 
escola, oferecendo suporte ao mesmo para que possam realizar suas funções com 

vista à melhoria de qualidade dos seus trabalhos. 
 
Art. 77. A secretaria é o setor que tem a seu encargo todo o serviço de escrituração 

escolar e de correspondência dessa unidade Escolar. 
 
Art. 78. A secretaria funcionará sempre com a presença de uma responsável, 

independente da duração do período letivo, em todos os turnos de funcionamento da 
escola, com atendimento ao público em horários estabelecidos. 
 

Art. 79. A função de secretário é exercida por um profissional do magistério, portador 
de diploma de Licenciatura Plena, se possível qualificado para o exercício dessa função 
e indicado pela secretaria de educação do município. 
 

Parágrafo Único. O Secretário terá tantos auxiliares quantos permitidos, Normativa 
Nº 04/2017 da Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes. 
 

Art. 80. São atribuições do Secretário Escolar 
 

I. Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria; 

II. Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar, o registro de 
assentamento dos estudantes, de forma a permitir, em qualquer época, a 
verificação da identidade e regularidade da vida escolar do estudante, além da 

autenticidade dos documentos escolares. 
III. Organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, 

portarias, circulares, resoluções e demais documentos; 

IV. Redigir a correspondência que lhe for confiada, lavrar atas e termos, nos livros 
próprios; 

V. Rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do Gestor Educacional 

Escolar; 
VI. Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades 

superiores; 

VII. Apresentar ao Gestor Educacional Escolar, em tempo hábil, todos os 
documentos que devem ser assinados; 

VIII. Coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transferência, 

adaptação e conclusão de curso; 
IX. Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais distribuídos à 

Secretaria; 

X. Manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço. 
XI. Responder ao Censo Escolar Anual; 
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XII. Repassar ao Gestor Educacional, os dados cadastrais dos estudantes para 

cadastramento e recebimento do benefício do Transporte Escolar; 
XIII. Encaminhar tempestivamente, para fins de planejamento legal, o movimento 

mensal de matrícula e informar quais os estudantes beneficiados do transporte 

escolar; 
XIV. Realizar outras atividades correlatas com a função. 
 

Seção III 

De Apoio Administrativo 
 

Art. 81.Das Atribuições do Auxiliar de Secretaria  
 
Art. 82. O Auxiliar de Secretaria tem as seguintes atribuições:  

 
I. Participar da elaboração do planejamento dos trabalhos de secretaria da 

unidade escolar junto ao Secretário Escolar e à Direção; 

II. Executar as tarefas necessárias à consecução dos objetivos do planejamento 
dos trabalhos de secretaria, coordenadas pelo Secretário Escolar ou pela 
Direção;  

III. Atender a comunidade escolar: pais, mães, estudantes, professores e 

funcionários, prestando-lhes informações e expedindo documentos da 
escrituração escolar; 

IV. Efetivar a escrituração e registros escolares, mantendo-os atualizados e 

ordenados, garantindo a sua fidedignidade e seu adequado arquivamento;  
V. Colaborar em programações que promovam a agilidade do serviço interno e 

externo, na organização e manutenção dos arquivos, bem como da 

informatização dos trabalhos da secretaria; 
VI. Utilizar com zelo o material da Secretaria, guardando-o e mantendo-o em 

condições de utilização permanente;  

VII. Manter sigilo em relação à documentação dos estudantes e dos profissionais da 
escola;  

VIII. Participar de cursos de atualização e aperfeiçoamento promovidos pelos órgãos 

de formação da Prefeitura de Escada, visando ao aprimoramento de seu 
desempenho; 

IX. Desincumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, 

necessárias à boa prestação dos serviços educacionais. 
 

CAPÍTULO V 

Das Funções dos Cargos do Magistério 
 
Art.83. As funções do magistério público municipal compreendem o exercício da 

regência de classe e de atividades técnico-pedagógicas que suportam diretamente as 
atividades de ensino e de formação científica. 
Parágrafo Único – A regência de classe será exercida em escolas públicas registrada no 

cadastro geral da secretaria municipal de educação da Escada. 
 
Art. 84. São atribuições do Professor em Regência de Classe: 
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I. Planejar e ministrar aulas, coordenando o processo de ensino-aprendizagem 

nos diferentes níveis de ensino; 
II. Elaborar e executar programas educacionais; 

III. Selecionar e executar o material didático e utilizá-lo no processo de ensino- 

aprendizagem; 
IV. Organizar sua prática pedagógica, observando o conhecimento nas diversas 

áreas, características sociais e culturais do estudante e da comunidade em que 

a unidade de ensino se insere, bem como, as demandas sociais conjunturais. 
V. Elaborar, acompanhar e avaliar projetos pedagógicos e propostas curriculares; 

VI. Participar do processo de planejamento, implementação e avaliação da prática 

pedagógica e das oportunidades de formação continuada; 
VII. Organizar e divulgar produções científicas, socializando conhecimentos, saberes 

e tecnologias; 

VIII. Desenvolver atividades de pesquisas relacionadas à prática pedagógica; 
IX. Contribuir para interação e articulação da escola com a comunidade; 
X. Acompanhar e orientar estágios curriculares; 

XI. Participar da elaboração do ppp do estabelecimento do ensino; 
XII. Entregar dentro do prazo estabelecido pela direção, as relações de notas, 

pareceres, freqüência dos alunos e demais documentos exigidos pelo órgão 

competente; 
XIII. Colaborar para a ordem e disciplinar geral do estabelecimento; 
XIV. Conhecer a legislação educacional;  
XV. Ensinar de forma atualizada os conteúdos curriculares para cada nível de 

ensino. 
 

Seção I 

Das Equipe Técnica – Pedagógica 
 

Art. 85. A Equipe Técnica – Pedagógica da Rede Municipal da Escada, são compostas 

por coordenadores pedagógicos, professores. 
 
Art. 86. Supervisão Escolar, cargo técnico profissional lotado na secretaria de 

educação, com no mínimo, três anos de regência de classe, com formação superior, 
preferencialmente, em Pedagogia com pós-graduação em gestão, supervisão e/ou 
coordenação pedagógica. 

 
Art. 87. São atribuições do professor no exercício de Supervisão Escolar, na condição 
de cargo técnico educacional: 

 
I. Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico (PPP), Regimento Escolar e Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE); 
II. Orientar, acompanhar e supervisionar o ensino da escola visando melhorias na 

qualidade do mesmo, bem como a Coordenação Pedagógica da escola; 

III. Acompanhar e avaliar os projetos de enriquecimento pedagógico; 
IV. Aprovar, acompanhar e supervisionar os estudos continuados com os 

professores e realizar a formação continuada da coordenação pedagógica; 
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V. Assessorar o responsável por cada escola no cumprimento de normas e 

diretrizes emanadas das políticas públicas oriundas do MEC, FNDE, Governo do 
Estado e Secretaria Municipal de Educação; 

VI. Sugerir à Secretaria Municipal de Educação, provimento de material necessário 

à melhoria das atividades educacionais, como, materiais didáticos, livros, 
transporte e outros; 

VII. Subsidiar a direção da escola com informação e dados relativos aos trabalhos 

pedagógicos, freqüência e ao rendimento escolar; 
VIII. Manter arquivado e organizado as documentações e relatórios referentes às 

suas atividades; 

IX. Proceder ao final de cada unidade letiva, levantamento do número de 
estudantes que apresentem dificuldade de aprendizagem e/ou freqüência 
insuficiente, para as providências cabíveis, e ao final do ano letivo, fazer 

relatório quantitativo dos resultados e apresentar sugestões pedagógicas para 
as intervenções para o ano seguinte; 

X. Elaborar, anualmente, relatório de suas atividades para apresentar à secretaria 

de educação; 
XI. Acompanhar o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos da escola, de 

acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases - Lei nº 9.394/96; 

XII. Fazer levantamento da utilização dos diários de classe pelos professores; 
XIII. Participar da elaboração do calendário escolar e garantir seu cumprimento; 
XIV. Cumprir a legislação brasileira da educação básica, regimento da Secretaria 

Municipal de Educação, normas, instruções e regulamentos. 

XV. Responder na forma da lei, pelos recursos financeiros da escola, recebido por 
via da iniciativa privada, pública municipal, estadual e/ou federal, bem como, 
fazer a gestão dos mesmos, prestação de contas e responder, contabilmente, 

junto ao Conselho Escolar. 
 
Art. 88. Considera-se como Inspeção Escolar, o profissional efetivo lotado na 

secretaria de educação e que tenha graduação, preferencialmente em licenciatura, 
com pós-graduação em gestão e/ou Linguagens e suas Tecnologias. 
 

Art. 89. São atribuições do professor no exercício de Inspetor Escolar: 
 

I. Subsidiar as secretarias das escolas, verificando a documentação escolar e 

orientando na execução de suas atividades; 
II. Realizar reuniões com as secretárias, responsáveis por escola e pessoal 

administrativo das secretarias das escolas; 

III. Corrigir a documentação de transferência das escolas que não possui direção e 
liberá-las para serem assinadas pela secretária de educação e/ou diretor de 
ensino ou cargo equivalente; 

IV. Manter organizada a documentação das escolas extintas; 
V. Emitir transferências de estudantes oriundos das escolas extintas; 

VI. Acompanhar junto às secretarias das escolas, informações e dados para o 

INEP/MEC (instituto nacional de educação e pesquisa do MEC); 
VII. Manter a secretaria municipal de educação atualizada em relação aos 

levantamentos estatísticos das matrículas, avaliações internas e externas da 

aprendizagem, avaliação institucional e qualitativa; 
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VIII. Orientar as escolas da rede municipal, com relação à elaboração das atas e 

proceder orientação para garantir sua organização; 
IX. Dar parecer sobre autorização de funcionamento das escolas de iniciativa 

provada; 

X. Fazer gestão do sistema municipal de educação; 
XI. Dar parecer sobre questões disciplinares de estudantes e dos profissionais de 

educação das escolas municipais públicas e privadas por denúncia ou por 

demanda dos conselhos disciplinares permanentes ou temporários das escolas. 
 
Art. 90. Considera-se como Inspeção Escolar, o profissional efetivo lotado na 

secretaria de educação e que tenha graduação, preferencialmente em licenciatura, 
com pós-graduação em gestão e/ou Linguagens e suas Tecnologias. 
 

 

Seção II 

Dos Coordenadores Pedagógicos 

 
Art. 91.São Atribuições dos Coordenadores Pedagógicos: 

I. Elaborar conjuntamente com a direção escolar o PPP e o PDE da escola, com a 
comunidade escolar; 

II. Orientar, acompanhar e supervisionar o ensino na escola através do 
planejamento e preparação das aulas e dos instrumentos de avaliação e 
material didático, visando a melhoria na qualidade de ensino e da 

aprendizagem; 
III. Realizar estudos continuados nas aulas atividades com os professores; 
IV. Subsidiar a direção da escola com informações e dados relativos aos trabalhos 

pedagógicos e ao rendimento escolar; 
V. Manter em dia e organizada a documentação referente as suas atividades; 

VI. Elaborar anualmente relatórios das suas atividades para ser entregue a 

supervisão municipal da secretaria de educação; 
VII. Incentivar junto aos professores e estudantes, a produção de trabalhos escritos 

(textos, jornais, livros) e outras experiências; 

VIII. Articular ações com a biblioteca escolar, objetivando a melhoria da prática 
pedagógica; 

IX. Participar de atividades culturais, cívicas e sociais; 

X. Participar de palestras e seminários; 
XI. Exercer as demais atribuições decorrentes deste regimento no que concerne a 

especificidade de sua função; 

XII. Promover a discussão e a reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida nas 
escolas; 

XIII. Planejar, acompanhar e avaliar, com o professor, estudos de recuperação 

paralela, de forma a garantir novas oportunidades de ensino; 
XIV. Realizar com o coletivo da escola, reuniões de pais para reflexão conjunta sobre 

o processo educativo, visando ao aprimoramento pedagógico. 

XV. Manter contato com os pais, responsáveis e alunos, visando ao 
acompanhamento escolar e da frequência do aluno à escola, assegurando a 
elevação do fluxo escolar. 
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CAPÍTULO VI 

Dos Serviços de Apoio Pedagógico 

Seção I 

Do Professor em Biblioteca Escolar 
 
Art. 92. A biblioteca constitui-se num espaço pedagógico de informação cultural, 

pesquisa e lazer, cujo acervo estará à disposição de toda a comunidade escolar, 
durante o funcionamento da escola. 
 

Art. 93. A biblioteca estará a cargo de profissional habilitado ou de professor 
readaptado, de acordo com a legislação em vigor. 
 

Art. 94. São atribuições do professor em Biblioteca Escolar: 
 

I. Auxiliar as atividades extra classe do estudante; 
II. Participar da seleção dos materiais didáticos utilizado na elaboração das tarefas 

solicitadas; 
III. Acompanhar e orientar os trabalhos, quando solicitado; 
IV. Emitir relatório semanal das atividades e ações desenvolvidas pela biblioteca; 

V. Coordenar as atividades da biblioteca. 
VI. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, 

cursos e outros eventos de interesse educacional; 

VII. Manter a guarda do acervo didático de biblioteca. 
VIII. Participar na escolha dos livros didáticos. 

IX. Promover com todos os meios que a biblioteca disponha o atendimento às 

necessidades, interesses e objetivos do ensino – aprendizagem dos seus 
usuários nos diversos segmentos das comunidades escolar; 

X. Orientar, adequadamente, professores e alunos sobre técnicas de pesquisas; 

XI. Articular com a gestão escolar e a equipe técnica da secretaria de educação, 
professores e estagiários, uma ação conjunta de promoção de leitura e 
pesquisa, incentivar campanhas, palestras, entrevistas, recitais, clubes de 

leitura, projeção de vídeos e cartazes, jornal da biblioteca, panfletos, jogos 
pedagógicos e outras atividades que envolvam alunos e professor na prática 
pedagógica e no processo ensino – aprendizagem; 

XII. Promover intercâmbio, entre biblioteca escolar e de outras escolas e da cidade, 
como meio de maior relacionamento e de inter-relação cultural, visando 
aprofundamento de conhecimento; 

XIII. Organizar a estrutura técnica e funcional específica da biblioteca escolar 
(acervo, arquivo, fichário, tombamento, classificação, catalogação, 
empréstimos, adequação do espaço física, etc.) Facilitando o acesso à 

informação. 
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                                                                         Seção II 

Professor em Sala de Informática 
 
Art. 95. Os serviços de tecnologia das Escolas da Rede Municipal,  (quando houver) 

oportunizará o acesso ao conhecimento universal de diferentes linguagens.  
 
Art. 96. São atribuições do professor em sala de informática: 

 
I. Desenvolver ações metodológicas articuladas com o planejamento do professor 

regente; 

II. Atender aos estudantes nos espaços dos laboratórios acompanhados dos seus 
professores de sala de aula;  

III. Motivar para que o professor, o estudante e qualquer outro membro da 
comunidade escolar, tenham acesso ao laboratório de informática; 

IV. Zelar pela ambientação da sala e pela organização do laboratório, 
disponibilizando um dia na sua carga horária de trabalho, para efetivação de tal 
atividade de manutenção; 

V. Comunicar ao núcleo de informática, quando houver disfunção de alguns dos 
recursos que compõem o laboratório; 

VI. Participar dos encontros promovidos pela secretaria de educação: 

VII. Manter o acervo de programas sempre atualizados. 
 

Seção IV 

Dos Serviços Gerais e de Apoio Administrativo 
 
Art. 99. Os servidores administrativos têm ao seu encargo os serviços de apoio aos 

setores técnicos - pedagógico, de manutenção, de preservação, de segurança e de 
merenda escolar, sendo coordenado supervisionado pela equipe gestora, ficando a ela 
subordinadas. 

 
Parágrafo Único. Os serviços de que se trata o caput deste artigo são realizados por 
auxiliares administração e auxiliares de serviços gerais. 

 
Art. 100. Nas escolas municipais da Escada os serviços administrativos são 
coordenados e subordinados à secretaria de educação do município. 

 
Art. 101.Compete ao auxiliar administrativo. 
 

I. Apoiar os serviços da secretaria, da biblioteca e da central de tecnologia. Nos 

seus diversos segmentos; 
II. Cumprir as determinações dos seus superiores hierárquicos. 

 

Art. 102. Compete ao auxiliar de serviços gerais: 
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I. Executar serviços de manutenção, de preservação, de segurança e de merenda 
da unidade escolar, sendo coordenado e supervisionado pela equipe dirigente, 
ficando a ela subordinado; 

II. Preparar e servir a merenda aos alunos, controlando-a, quantitativamente e 
qualitativamente, conservando o local de sua preparação em condições 
adequadas de trabalho, procedendo a limpeza e a arrumação, informando a 

equipe dirigente da necessidade da reposição do estoque, utensílios e 
equipamentos e prestar serviços correlato a sua função; 

III. Realizar a limpeza e manter em ordem as instalações escolares e prestar 

serviços correlatos a sua função; 
IV. Zelar pela segurança da comunidade escolar, para impedir a entrada no recinto 

da escola, de pessoas estranhas sem autorização da secretaria de educação, 

fora do horário de trabalho; 
V. Zelar pelo prédio e sua instalações comunicando à equipe dirigente qualquer 

irregularidade ocorrida durante o plantão, a fim deque sejam tomadas as 

devidas providencias e prestar serviços correlatos a sua função; 
VI. Zelar pela segurança individual e coletiva dos alunos, orientando-os sobre as 

normas disciplinares para manter a ordem e evitar acidentes; 

VII. Observar a entrada e saída dos alunos, permanecendo nas imediações dos 
portões, com a finalidade de prevenir a sua integridade física e moral. 

 
Art. 103. É vedado ao auxiliar de serviços gerais servir-se da merenda antes do corpo 

discente e fazer cardápio diferente para servidores da unidade escolar. 
 
Art. 104. A relação social da escola acontecerá de forma democrática em que a 

conduta e a administração dos conflitos do cotidiano escolar sejam resolvidas 
coletivamente. 
 

Art. 105. Constituir-se-ão direitos dos alunos, além daqueles que lhe são assegurados 
pela legislação aplicável: 

I. Tomar conhecimento no ato da matrícula, do PPP da escola e dos dispositivos 

deste regimento; 
II. Receber adequada orientação em igualdade de condições para realização de 

suas tarefas, bem como os benefícios de caráter educativo, cultural, social, 

religioso ou recreativo que o estabelecimento proporcione; 
III. Solicitar orientação dos diversos setores da unidade escolar, coordenadores 

pedagógicos e professores; 

IV. Ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparação nem 
preferência; 

V. Expor aos professores as dificuldades encontradas nos estudos; 

VI. Tomar conhecimento do seu rendimento escolar e de sua freqüência, através 
de documentos próprios onde conste o registro de notas, carga horários 
ministrada; 

VII. Utilizar-se de acervo bibliográfico da escola; 
VIII. Garantia à liberdade de expressão e participação no conselho escolar e nas 

atividades pedagógico, artístico – culturais e desportivas; 

IX. Manter um bom relacionamento com professores, colegas e comunidade; 
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X. Expor ao professor as dificuldades encontradas nos estudos e apresentar 

sugestões à direção. 
 
Art. 106.São deveres dos alunos: 

 
 

I. Atender às determinações dos diversos setores da unidade escolar, nos 

respectivos âmbitos de competência. 
II. Respeitar colegas e professores em sala de aula; 

III. Respeitar colegas e professores no ambiente escolar; 

IV. Ser consciente e responsável pelas tarefas e exercícios que devem ser 
realizados em sala de aula; 

V. Não atrapalhar os professores com comportamentos que venham a dificultar o 

aprendizado de si e dos colegas; 
VI. Não ser agressivo, e não proferir ameaças com colegas e professores, 

coordenação, direção e demais funcionários, bem como coordenação e direção. 

Neste ponto, informamos que caso ocorra, serão tomadas as medidas cabíveis 
e legais.  

VII. Participar das aulas e ser assíduo. 

VIII. Não portar arma de fogo ou branca. Neste ponto, informamos que caso ocorra, 
serão tomadas as medidas cabíveis e legais. 

IX. Comparecer assídua e pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 
X. Usar de honestidade na execução de trabalhos escolares; 

XI. Conservar e conduzir diariamente, de acordo com o horário escolar, o material 
didático necessário às suas atividades escolares. 

XII. Participar de todas as atividades programadas e desenvolvidas pela unidade 

escolar, que permitem sua atuação sem prejuízo dos trabalhos escolares 
obrigatório;  

XIII. Assistir as aulas com interesse e participação; 

XIV. Respeitar e cumprir as normas estabelecidas pela direção da escola; 
XV. Respeitar o direito do colega de aprender, evitando conversas paralelas; 

XVI. Tratar com cordialidade o diretor, professores, colegas funcionários e quaisquer 

pessoas que compareçam à escola; 
XVII. Cooperar na manutenção da higiene e conservação das instalações escolares; 

XVIII. Permanecer na sala de aula durante o tempo da aula, participando ativamente 

do assunto que está sendo debatido; 
XIX. Justificar sua ausência às aulas; 
XX. Ser consciente e responsável pelas tarefas e exercícios que devem ser 

realizados em sala de aula. 
 
Art. 108. É vedado ao aluno; 

 
I. Ausentar-se do estabelecimento sem consentimento prévio da direção; 

II. Organizar rifas, coletas, listas de pedidos, gincanas, festas sem autorização da 

direção; 
III. Portar armas ou qualquer instrumento cortante no recinto da escola; 
IV. Agredir física ou moralmente qualquer funcionário ou colega no recinto da 

escola; 
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V. Assistir aula alcoolizado; 

VI. Assistir aulas com roupa inadequada ao ambiente escolar; 
VII. Conduzir qualquer tipo de droga. 

VIII. Usar boné ou fone de ouvido em sala de aula. 

IX. Portar fone de ouvido em sala de aula; 
X. Atrapalhar os professores com comportamentos que venham a dificultar o 

aprendizado de si e dos colegas. 

 
Art. 109. Ao aluno que desrespeitar qualquer dispositivo deste regimento, poderão ser 
aplicadas as seguintes medidas sócio-educativas: 

 
I. Advertência oral; 

II. Advertência escrita com comunicado aos pais ou responsáveis. 

 

Seção V 

Dos Direitos e Deveres dos Profissionais da Educação 

 
Art.110.São direito dos profissionais da educação: 
 

I. Utilizar-se das dependências, das instalações e dos recursos materiais do 

estabelecimento, necessários ao exercício de suas funções; 
II. Participar de oportunidades de formação que auxiliem e estimulem a melhora 

do seu desempenho profissional propiciando a ampliação dos seus 

conhecimentos 
III. Reunir-se no local e horário de trabalho para tratar de assuntos e interesses de 

educação; 

IV. Afasta-se para formação continuada com autorização do órgão competente; 
V. Perceber remuneração mensalmente de acordo com cargo para foi nomeado, o 

nível de formação e o tempo de serviço; 

VI. Participar de congressos, seminários, cursos e outros eventos referentes a 
educação, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens desde que 
autorizado pelo órgão competente; 

VII. Ter acesso à sua situação funcional;  
VIII. Requisitar o material necessário à sua atividade, dentro das condições da 

unidade escolar; 

IX. Sugerir aos diversos setores de serviços da unidade escolar, medidas que 
viabilizem um melhor funcionamento de suas atividades, com objetivo da 
melhoria e atualização do ensino, nos aspectos técnicos – pedagógico e 

administração; 
X. Gozar férias de acordo com a legislação vigente; 

XI. Dispensa no período de 8 (oito) dias por motivos de casamento ou luto em 

conseqüência do falecimento de cônjuge, pais, filhos e irmãos; 
XII. Exigir tratamento e respeito condignos e compatíveis com a sua missão de 

educar; 

XIII. Participar de elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; 
XIV. Comportar-se condignamente não usando de meios imperiosos ou violentos no 

desempenho de suas atividades funcionais; 
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XV. Participar de elaboração dos planos e programas de recuperação paralela a 

serem proporcionados aos alunos que obtiverem baixo rendimento escolar; 
XVI. Gozar de licença prêmio em período de 3 (três) meses, após 5 (dez) anos de 

efetivo exercício profissional de acordo com a lei 453/98 do estatuto dos 

servidores municipais. 
 
Art. 111. Além dos deveres decorrentes da legislação em vigor, compete aos 

profissionais da educação: 
I. Conhecer a legislação educacional; 

II. Ensinar de forma atualizada os conteúdos curriculares definidos para cada nível 

de ensino; 
III. Respeitar o aluno como sujeito principal do processo educativo e comprometer-

se com o avanço do seu desenvolvimento e aprendizagem; 

IV. Acompanhar a produção de conhecimento, de saberes e de bens culturais; 
V. Participar de atividades inerentes ao processo educacional, capacitações e 

demais formas de reuniões promovidas pela secretaria de educação; 

VI. Empenhar-se na utilização de métodos educativos e democráticos que 
promovam o processo sócio-político-cultural da comunidade; 

VII. Lutar para que os objetivos da educação brasileira atendam aos interesses e 

necessidades da população; 
VIII. Contribuir para a construção de uma nova escola e sociedade; 

IX. Participar, conjuntamente com o coordenador pedagógico, de processo de 
seleção de livros didáticos, quando adotados pelo estabelecimento de ensino, 

segundo diretrizes e os critérios estabelecidos pela secretaria do município; 
X. Cumprir e fazer cumprir as determinações do presente regimento, no seu 

âmbito de ação. 

 
Art. 112. Os deveres da equipe administrativa acham-se expressos no estatuto dos 
funcionários e neste regimento. 

 
Art. 113. É vedado aos profissionais da Educação. 
 

I. Contrariar normas constantes do código de ética profissional; 
II. Usar de meios imperiosos ou violentos no desempenho de suas funções; 

III. Suspender aulas; 

IV. Dispensar alunos antes do término das aulas, salvo em atendimento à 
solicitação escrita dos pais; 

V. Ausentar-se da escola, sem justificativas, antes de terminar o expediente; 

VI. Exercer atividades de comércio dentro da escola;  
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TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 114. O presente regimento substitutivo poderá ser modificado sempre que o 
aperfeiçoamento do processo educativo da escola assim que o exigir e sempre que 

venha colidir a legislação vigente, submetendo-os as modificações à aprovação do 
órgão competente. 
 

Art. 115. Na impossibilidade de ser mantido o funcionamento deste estabelecimento 
de ensino, a direção comunicará oficialmente o encerramento das atividades letivas a 
Secretaria de Educação da Escada, Conselho Estadual de Educação e a Secretaria 
Estadual de Educação até 60(sessenta) dias antes de início do ano letivo seguinte. 

 
Art. 116. Os casos omissos no presente regimento substitutivos serão resolvidos pela 
direção da escola, em consonância com a legislação em vigor. 

 
Art. 117. Divulgação do presente regimento a comunidade interna e externa da 
escola. 

 
Art. 118. Este regimento entra em vigor, após aprovação pelo Sistema Municipal de 
Educação e de sua publicação em diário oficial. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Escada, 11 de junho de 2018 
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Idoso.  Consultar em especial o Art. 22. 

 
 
 

 

 

3. Decreto do Conselho; 
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4. Documento do sistema de educação; 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 /2019 
 

FIXA NORMAS PARA A REORGANIZAÇÃO DAS 
MATRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE ESCADA PARA O 
ANO LETIVO DE 2019. 
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A Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes, através da 
Gerência de Avaliação, Monitoramento e Normatização, com base 
na Lei Federal nº. 9.394/1996 e na Lei Federal nº. 11.274/2006 
que altera os artigos 2º, 3º, 32 e 87 da LDB, no Parecer CNE/CEB 
nº11/2010; Resolução CNE/CEB nº 7/ 2010; Resolução CEE/PE 
02/2007; Instrução Normativa 01/2017 SECE/Escada. 
  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - As Matrizes Curriculares da Educação Básica implantadas 
nas escolas da Rede Municipal de Ensino a partir de 2017 
deverão seguir a reorganização disposta nessa Instrução 
Normativa, no que se refere às etapas e modalidades de ensino, 
conforme determina a legislação vigente, observando-se as 
seguintes normas gerais: 
 
I - A Base Legal da Matriz Curricular deverá ser de acordo com a 
legislação pertinente de cada etapa e/ou modalidade oferecida 
pela escola; 
 
II – O cabeçalho da Matriz Curricular deverá ser preenchido 
observando-se a realidade de cada escola; 
 
III - As Matrizes Curriculares deverão ser organizadas 
observando-se as especificidades das áreas de conhecimento e 
de cada turno (diurno e noturno); 
 
IV – Na Parte Diversificada deve-se especificar a (s) língua (s) 
inglesa do 6º ao 8º ano e língua espanhola para o 9ºano em 2019. 

Para 2020 conforme a LDBEN Art. 25º, parágrafo 5º, será ofertado 
do 6º ao 9º ano a Língua Inglesa. 

 
V – A Matriz Curricular deverá ser datada e assinada pelo Gestor 
Escolar; 
 
Art. 2º - A Matriz Curricular da Educação Infantil estará organizada 
da mesma forma em relação à etapa, respeitando-se as 
especificidades de cada perfil. 
 
 
Art. 3º - A Matriz Curricular do Ensino Fundamental estará 
organizada da mesma forma em relação ao ano/etapa, 
respeitando-se as especificidades de cada perfil (etapa/ano). 
 
Art. 4º -  A carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) 
horas distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
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trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver (inciso I, do Art. 24, da Lei 9.394/96) 
 
Art. 5º - Não serão computados, nas 800 (oitocentas) horas 
mínimas, (de acordo com a Instrução nº02/97), o tempo destinado 
a: 
 
I - Recreio; 
II - Intervalos de aula; 
III - Ensino religioso; 
IV - Estudos de recuperação; 
V - Tempo destinado à formação continuada dos docentes. 
 
Art. 6º - A distribuição da carga horária contida nas Matrizes 
Curriculares da Educação Básica nas Etapas e Modalidades de 
Ensino deverá atender às seguintes determinações gerais: 
 
I - Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração da 
hora/aula deverá ser de 60 (sessenta) minutos; 
 
II - Para os anos finais do Ensino Fundamental e a Modalidade da 
Educação de Jovens e Adultos (FASE III E IV), a duração da hora 
aula será de: 
 
a) 50 (cinquenta) minutos no turno diurno; 
b) 40 (quarenta) minutos no turno noturno. 
 
III - No 1º ciclo do Ensino Fundamental, compreendendo o 1º, 2º e 
3º ano, a carga horária mínima referente a cada ano será de 800 
(oitocentas) horas/aula, perfazendo um total de 2.400 (duas mil e 
quatrocentas) horas/aula nos 03 (três) anos; 
 
IV - No 2º ciclo do Ensino Fundamental, compreendendo o 4º e 5º 
anos, a carga horária mínima referente a cada ano será de 800 
(oitocentas) horas/aula, perfazendo um total de 1.600 (mil e 
seiscentas) horas/aula nos 02 (dois) anos; 
 
V - Nos anos finais do Ensino Fundamental, turno diurno, a carga 
horária referente a cada série/ano será de 1.000 (mil) horas/ aula 
perfazendo um total de 4.000 (quatro mil) horas/aula nos 04 
(quatro) anos; 
 
VI - Nos anos finais do Ensino Fundamental, turno noturno, a 
carga horária referente a cada série/ano é de 1.000 (mil) 
horas/aula, perfazendo um total de 4.000 (quatro mil) horas/aula 
nos 04 (quatro) anos; 
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VII - Nas fases I e II da Educação de Jovens e Adultos, turno 
diurno, a carga horária mínima correspondente a cada fase será 
de 800 (oitocentas) horas/aula, perfazendo um total de 1.600 (mil 
e seiscentas) horas/aula nos 02 (dois) anos; 
 
VIII - Nas fases I e II da Educação de Jovens e Adultos, turno 
noturno, a carga horária mínima correspondente a cada fase será 
de 800 (oitocentas) horas/aula, perfazendo um total de 1.600 (mil 
e seiscentas) horas/aula nos 02 (dois) anos. 
 
IX - Nas fases III e IV da Educação de Jovens e Adultos, turno 
DIURNO, a carga horária total correspondente a cada fase será 
de 1.000 (mil) horas/aula, perfazendo um total de 2.000 (duas mil) 
horas/aula nos 02 (dois) anos; 
 
X - Nas fases III e IV da Educação de Jovens e Adultos, turno 
noturno, a carga horária total correspondente a cada fase será de 
1.000 (mil) horas/aula, perfazendo um total de 2.000 (duas mil) 
horas/aula nos 02 (dois) anos; 
 
Art. 7º - Compete a Secretaria de Educação Municipal, orientar, 
acompanhar e avaliar as escolas na implantação e/ou 
operacionalização das matrizes curriculares, em consonância com 
o Projeto Político Pedagógico da Escola, garantindo a observância 
desta Instrução Normativa. 
 
Art. 8º - Compete às escolas, junto com as Gerências de 
Desenvolvimento do Ensino e de Avaliação, Monitoramento e 
Normatização, garantir a implantação e a correta 
operacionalização das matrizes curriculares, em observância ao 
que estabelece a legislação educacional em vigor. 
 
Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria 
/Educação, ouvidas a Gerência do Ensino, de Avaliação, 
Monitoramento e Normatização. 
 
Art. 10 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação. 
 

 
 
 
 

 
Escada, 08 de fevereiro de 2019. 
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John Kennedy Jerônimo Santos 
Secretário de Educação, da Cultura e dos Esportes 
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