
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

A NATUREZA, OBJETIVOS E FINALIDADES 
 

Art. 1º - O presente Regimento é o documento legal da Secretaria Municipal de Educação que 

fixa a organização administrativo-didático-pedagógica e disciplinar dos estabelecimentos de 

ensino, ficando sob a responsabilidade de cada Unidade Escolar a construção de sua proposta 

pedagógica que em linhas básicas, deverão integrar-se ao presente Regimento. 

 

Art. 2º - A Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul é constituída por instituições de 

ensino, a saber: Escolas, Creches Municipais, e Núcleo Municipal de Ensino Especializado.  

 

Parágrafo único – A partir desta data, as instituições de Educação Básica da Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul serão criadas através de Decreto Lei do Executivo e autorizadas 

para funcionamento pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 3º - A Rede Municipal de Paraíba do Sul é composta pela Educação Básica dentro de 

diferentes níveis e modalidades de ensino, identificadas de acordo com o tipo de atendimento 

a que se destinam. 

 

Parágrafo único - As Escolas da Rede Municipal de Paraíba do Sul serão mantidas pela 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul e administradas pela Secretaria Municipal de Educação, 

de acordo com as legislações federal, estadual e municipal em vigor. 

 

Art. 4º - A Rede Municipal é pública e gratuita, de direito da população e de dever do poder 

público, a serviço das necessidades e peculiaridades do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem dos educandos, independente de sexo, raça, cor, situação sócio-político-

econômica, credo; livre de quaisquer preconceitos ou discriminações. 

 

DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

 

Art. 5º - As instituições de ensino da Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul, em suas 

ações educativas e culturais, têm como objetivos: 



 

 

 

I. Atender ao educando nos seus direitos básicos à educação, respeitando a pluralidade cultural 

e promovendo a integração social; 

II. Oferecer ensino de qualidade, atendendo aos anseios e necessidades da comunidade local; 

III. Levar o educando a refletir, levantar hipóteses, descobrir soluções e defender suas ideias na 

apreensão das diversas formas de conhecimento; 

IV. Desenvolver no educando o pensamento crítico e interpretativo na utilização de diferentes 

códigos de linguagens; 

V. Propiciar ao educando a compreensão e a apropriação das leis que regem os fenômenos 

naturais, inserindo-o no universo do conhecimento científico por meio de observações, 

experimentações, coleta de dados e formulação de hipóteses; 

VI. Criar condições para que o educando perceba o seu papel como agente de preservação e de 

transformação da realidade em que se insere; 

VII. Estimular no educando e na comunidade escolar o desenvolvimento de consciência 

reflexiva, ampliando a visão de mundo; 

VIII. Desenvolver trabalho de integração comunitária, com programas voltados para cultura, 

desporto, recreação, lazer e meio ambiente; 

IX. Constituir-se em espaço de produção e construção de saberes, mediante a formação 

continuada dos professores enquanto agentes de mudança. 

 

Art. 6º - São finalidades das instituições de ensino da Rede Municipal de Educação de Paraíba 

do Sul: 

 

I. Colaborar para a formação integral do cidadão, valorizando o seu contexto histórico e social; 

II.  Zelar pelo patrimônio material e imaterial no âmbito municipal, estadual e federal; 

III. Valorizar e aplicar os conhecimentos historicamente construídos para compreender e 

explicar a realidade. 

IV. Colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

V. Conhecer e valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, locais e mundiais; 

VI. Participar e produzir diferentes práticas da produção artístico-cultural; 

VII.Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos; 



 

 

VIII. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais; 

IX. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade; 

X. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e 

suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza; 

XI. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 

  

                                         A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Educação Infantil 

 

Art. 7º - A Educação Infantil nas Unidades Escolares Municipais em Paraíba do Sul é a primeira 

etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

 

Art. 8º - A Educação Infantil será oferecida em regime integral ou parcial para crianças de 06 

(seis) meses a 05 (cinco) anos de idade e é ministrada nas instituições de ensino municipais, 

obedecendo à legislação em vigor e as normas da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§1º- É obrigatória a matrícula de crianças na Educação Infantil, a partir dos 04 (quatro) anos de 

idade: 

 

I.  No 2º (segundo) período, quando a criança completar 04 (quatro) anos de idade até o dia 31 

(trinta e um) de março do ano em que ocorrer a matrícula; 



 

 

II. No 3º (terceiro) período, quando a criança completar 05 (cinco) anos de idade até o dia 31 

(trinta e um) de março do ano em que ocorrer a matrícula.  

 

§2º - As turmas da Educação Infantil obedecerão a seguinte composição: 

I. Berçário/Creche I e II – até 20 (vinte) alunos por turma; 

II. Creche III e Pré-Escola – até 25 (vinte e cinco) alunos por turma. 

 

Art. 9º - As experiências educativas oferecidas em creches e pré-escolas na Educação Infantil da 

Rede Municipal em Paraíba do Sul contribuem para a formação da cidadania e estão 

embasadas nos seguintes direitos de aprendizagem e desenvolvimento: 

 

I. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 

linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às 

diferenças entre as pessoas; 

II. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

III. Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 

escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida 

cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 

diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando; 

IV. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia; 

V. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens; 

VI. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, 



 

 

interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto 

familiar e comunitário. 

 

 

Art. 10 - A Educação Infantil será organizada por etapas, respeitada a seguinte 

especificação:  

 

Berçário De 06 (seis) meses a 11 (onze) meses até o dia 31 (trinta 

e um) de março. 

Creche I De 1 (um) ano a 1 (um) ano e 11 (onze) meses até o dia 

31 (trinta e um) de março. 

Creche II De 02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses até 

o dia 31 (trinta e um) de março. 

Creche III De 03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses até 

o dia 31 (trinta e um) de março. 

2º Período De 04 (quatro) anos a 04 (quatro) anos e 11 (onze) 

meses até o dia 31 (trinta e um) de março. 

3º Período De 05 (cinco) anos a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses 

até o dia 31 (trinta e um) de março. 

 

Art. 11 – Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão, sequencialmente, organizados 

em três grupos por faixa etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de 

aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças. Todavia, esses grupos não 

podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças de ritmo na aprendizagem e no 

desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica. 

 

CRECHE PRÉ-ESCOLA 

Bebês 

(zero a 

01 ano) 

Crianças bem pequenas (01 ano a  03 anos e 

11 meses) 

Crianças pequenas (04 

anos a 05 anos e 11 meses) 



 

 

 

Parágrafo único – A organização curricular da Educação Infantil está estruturada em consonância 

com a Base Nacional Comum Curricular, estruturada em cinco campos de experiências. Os 

campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as 

experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 

 

 

Ensino Fundamental 

 

Art. 12 – O Ensino Fundamental, com duração de 09 (nove) anos, é a etapa mais longa da 

Educação Básica, atendendo a crianças e adolescentes entre 06 (seis) e 14 (quatorze)  anos de 

idade.  

 

Parágrafo único – O Ensino Fundamental será ministrado nas escolas municipais, de forma 

regular em horário parcial ou integral, e na Educação de Jovens e Adultos, obedecidas as 

legislações em vigor.   

 

Ensino Fundamental I 

 

Art. 13 – Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ampliam-se a autonomia intelectual, a   

compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas 

mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a 

história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. 

          

Art. 14 – O Ensino Fundamental I tem por objetivo: 

 

I. Valorizar as situações lúdicas de aprendizagem;  

II. Prever a progressiva sistematização de experiências, pelos alunos, de novas formas de    

relação com o mundo;  

III. Propiciar maior autonomia nos movimentos, deslocamentos e suas interações com o espaço;  

IV. Desenvolver a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da     



 

 

matemática; permitindo a participação no mundo letrado e a construção de novas     

aprendizagens; 

V.  Ampliar as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, 

compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita 

alfabética e de outros sistemas de representação: como os signos matemáticos, os registros 

artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e do espaço;  

 VI. Estimular o pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento 

da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas; de argumentar, de interagir com 

diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação; 

VII. Possibilitar aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e          

social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. 

 

Art. 15 – O número de alunos por turma obedecerá as condições físicas de cada sala de aula e a 

limitação decorrente de norma legal.   

 

1º, 2º e 3º Anos .......................................... até 25 alunos 

4º Ano e 5º Ano........................................... até 30 alunos 

 

Ensino Fundamental II 

 

Art. 16 – Nos anos finais do Ensino Fundamental é importante retomar e ressignificar as    

aprendizagens do Ensino Fundamental I, no contexto das diferentes áreas, visando ao  

aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. 

 

Art. 17 – São objetivos do Ensino Fundamental II: 

  

I. Fortalecer a autonomia dos adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para   

acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação; 

II. Compreender o adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e 

formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas,  

capazes de contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social;  



 

 

III. Propiciar que o(a) aluno(a) incorpore mais as novas linguagens e seus modos de 

funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação;  

IV. Educar para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais Consciente 

na cultura digital; 

V. Estimular a reflexão e a análise aprofundada que contribua para o desenvolvimento, no  

estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas       

midiáticas e digitais; 

VI. Propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos; 

VII. Contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes. 

 

Art. 18 - O número de alunos por turma obedecerá as condições físicas de cada sala de aula e a 

limitação decorrente de norma legal.   

 

6º e 7º Anos ............................. até 30 alunos 

8º e 9º Anos ............................. até 35 alunos 

 

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Art. 19 - Para fins de correção da distorção idade-série (dois anos de defasagem) no Ensino        

Fundamental, a Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul poderá atender aos alunos das 

séries iniciais nas Classes de Aceleração da Aprendizagem, de acordo com as normas 

estabelecidas, no artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

Art. 20 – As Classes de Aceleração da Aprendizagem são organizadas em duas etapas e assim 

estruturadas: 

 

I. Aceleração I – alunos com idade a partir de 8 (oito) anos a completar até 31 (trinta e um) de 

março e que apresentem dificuldades no processo inicial de alfabetização; 

II. Aceleração II – alunos com idade a partir de 10 (dez) anos a completar até 31 (trinta e um) de 

março e que apresentem dificuldades na consolidação da alfabetização; 

 

§1º - Os conhecimentos e as experiências do(a) aluno(a) também serão considerados pré-



 

 

requisitos para a sua adequação nas referidas etapas. 

 

§2º - Cada turma será composta de no máximo 20 (vinte) alunos. 

 

Art. 21 – As classes de Aceleração de Aprendizagem deverão ser implantadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Paraíba do Sul em número e polos suficientes para o atendimento da 

demanda da Rede Municipal de Educação. 

 

Art. 22 – Os docentes que atuarão na classes de aceleração serão selecionados por meio de um 

processo seletivo, instituido para tal finalidade.  

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 

 

Art. 23 - Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial passa a integrar a proposta 

pedagógica da escola regular, promovendo o acesso, a permanência e o aprendizado dos alunos 

com deficiência, transtornos invasivos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

nas Unidades de Educação que integram o Sistema Municipal de Ensino de Paraíba do Sul - RJ. 

 

§1º -  O atendimento aos alunos se fará em todos os tempos e espaços escolares, perpassando 

as etapas e modalidades, como critério  de transversalidade, desde a Educação Infantil até o 

final do Ensino Fundamental, sendo-lhes assegurado um conjunto de recursos e serviços 

educacionais especializados, de modo a garantir a educação inclusiva e promover o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

§2º- As Unidades de Educação que integram o Sistema Municipal de Ensino de Paraíba do Sul - 

RJ e as Unidades privadas devem garantir a matrícula dos alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para a inclusão em classes regulares de ensino e para o atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos invasivos do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, assegurando as condições necessárias para 

uma educação de qualidade para todos. 

 



 

 

Art. 24 - As Unidades de Educação privadas, as Unidades de Educação Públicas Municipais e a 

Secretaria Municipal de Educação devem manter suas estruturas dotadas de recursos 

necessários e profissionais responsáveis pela Educação Especial, que viabilizem e deem 

sustentação ao processo de construção da Educação Inclusiva. 

 

§1º - As instituições citadas no caput deste artigo poderão estabelecer parcerias com serviços 

de saúde, assistência social, justiça, cultura e esporte, no âmbito do serviço público ou da 

iniciativa privada. 

 

§2º - As instituições citadas no caput deste artigo deverão possibilitar a parceria entre as 

diferentes etapas de ensino e suas modalidades. 

 

Art. 25 - Cabe às Unidades de Educação que integram o Sistema Municipal de Ensino de Paraíba 

do Sul - RJ garantir: 

 

I. Matrícula em classes regulares dos alunos com deficiência, transtornos invasivos do  

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na Educação Infantil e no Ensino                

Fundamental; 

II. Implementação do Atendimento Educacional Especializado, que deverá ser realizado de  

acordo com o Programa de AEE previsto no Projeto Político Pedagógico da Unidade de        

Educação e com o Plano Educacional Individualizado (PEI) aos alunos, que, a partir da 

identificação de suas necessidades educacionais específicas, defina os recursos necessários e as 

atividades a serem desenvolvidas; 

III. Adaptações e/ou flexibilizações curriculares, visando ao desenvolvimento biopsicossocial e 

cognitivo dos alunos. 

 

§1º - Entende-se por adaptações e/ou flexibilizações curriculares a definição de estratégias para 

responder às necessidades pedagógicas de cada aluno, visando ao significado prático e 

instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados 

e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos com deficiência, em 

consonância com o projeto político-pedagógico da escola, nos termos da Resolução  CNE/CEB 

nº 02/2001. 



 

 

 

§2º - O Plano Educacional Individualizado (PEI) é um instrumento que visa flexibilizar o processo 

de ensino e deve prever estratégias que favoreçam o desenvolvimento do(a) aluno(a) com 

deficiência nas áreas acadêmica, social e laboral, de acordo com suas potencialidades e 

limitações. 

 

§3º - Cabe aos profissionais da Unidade de Educação a adaptação de currículos, a definição da 

metodologia de ensino e dos recursos humanos e didáticos diferenciados, com vistas a garantir 

uma educação de qualidade, de acordo com as potencialidades do(a) aluno(a). 

 

Art. 26 - Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem  

assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, 

mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo 

instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas 

comunicações, provendo as escolas dos recursos humanos e  materiais necessários. 

 

§1º - Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser  

realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a autorização de construção e 

funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infraestrutura definidos. 

 

§2º - Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de  

comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos conteúdos 

curriculares, mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a 

língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa, facultando- lhes e às suas 

famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais 

especializados em cada caso. 

 

Art. 27 - O diagnóstico clínico (laudo ou parecer médico) dos alunos com deficiência, 

transtornos invasivos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação poderá ser exigido 

para fins de declaração no Censo Escolar,  não podendo ser, entretanto, considerado 

imprescindível para efetivação da matrícula. 

 



 

 

Art. 28 - A implementação do Atendimento Educacional Especializado deverá ser realizada de 

acordo com o Programa de AEE previsto no Projeto Político Pedagógico da Unidade de 

Educação e com os Planos de Atendimento Individualizado (PEI) que devem identificar as 

necessidades educacionais específicas dos alunos, definir os recursos necessários e as 

atividades a serem desenvolvidas, após a avaliação de uma equipe multidisciplinar. 

 

Art. 29 - O Atendimento Educacional Especializado é realizado, prioritariamente, na sala de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno 

inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, 

também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins  lucrativos, conveniadas com a 

Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 

 

Art. 30 - Em casos de Atendimento Educacional Especializado em ambiente hospitalar ou 

domiciliar, será ofertado aos alunos, pelo respectivo sistema de ensino, a Educação Especial de 

forma complementar ou suplementar. 

 

Art. 31 - Será garantido aos alunos que apresentem altas habilidades /superdotação: 

 

I. A matrícula em ano escolar, ciclo ou etapa correspondente a seu grau de desenvolvimento 

experiência, mediante avaliação feita pelos profissionais da Unidade de Educação, e em 

conformidade com a legislação em vigor; 

II. O aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares em Salas de Recursos ou 

outros espaços definidos pela Unidade de Educação; 

III. A conclusão em menor tempo do ano escolar, ciclo ou etapa educacional. 

 

Art. 32 - A inclusão de alunos com deficiência, transtornos invasivos do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação deve atender as seguintes conformidades organizacionais: 

 

I. Corpo docente capacitado; 

II. Profissionais de apoio ou auxiliares, intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), guias-

intérpretes para surdocegos, professores de LIBRAS, prioritariamente surdos, e professores 



 

 

bilíngues, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.146/15; 

III. Recursos necessários à aprendizagem e às acessibilidades pedagógica, arquitetônica e 

comunicacional; 

IV. Metodologias, procedimentos, equipamentos e materiais específicos, adequados às 

necessidades pedagógicas e comunicacionais dos alunos; 

V. Atendimento Educacional Especializado aos alunos que requeiram apoio pedagógico 

complementar ou suplementar. 

 

Art. 33 - A organização, a adaptação e a flexibilização dos currículos escolares são de 

competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo constar de seus 

Projetos Político Pedagógicos e Regimentos Escolares. 

 

Parágrafo único - As adaptações e/ou flexibilizações curriculares devem visar ao 

desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo dos alunos e considerar o significado prático, 

intelectual e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 

diferenciados. 

 

Art. 34 - A avaliação pedagógica de alunos com deficiência, transtornos invasivos do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação deverá ser feita pela Equipe de Educação 

Especial e/ou Equipe Pedagógica com vistas à oferta do Atendimento Educacional Especializado. 

 

Parágrafo único - Admitir-se-á o funcionamento de Classes Especiais para os alunos que 

comprovadamente não apresentarem possibilidade de estarem inseridos nas classes regulares. 

 

Art. 35 - Após identificação das necessidades específicas dos alunos com deficiência, com 

transtornos invasivos do desenvolvimento, com altas habilidades/superdotação e tomada de 

decisão quanto ao atendimento a ser oferecido, a Unidade de Educação deve elaborar um Plano 

Educacional Individualizado (PEI), de acordo com a necessidade, com a finalidade de promover 

o desenvolvimento, a ambientação do(a) aluno(a), bem como a adaptação de currículo e da 

proposta pedagógica, que possibilitem o aprendizado, com avaliações no processo. 

 

§1º - As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes 



 

 

comuns com: 

 

I. Professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos;  

II. Distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano 

escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das 

diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de 

educar para a diversidade;  

III. Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental 

dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos 

de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 

freqüência obrigatória;  

IV. Serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante:  

a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial;  

b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis;  

c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente; 

d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação.  

V. Serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o professor 

especializado em Educação Especial realize a complementação ou suplementação curricular, 

utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos;  

VI. Condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos 

professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades 

surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino 

superior e de pesquisa;  

VII. Sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, 

trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da família no 

processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade;  

VIII . Temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais 

de alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam 

concluir em  tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos 

anos finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino, 



 

 

procurando-se evitar grande defasagem idade/série; 

 

§2º - As famílias devem ter conhecimento e ser esclarecidas sobre o Plano Educacional 

Individualizado (PEI). 

 

Art. 36 – A verificação do rendimento escolar, feita pelo professor regente em conjunto com a 

Equipe de Educação Especial e/ou Equipe Pedagógica, deve levar em consideração as 

adaptações curriculares necessárias e utilizar os recursos tecnológicos e linguísticos adequados 

de acordo com as necessidades do(a) aluno(a). 

 

Art. 37 - Esgotadas as possibilidades pontuadas no artigo 24 da LDB, o(a) aluno(a) que 

apresentar grave quadro de deficiência intelectual ou múltipla e não apresentar desempenho 

suficiente para atingir o nível exigido para conclusão do Ensino Fundamental, mesmo com todos 

os apoios necessários, receberá certificação de conclusão de escolaridade com terminalidade 

específica. 

 

§1º - A certificação a que se refere o caput deste artigo deverá ser fundamentada em avaliação 

pedagógica, com histórico escolar descritivo das competências e habilidades desenvolvidas 

pelo(a) aluno(a). 

 

§2º - Em consonância com os princípios da Educação Inclusiva, a terminalidade específica 

deverá possibilitar alternativas educacionais ou encaminhamento para Educação de Jovens e 

Adultos e de Educação Profissional, visando a sua inclusão no mundo do trabalho. 

 

§3º - Será de responsabilidade do setor de atendimento aos alunos com necessidades especiais 

da Secretaria Municipal de Educação, orientar e aprovar os procedimentos nos casos de 

terminalidade específica e de aceleração. 

 

Art. 38 – São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua 

formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre Educação Especial 

adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: 



 

 

 

I. Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva; 

II. Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às   

necessidades especiais de aprendizagem; 

III. Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades  

educacionais  especiais; 

IV. Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em Educação Especial. 

    

§2º - São considerados professores especializados em Educação Especial aqueles que 

desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais para  

definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 

adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados  

ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe 

comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

§3º - Os professores especializados em Educação Especial deverão comprovar: 

 

I. Formação em cursos de licenciatura em Educação Especial ou em uma de suas áreas, 

preferencialmente, de modo concomitante e associado à licenciatura para Educação Infantil ou  

para os anos iniciais do Ensino Fundamental; 

II. Complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da Educação Especial,  

posterior à  licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do  

Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

 

§4º - Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades 

de formação continuada, inclusive em nível de especialização.  

 

Art. 39 - São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 

 

I. Elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias       

considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; 



 

 

II. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a  aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; 

IV. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 

na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 

V. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 

pelo(a) aluno(a); 

VII. Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia e participação; 

VIII. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 

promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

     

Art. 40 – Nas unidades escolares, em que as turmas de Ensino Fundamental, possuam mais de 

duas inclusões, serão criadas salas, como “Espaços de Possibilidades”, para atender aos alunos 

com estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos-pedagógicos e 

práticas alternativas que visem melhorar o desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo dos 

alunos, dando significado prático, intelectual e instrumental dos conteúdos  básicos, 

metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados. 

 

§1º - As salas, “Espaços de Possibilidades”, mencionadas no caput do artigo irão funcionar dentro 

do turno ao qual os alunos  foram matriculados no ensino regular. 

 

§2º - Poderão atuar nessas salas de “Espaços de Possibilidades” profissionais com formação em 

Magistério e/ou Pedagogia. 

 

§3º - As salas, “Espaços de Possibilidades”, serão equipadas com materiais de estimulação 

(memória, atenção, concentração, sequência lógica e associação de ideias) e leitura e escrita (de 

acordo com a grade curricular/PEI). 

 



 

 

§4º - As estratégias de flexibilização, de adaptação curricular, os procedimentos didáticos e 

pedagógicos e as práticas alternativas serão avaliadas pelas Coordenações de Educação Inclusiva 

para identificar e atender aos  alunos  com  necessidades educacionais especiais.  

 

Art. 41 – Nas Unidades de Educação devem oferecer matrícula aos alunos com deficiência, 

transtornos invasivos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns 

do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em espaços 

pedagógicos alternativos, Salas de Recursos Multifuncionais ou em Centros de AEE da Rede 

Pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 

conveniadas. 

 

Art. 42 - O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do(a) aluno(a) por 

meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 

barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem, 

nos termos da Lei n° 10.098/2000. 

 

Parágrafo único - O AEE não é substitutivo às classes regulares. 

 

Art.  43 -  O Projeto Político Pedagógico da Unidade de Educação deve institucionalizar a oferta 

do AEE prevendo na sua organização: 

 

I. Espaços Multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e 

de acessibilidade e, quando necessário, equipamentos específicos; 

II. Cronograma de atendimento aos alunos; 

III. Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição 

dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; 

IV. Profissionais Especializados: tradutor e intérprete de LIBRAS, guia-intérprete e outros que 

atuem no apoio escolar às atividades de alimentação, higiene e locomoção, conforme legislação 

em vigor. 

 

Art. 44 - Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o 

exercício da docência e seu trabalho deve ser orientado e acompanhado pelo professor 



 

 

especializado em Educação Especial. 

 

Parágrafo único- Os professores que aturão nas salas de recursos multifuncionais serão 

selecionados por meio de processo seletivo instituido para tal finalidade. 

 

Art. 45 - São atribuições do Atendimento Educacional Especializado: 

 

I. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial; 

II. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III. Organizar o tipo de atendimento aos alunos na sala de recursos multifuncionais ou em 

espaços pedagógicos alternativos dentro da própria instituição; 

IV. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula regular, bem como em outros ambientes da escola; 

V. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados  

pelo(a) aluno(a); 

VII. Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia e participação; 

VIII. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula regular, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos, de acessibilidade e das estratégias que 

promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

Artigo 46 - Para cada aluno atendido deverá ser elaborado um Plano Educacional 

Individualizado (PEI) que se constituirá em orientador do atendimento, em caso de 

necessidades educacionais específicas dos alunos. 

 

§1º - O plano referido no caput deste artigo deverá ser precedido de avaliação pedagógica e 

estudo de caso, contemplando: 



 

 

 

I. A identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos alunos; 

II. A definição e organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de  

acessibilidade; 

III. O cronograma de atendimento; 

IV. A carga horária. 

 

§2º - O Plano Educacional Individualizado (PEI) será elaborado e executado pelos profissionais da 

Unidade de Educação em conjunto com o professor regente, com o profissional de apoio e a 

família. 

 

Art. 47 - O Histórico Escolar de conclusão de etapa da Educação Básica oferecido ao(a) aluno(a) 

com deficiência, transtornos invasivos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

descreverá as habilidades e competências a partir de relatório circunstanciado. 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Art. 48 - A Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade da Educação Básica, constitui-se 

direito dos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino 

Fundamental na idade própria.  

 

Parágrafo único - É dever do Município assegurar, gratuitamente, aos jovens, adultos e idosos, 

que não tiveram oportunidades de acesso à escolaridade regular na idade apropriada, 

oportunidades que considerem as características dos educandos, seus interesses, suas condições 

de vida e de trabalho, mediante educação de qualidade. 

 

Art. 49 - Compete ao Poder Público Municipal efetuar o Recenseamento e a Chamada Pública, de 

forma constante e sistematizada, como estabelece a Lei 9.394/96, artigo 5º, inciso II, com 

calendário e orçamento previamente definido pelo respectivo órgão executor.  

 

Art. 50 - A Educação de Jovens e Adultos será realizada nas unidades escolares municipais, na 



 

 

forma presencial.  

 

Parágrafo único - Excepcionalmente, no Ensino Fundamental – anos iniciais (Fase I a V) e nos 

anos finais (Fase VI a IX), a Educação de Jovens e Adultos, atenderá, em horários flexíveis e 

espaços alternativos, vinculados a uma Unidade Escolar. 

 

Art. 51 - Conforme estabelece a Resolução nº 03/2010 – CNE, a carga horária total de referência 

para a duração do curso presencial para as fases iniciais do Ensino Fundamental fica a critério do 

Sistema de Ensino.  

 

§1º - Para as fases iniciais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 

1800 (mil e oitocentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos e meio de duração.  

 

§2º - Para o funcionamento do Ensino Fundamental I, adota-se a seguinte organização: 

 

Fase I – 1º ano: alfabetização, estrutura anual. 

Fase II – 2º ano: estrutura semestral 

Fase III – 3º ano: estrutura semestral 

Fase IV – 4º ano: estrutura semestral 

Fase V – 5º ano: estrutura semestral 

 

I. As Classes de Alfabetização foram organizadas em períodos anuais, com 600 

(seiscentas) horas distribuídas em 200 (duzentos) dias letivos. 

II. A partir da Fase I, obedecer-se-á uma organização semestral com 300 (trezentas) horas, 

distribuídas em 100 (cem) dias letivos. 

 

§3º - Nas fases iniciais do Ensino Fundamental I, mediante necessidade e justificativa, poderão 

ser formadas turmas multisseriadas. 

 

§4º- Para as fases finais do Ensino Fundamental fica estabelecida a carga horária mínima de 1600 

(mil e seiscentas) horas, distribuídas em um mínimo de dois anos de duração. Adota-se a 

seguinte organização: 



 

 

 

Fase VI – 6º ano: estrutura semestral 

Fase VII – 7º ano: estrutura semestral 

Fase VIII – 8º ano: estrutura semestral 

Fase IX – 9º ano: estrutura semestral 

 

Art. 52 - A matrícula, rematrícula, classificação, reclassificação e a certificação dos educandos 

podem ser realizadas dentro dos prazos estabelecidos a cada semestre do ano letivo.  

 

§1º - A unidade escolar, ao ofertar a Educação de Jovens e Adultos, deverá viabilizar o acesso e a 

permanência do educando, sem distinção de sua experiência escolar anterior, disponibilizando 

aos educandos todos os espaços, equipamentos e a inserção em projetos pertinentes às suas 

especificidades.  

 

§2º - Para o ingresso ou adequação do educando ao seu nível de conhecimento, a unidade 

escolar poderá submetê-lo a avaliações de classificação e/ou reclassificação, de caráter 

pedagógico, centrada na aprendizagem por meios formais ou informais, não comprovada por 

Histórico Escolar.  

 

§3º- O processo de classificação e reclassificação deverá ser realizado por meio de instrumentos 

de avaliação elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, que contemplem as áreas do 

conhecimento. Será aplicado pelo professor regente, com acompanhamento da equipe gestora e 

elaboração de ato descritivo validado pelo Conselho de Classe a ser arquivado na pasta individual 

do(a) aluno(a).  

 

§4° - A Secretaria Municipal de Educação poderá aplicar Exame de Equivalência que contemple 

as áreas do conhecimento e expedir documentação a qualquer tempo, para pessoas maiores de 

15 (quinze) anos, que não possuam comprovante de conclusão da escolaridade dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

 

§5° - Excepcionalmente, a matrícula da Fase I, só ocorrerá no início do ano letivo. 

 



 

 

Art. 53 - Na organização curricular deve ser observada a Base Nacional Comum Curricular para as 

etapas da Educação Básica, bem como a incorporação do direito dos idosos e os direitos 

humanos.  

 

§1º - As construções curriculares consequentes à identidade da Educação de Jovens e Adultos a 

serem expressas na Proposta Pedagógica das unidades escolares devem considerar as 

especificidades dos sujeitos, as faixas etárias e a concepção dessa modalidade da Educação 

Básica.  

 

§2º - Os processos formativos desenvolvidos na família, na convivência humana, no trabalho, nos 

movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais e artísticas 

expressam ideias, valores, vivências coletivas de saberes, identidades, diversidades e 

aprendizagens, devendo ser acolhidos nas construções curriculares das unidades escolares, 

efetuando-se adequada vinculação entre os conteúdos curriculares, as práticas sociais e o 

mundo do trabalho. 

 

Art. 54 - A avaliação compreendida como parte do processo de ensino e aprendizagem 

possibilita, além da verificação da aprendizagem e da evolução do conhecimento dos educandos, 

o acompanhamento e redirecionamento desse processo de forma contínua, processual, 

abrangente e simultânea.  

 

§1º - A avaliação, em sua dimensão formativa e processual, deve pautar-se na compreensão das 

singularidades dos sujeitos jovens, adultos e idosos na sua formação integral, considerando a 

realidade, os tempos de aprendizagem, a relação com os ciclos de vida e a ressignificação dos 

saberes e aprendizagens no contexto da educação escolar.  

 

§2º - Os registros do aproveitamento e ou rendimento dos educandos devem ser sistematizados 

e documentados, preferencialmente, na forma de Parecer Descritivo, nas fases iniciais do Ensino 

Fundamental e por meio de notas, nas fases finais do Ensino Fundamental na modalidade EJA.  

 

§3º - A organização e o funcionamento da Educação de Jovens e Adultos também devem ser 

avaliados periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, representada no Conselho 



 

 

Escolar, com o objetivo de fundamentar possíveis reorientações da Proposta Pedagógica da 

unidade escolar. 

 

Artigo 55 - A frequência dos educandos deverá ser apurada sistematicamente, devendo 

possibilitar ao processo educativo:  

 

I. Atitude investigativa em relação aos motivos de ausência da vida escolar;  

II. Redimensionamento do tempo e da organização do trabalho pedagógico para acolher as 

possibilidades formativas.  

 

§1º - A frequência mínima exigida será de 75% (setenta e cinco porcento) do total da carga 

horária ofertada, computados da data do ingresso até o total de horas letivas para aprovação.  

 

§2° - As ausências injustificadas dos adolescentes nas atividades escolares devem ser 

comunicadas aos órgãos competentes para providências. 

 

Artigo 56 - As unidades escolares são responsáveis pelo registro, acompanhamento e 

arquivamento da documentação escolar e pela emissão de documentos de conclusão e histórico 

escolar.  

 

Artigo 57 - O educando com deficiência, transtornos invasivos do desenvolvimento, altas 

habilidades/ superdotação tem direito garantido ao acesso à EJA, permanência e o apoio 

estrutural e pedagógico necessários, conforme Deliberação da Educação Especial e Inclusiva do 

município. 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Art. 58 – O Projeto Político Pedagógico (PPP) tem como objetivo principal resgatar a função 

social da escola, a partir de uma reflexão sobre os aspectos pedagógicos que permeiam o 

cotidiano escolar.  

 

§1º - O PPP está voltado para construir e assegurar a gestão democrática e se caracteriza por 



 

 

sua elaboração coletiva; detalhando objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser 

desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de 

ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. 

 

§2º - Compete as unidades escolares elaborar, respeitar a legislação vigente e executar o 

Projeto Político Pedagógico, enquanto manifestação de seu ideal de educação e como resultado 

de um trabalho coletivo que envolva toda a comunidade escolar. 

 

§3º - É assegurada a autonomia pedagógica às unidades escolares, para efeito de elaboração e 

execução do Projeto Político Pedagógico, a qual deve ser entendida na perspectiva de busca de 

sua identidade, respeitando as normas deste regimento. 

 

Art. 59 – Os Projetos Políticos Pedagógicos das unidades escolares, devem contemplar: 

 

I. Histórico da unidade escolar; 

II. Missão (definindo a identidade da unidade escolar); 

III. Visão; 

IV. O diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no 

espaço e no tempo; 

V. A concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade 

escolar; 

VI. O perfil histórico, econômico, cultural e social dos alunos e de suas famílias; 

VII. As bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico; 

VIII. Os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa (órgãos colegiados e 

de representação estudantil); 

IX. Planos de ação para acompanhamento do acesso, permanência e qualidade dos alunos; bem 

como a superação da retenção escolar; 

X. O programa de formação inicial e continuada dos profissionais da educação; 

XI. Recursos (materiais pedagógicos, estrutura física, recursos financeiros e humanos); 

XII. A concepção da organização do espaço físico da instituição escolar de tal modo que este 

seja compatível com as características de seus sujeitos, que atenda as normas de acessibilidade, 

além da natureza e das finalidades da educação, deliberados e assumidas pela comunidade 



 

 

educacional; 

XIII. A organização curricular, enquanto conjunto de dados relativos à aprendizagem escolar, 

organizados para orientar as atividades educativas, as formas de executá-las e suas finalidades. 

É constituída pelos princípios da rede municipal, faz abordagem de como ensinar, quais 

estratégias metodológicas aplicar para o desenvolvimento do que foi proposto pela Base 

Nacional Comum Curricular.  

 

DA ESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

Art. 60 – A estrutura das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul 

obedecerá à seguinte disposição: 

 

I. Suporte Pedagógico: 

a) Diretor; 

b) Vice Diretor; 

c) Pedagogo(a) - Supervisor Escolar; 

d) Pegagogo(a) - Coordenador(a) Pedagógico(a); 

e) Auxiliar de Secretaria. 

II. Docente; 

III. Discente; 

IV. Apoio a Educação Básica: 

a) Monitor(a) de Educação Infantil.    

V. Atividades de Apoio ao Educando:    

a) Sala de Leitura; 

b) Sala de Recursos Multifuncionais; 

c) Laboratório de Informática. 

VI. Equipe de Pessoal de Apoio: 

a)Merendeira(o); 

b) Auxiliar de Serviços Gerais/Servente; 

VII. Conselho Escolar. 

 

Diretor  



 

 

 

Art. 61 – A função do(a) Diretor(a) da Unidade Escolar deve ser entendida como a coordenação 

do funcionamento geral da escola e da execução das deliberações coletivas do Conselho 

Escolar, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único – O cargo de Direção da Unidade Escolar deverá ser exercido por professor 

efetivo da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ; com Graduação em Pedagogia e/ou Pós 

Graduação em Gestão Escolar; com experiência no Magistério Público Municipal; com período 

mínimo de três anos de regência de turma e serão escolhidos através do processo de consulta 

pública conforme a Lei 3.502/2018. 

 

Art. 62 – São atribuições do(a) Diretor(a): 

 

I. Dirigir as atividades da unidade escolar, executando e fazendo executar as disposições legais, 

regulamentares, regimentares e os atos normativos internos; 

II. Coordenar a construção e a elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar; 

III. Propiciar, estimular e apoiar a capacitação contínua dos profissionais sob sua direção através 

de grupo de estudos, seminários, fórum de debates, palestras, oficinas, organizados pela 

equipe da unidade escolar ou promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e articulações 

com outras instituições educacionais; 

IV. Receber, informar e despachar todo tipo de documentação, encaminhando-as à 

comunidade escolar e às autoridades competentes, conforme o caso; 

V. Autorizar a matrícula e a transferência do(a) aluno(a), observando os aspectos legais e as 

normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

VI. Cobrar em tempo hábil a entrega de histórico escolar dos alunos oriundos de transferência, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias do ato da matrícula, conforme legislação em vigor; 

VII. Zelar para que a frequência mínima estabelecida, inciso VI, artigo 24 da Lei 9.394/96 seja 

cumprida, criando estratégias que estimulem e impeçam a evasão escolar; 

VIII. Acompanhar o processo pedagógico desenvolvido na unidade escolar, favorecendo a 

implementação de estratégias que visem à redução de índices de evasão e repetência 

constatados; 



 

 

IX. Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação a prestação de contas do movimento 

financeiro da unidade escolar, após sua aprovação pelo Conselho Escolar; 

X. Assinar, juntamente com o Supervisor Escolar, os documentos expedidos relacionados à vida 

escolar do(a) aluno(a); 

XI. Controlar a frequência diária dos servidores, atestar a frequência mensal, e os mapas 

estatísticos, bem como encaminhá-los pontualmente à Secretaria Municipal de Educação; 

XII. Garantir a organização e a execução do calendário escolar; 

XIII. Garantir a qualidade e a distribuição da merenda escolar, supervisionando o controle do 

estoque de gêneros e atestando mapa mensal de distribuição; 

XIV. Zelar pela conservação do patrimônio que lhe é confiado e encaminhar anualmente cópia 

do inventário dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade à Secretaria Municipal de 

Educação; 

XV. Garantir, na forma da lei, o efetivo exercício do servidor no estabelecimento de ensino sob 

sua responsabilidade; 

XVI. Representar o estabelecimento de ensino perante as autoridades federais, estaduais, 

municipais e junto à comunidade; 

XVII. Garantir a divulgação, circulação e o acesso de toda e qualquer informação do interesse da 

comunidade escolar; 

XVIII. Organizar o horário de funcionamento da unidade escolar em conjunto com a equipe de 

suporte pedagógico, conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação, zelando 

pelo seu cumprimento; 

XIX. Organizar, convocar e participar de reuniões técnico-administrativas e pedagógicas; 

XX. Promover medidas destinadas a propiciar o entrosamento e parcerias do estabelecimento 

com outras instituições educacionais e culturais da comunidade, do Município e do Estado, 

dando ciência à Secretaria Municipal de Educação; 

XXI. Adotar medidas administrativas quanto às possíveis irregularidades constatadas na 

unidade escolar, comunicando-as à Secretaria Municipal de Educação para análise e 

providências; 

XXII. Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação o relatório anual das atividades 

desenvolvidas na unidade escolar; 

XXIII. Conhecer e divulgar o Regimento Escolar para toda a comunidade escolar, a fim de 

assegurar o pleno acesso a ele e garantir o atendimento das ações nele expressas; 



 

 

XXIV. Participar, junto com equipe de suporte pedagógico e professores, dos conselhos de 

classe, apontando estratégias que favoreçam a operacionalização do Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar; 

XXV. Solicitar aos órgãos e unidades competentes da Secretaria Municipal de Educação, os 

recursos humanos e materiais necessários ao pleno funcionamento dos serviços oferecidos pela 

unidade escolar; 

XXVI. Cumprir e fazer cumprir os prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação; 

XXVII. Garantir mecanismos de participação necessários ao processo de construção coletiva do 

Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, sua implementação e avaliação; 

XXVIII. Mediar conflitos e propor ações que desenvolvam e aperfeiçoem o relacionamento 

interpessoal dos membros da comunidade escolar; 

XXIX. Participar juntamente com os docentes e discentes dos horários de entrada e saídas bem 

como dos momentos cívicos da unidade escolar; 

XXX. Participar do processo de integração escola-família-comunidade; 

XXXI. Orientar a escolha dos representantes docente e discente das turmas e promover 

reuniões sistemáticas de acompanhamento do trabalho por eles desenvolvido; 

XXXII. Propor ou adotar medidas que visem maior participação dos pais nas atividades 

integradoras da escola-família-comunidade; 

XXXIII. Acompanhar e analisar de maneira articulada com os professores os casos de 

infrequência, informando e orientando(a) aluno(a)s, pais e responsáveis. 

 

 

Vice -Diretor(a) 

 

Art. 63 – A função de Vice – Diretor(a) da Unidade Escolar deve ser entendida como uma 

assessoria ao trabalho do Gestor. 

 

Parágrafo único – O cargo de Vice – Diretor(a) da Unidade Escolar deverá ser exercido por 

professor efetivo da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ; com Graduação em Pedagogia e/ou 

Pós Graduação em Gestão Escolar; com experiência no Magistério Público Municipal; com 

período mínimo de três anos de regência de turma e serão escolhidos através do processo de 

consulta pública conforme a Lei 3.502/2018. 



 

 

 

Art. 64 – São atribuições do(a) Vice -Diretor(a): 

 

I. Assessorar o(a) Diretor(a) em todas as atividades, garantindo a viabilização das ações 

planejadas; 

II. Substituir o(a) Diretor(a) em seu impedimento eventual exercendo as suas atribuições; 

III. Cumprir, no desempenho de suas atribuições específicas, todas as diretrizes emanadas da 

Secretaria Municipal de Educação; 

IV. Participar da construção e elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico da Unidade 

Escolar; 

V. Atuar como elemento de articulação entre a equipe técnico-pedagógica, o corpo docente e a 

gestão; 

VI. Assinar a documentação escolar nos impedimentos formais do gestor; 

VII. Divulgar, entre os servidores da unidade escolar, os atos oficiais e demais publicações 

recebidas. 

 

Pedagogo(a) - Coordenador(a) Pedagógico(a)   

 

 

Art. 65 – A função do(a) Coordenador(a) Pedagógica(a) será exercida por professor, legalmente 

habilitado em Pedagogia e concursado para o cargo. 

 

§1º - Sua função deve ser a de interagir e articular as ações pedagógicas desenvolvidas na 

Unidade Escolar, propondo a construção e dinamização de um currículo integrado, 

orientando e estimulando o trabalho do professor numa atitude de constante busca de estudo, 

de troca, ousadia e compromisso. 

 

§2º - Responsável pelo bom funcionamento do processo ensino-aprendizagem; do alcance dos  

resultados na aprendizagem dos alunos, compõem o seu fazer: a gestão do currículo, a gestão 

da ação docente e a gestão dos resultados.    

 

Art. 66 – São atribuições do(a) Coordenador(a) Pedagógica(a): 



 

 

 

I. Coordenar e avaliar as propostas pedagógicas da Unidade Escolar com base nas orientações e 

diretrizes da Secretaria Municipal de Educação; 

II. Coordenar a organização, a caracterização, o controle e o acompanhamento de turmas e 

grupos; 

III. Participar da definição de propostas pedagógicas que visem a articulação das diferentes 

áreas de conhecimento; 

IV. Orientar os professores e demais funcionários da Unidade Escolar quanto à elaboração 

coletiva, consecução e avaliação do Projeto Político Pedagógico, coordenando e acompanhando 

sua execução; 

V. Acompanhar e avaliar, junto com a equipe docente e os demais integrantes da equipe 

técnico-pedagógica o processo ensino-aprendizagem, visando à melhoria da qualidade de 

ensino; 

VI. Organizar e participar, junto com a equipe técnico-administrativo pedagógica e professores 

das reuniões pedagógicas da Unidade Escolar, bem como a de pais ou responsáveis; 

VII. Pesquisar, estudar e selecionar assuntos específicos de seu campo, procurando manter-se 

atualizado; 

VIII. Coordenar a ação pedagógica do corpo docente, incentivando o aprimoramento e a 

articulação entre os diferentes turnos existentes na Unidade Escolar; 

IX. Coordenar e/ou participar da elaboração e avaliação de propostas e projetos específicos 

desenvolvidos pela Unidade Escolar; 

X. Planejar, junto com toda equipe técnico-administrativo-pedagógica, o conselho de classe, 

objetivando a avaliação e tomada de decisão relativas ao processo pedagógico; 

XI. Viabilizar junto com os demais integrantes da equipe técnico-administrativo-pedagógica a 

atualização pedagógica do corpo docente, através de grupos de estudos periódicos visando a 

fundamentação teórico-prática do processo pedagógico; 

XII. Assegurar a divulgação do Regimento Escolar, conhecendo, fazendo conhecer e atendendo 

as determinações dele emanadas; 

XIII. Analisar e acompanhar de forma articulada com os demais membros da equipe técnico-

pedagógica a execução das estratégias a serem utilizadas pelos professores nos estudos de 

recuperação e progressão parcial, registrando e arquivando esses procedimentos; 

XIV. Participar de reuniões juntamente com a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal 



 

 

de Educação e Supervisores Escolares, para que haja círculos de estudos visando a interação 

das unidades escolares. 

 

Pedagogo(a) - Supervisor Escolar 

 

Art. 67 - A Supervisão Educacional atenderá a todas as unidades escolares do Sistema Municipal 

de Educação. 

 

Art. 68 – Ao(a) Supervisor(a) Escolar cabe planejar a dinâmica de sua atuação em consonância 

com as atribuições estabelecidas no Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino de Paraíba 

do Sul, observadas as normas do Conselho Municipal de Educação de Paraíba do Sul. 

Parágrafo único - A ação do(a) Supervisor(a) Escolar será feita, prioritariamente, de modo 

preventivo e sob a forma de orientação, visando evitar desvios que possam comprometer a 

regularidade dos estudos dos alunos e a eficácia do processo educacional. 

 

Art. 69 - É função precípua do(a) Supervisor(a) Escolar, zelar pelo bom funcionamento das 

instituições vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino – público e particular – avaliando-as, 

permanentemente, sob o ponto de vista educacional e institucional, verificando: 

 

I. A formação e a habilitação exigidas do pessoal técnico-administrativo-pedagógico, em 

atuação na unidade escolar; 

II. A organização da escrituração e do arquivo escolar, de forma que fiquem asseguradas a 

autenticidade e a regularidade dos estudos e da vida escolar dos alunos; 

III. O fiel cumprimento das normas regimentais de ensino, desde que estejam em consonância 

com a legislação em vigor; 

IV. A observância dos princípios estabelecidos na proposta pedagógica da instituição, os quais 

devem atender à legislação vigente; 

V. O cumprimento das normas legais da Educação nacional e das emanadas do Conselho 

Municipal de Educação de Paraíba do Sul. 

 

Art. 70 - O(a) Supervisor(a) Escolar tem ainda como atribuições específicas no âmbito do 

Sistema Municipal de Educação, além do acompanhamento contínuo às unidades de ensino: 



 

 

 

I. Integrar comissões de autorização de funcionamento de instituições de ensino; de verificação 

de eventuais irregularidades ocorridas em unidades escolares; de recolhimento de arquivo de 

unidade escolar com atividades encerradas; ou comissões especiais determinadas pelo 

Conselho Municipal de Educação de Paraíba do Sul; 

II. Manter fluxo horizontal e vertical de informações, possibilitando a realimentação do Sistema 

Municipal de Educação; 

III. Declarar a autenticidade, ou não, de documentos escolares de alunos, sempre que solicitado 

por órgãos e/ou instituições diversas; 

IV. Divulgar matéria de interesse relativo à área educacional; 

V. Emitir parecer concernente à Supervisão Escolar; 

VI. Zelar pelo arquivo das escolas extintas; 

VII. Expedir documentação escolar de alunos oriundos de escolas extintas; 

VIII. Verificar, organizar e cobrar os relatórios anuais; 

IX. Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos legalmente; 

X. Manter atualizada a legislação, jurisprudência e documentação legal relativa aos interesses 

da unidade escolar; 

XI. Participar da construção e elaboração coletivas do Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar; 

XII. Participar de reuniões juntamente com a coordenação pedagógica da Secretaria de 

Educação e Coordenadores Pedagógicos, para que haja círculos de estudos visando a interação 

das unidades escolares. 

 

Auxiliar de Secretaria 

 

Art. 71 – O Auxiliar de Secretaria é responsável por todos os atos e procedimentos relativos ao 

registro e validação da vida escolar do(a) aluno(a), bem como a ele compete a coordenação e a 

organização da documentação dos arquivos e dos expedientes necessários ao funcionamento 

da Unidade Escolar. 

 

Art. 72 – São atribuições do Auxiliar de Secretaria: 

 



 

 

I. Receber, preparar e expedir a correspondência oficial da escola; 

II. Manter atualizados e em ordem os registros e arquivos ativos e inativos, da unidade escolar, 

especialmente os que se referem à vida escolar do(a) aluno(a); 

III. Atender ao público na área de sua competência; 

IV. Organizar, coordenar e responder pelo expediente geral da secretaria; 

V. Proceder à lavratura de atas e termos referentes à avaliação e resultados de trabalhos 

escolares; 

VI. Cobrar em tempo hábil a entrega de histórico escolar dos alunos oriundos de transferência, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias do ato da matrícula, conforme legislação em vigor; 

VII. Comunicar ao(a) Supervisor(a) Escolar, para providências, os casos de alunos que 

necessitam regularizar sua vida escolar, observando os prazos estabelecidos pela legislação em 

vigor; 

VIII. Criar mecanismos de controle permanente, através de chamadas mensais nas salas de 

aula, para que seja controlado e cumprido o percentual de 75% (setenta e cinco porcento) de 

frequência mínima do(a) aluno(a) estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96); 

IX. Proceder e organizar a efetivação de matrículas, de acordo com as normas emanadas da 

Secretaria Municipal de Educação; 

X. Organizar e distribuir os diários de classe; 

XI. Analisar os dados estatísticos de cada bimestre, discutindo-se com a direção e a equipe de 

Coordenação Pedagógica; 

XII. Subsidiar a direção e a Coordenação Pedagógica; 

XIII. Participar da construção e elaboração coletivas do Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar; 

XIV. Expedir Históricos Escolares observando o prazo de 30 (trinta) dias do ato do pedido de 

transferência; 

XV. Manter atualizada a legislação, jurisprudência e documentação legal relativa aos interesses 

da unidade escolar; 

XVI. Organizar e manter em dia todos os registros do corpo docente e demais servidores; 

XVII. Efetuar o registro em protocolo de declarações de transferência, emissão de históricos e 

certificados e entrega de demais documentos oficiais; 

XVIII. Preparar e expedir certificados, fichas individuais, relatórios de resultados e controle de 

frequência, documentos relativos à transferência, ficha de acompanhamento de infrequência 



 

 

(FICAI), declarações, atestados e outros; 

XIX. Responder pela escrituração da unidade escolar, assinando os documentos pelos quais é 

legalmente o responsável; 

XX. Participar das reuniões pedagógicas, visando à interação com a equipe da unidade escolar; 

XXI. Zelar pelo fiel e irrestrito cumprimento dos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal 

de Educação, em especial aqueles relativos à devolução de documentação; 

XXII. Operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e 

obter dados e informações, bem como consultar registros; 

XXIII. Receber o(a) Supervisor(a) Escolar atendendo suas solicitações dentro do prazo 

estabelecido; 

XXIV. Zelar pela preservação de toda a documentação sob sua responsabilidade evitando o 

acesso de pessoas estranhas ao serviço de secretaria; 

XXV. Toda documentação escolar deverá ser encerrada, datada, carimbada e obrigatoriamente 

assinada pelo(a) Diretor(a) e pelo Secretário Escolar; 

XXVI. Digitar textos, documentos, tabelas e outros originais; 

XXVII. Arquivar processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de 

interesse da unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas; 

XXVIII. Receber, conferir e registrar a tramitação de papeis, fiscalizando o cumprimento das 

normas referentes a protocolo; 

XXIX. Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos 

originais. 

 

Docente 

 

Art. 73 - O Corpo Docente da Rede Municipal é formado por professores legalmente 

habilitados, de acordo com sua área de atuação, admitidos através de concurso público e/ou 

contratados por processo seletivo, em caráter temporário de acordo com as exigências da 

legislação de ensino em vigor, combinada com os dispositivos da Consolidação das Leis do 

Trabalho e com as normas deste Regimento Escolar. 

 

Parágrafo único – A docência deve ser entendida como um processo planejado de intervenção 

direta e contínua entre a experiência vivenciada do educando e o saber sistematizado, visando 



 

 

a construção do conhecimento e o compromisso assumido em ações planejadas e avaliadas, 

coletivamente. 

 

Art. 74 – São atribuições do(a) Professor(a) Regente de turma: 

 

I. Participar ativa e efetivamente do processo de construção e elaboração coletiva do Projeto 

Político Pedagógico da Unidade Escolar; 

II. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

III. Planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-

aprendizagem, numa perspectiva coletiva e integradora, a partir das orientações e diretrizes da 

Secretaria Municipal de Educação e dos projetos das Unidades Escolares; 

IV. Planejar e executar estudos contínuos de recuperação, estabelecendo estratégias onde 

sejam garantidas novas oportunidades de aprendizagem ao(a) aluno(a); 

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional; 

VI. Respeitar a diferença individual do(a) aluno(a), considerando as possibilidades e limitações 

de cada um, garantindo sua permanência e participação em aula; 

VII. Identificar, junto com as equipes técnico-administrativo-pedagógica e de apoio técnico a 

Educação, casos de alunos que apresentem necessidades de atendimento diferenciado; 

VIII. Manter atualizado o diário de classe, especialmente no aspecto da frequência dos alunos, 

registrar continuamente as ações pedagógicas, visando a avaliação da ação educativa; 

IX. Proceder, contínua e permanentemente a avaliação do aproveitamento escolar, 

replanejando o trabalho, quando necessário, registrando seus avanços e dificuldades; 

X. Participar da reunião de avaliação do processo escolar, apresentando registros referentes às 

ações pedagógicas e vida escolar dos educandos, analisando e discutindo as causas de 

aproveitamento não satisfatório e propondo medidas para superá-las; 

XI. Encaminhar à equipe técnico-administrativo-pedagógica, após o conselho de classe, as notas 

e relatórios das avaliações bimestrais e anuais, e os dados de apuração de assiduidade 

referentes aos alunos de sua classe, conforme especificação e prazos fixados pelo cronograma 

escolar; 

XII. Participar do desenvolvimento e avaliação das reuniões pedagógicas e do conselho de 

classe; 



 

 

XIII. Propor, discutir e desenvolver projetos específicos para sua ação pedagógica; 

XIV. Comunicar à equipe técnico-administrativo-pedagógica os casos de suspeita ou 

constatação de doenças infecto-contagiosas, para os devidos encaminhamentos; 

XV. Selecionar, pesquisar e estudar assuntos específicos de seu campo de trabalho, procurando 

manter-se atualizado quanto aos processos de ensino e aprendizagem; 

XVI. Zelar pelo bom nome da Unidade Escolar, dentro e fora dela, mantendo uma conduta 

compatível com o ato de educar; 

XVII. Zelar para que o princípio disciplinar estabelecido no Projeto Político Pedagógico seja 

preservado nas atividades desenvolvidas; 

XVIII. Assegurar a divulgação do Regimento Escolar, conhecendo, fazendo conhecer e 

cumprindo as determinações dele emanadas. 

 

Art. 75 – O(a) professor(a), além dos direitos que lhe são assegurados pelo Estatuto do 

Magistério Municipal, tem ainda as prerrogativas de:  

 

I. Requisitar material didático necessário às aulas e atividades, dentro das possibilidades da 

Unidade Escolar; 

II. Utilizar os livros e material da biblioteca, as dependências e as instalações da Unidade 

Escolar quando necessário ao exercício de suas funções; 

III. Participar e opinar sobre programas, propostas curriculares e sua execução, técnicas e 

métodos utilizados e adoção do livro didático; 

IV. Propor à equipe técnico-administrativo-pedagógica medidas que objetivem o 

aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, de administração e de disciplina; 

V. Comparecer a reuniões ou cursos relacionados com a atividades docentes que lhe sejam 

pertinentes, como forma de aperfeiçoamento, especialização ou atualização; 

VI. Exigir tratamento e respeito condignos e compatíveis com seu ato de educar.  

 

Art. 76 – É vedado ao(a) professor(a): 

 

I. Dedicar-se nas aulas a assuntos alheios aos objetivos propostos; 

II. Aplicar penalidades ao(a) aluno(a), exceto advertência e repreensão; 

III. Repetir notas sem proceder a nova verificação da aprendizagem. 



 

 

 

 

Pessoal de Apoio 

 

Art. 77 – A Equipe de Pessoal de Apoio é constituída por auxiliar de serviços gerais/serventes e 

merendeira(o), concursados para este fim. 

 

Parágrafo único - Esses profissionais devem ter como princípio, no desempenho de suas 

atividades, o caráter educativo de suas atitudes e habilidades individuais. 

 

Art. 78 – Participar da construção e elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico da 

Unidade Escolar. 

 

Art. 79 – Sempre que necessário, a equipe de pessoal de apoio participará das reuniões 

pedagógicas da Unidade Escolar, do conselho de classe, e/ou cursos de atualização promovidos 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 80 – As atividades da equipe de pessoal de apoio se constituem no suporte necessário ao 

pleno desenvolvimento do processo educativo. 

 

Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Art. 81 –  O(a) auxiliar de serviços gerais é responsável pelos trabalhos de conservação, 

arrumação, manutenção e limpeza, sendo constituído pelos serventes. 

 

Art. 82 - Constitui competência básica do(a) Auxiliar de Serviços Gerais: 

 

I. Organizar, orientar, coordenar, integrar e dar execução aos trabalhos pertinentes à sua área 

de competência; 

II. Cumprir determinações da Direção, dentro da sua função, usando de solicitude, moderação e 

delicadeza no trato com os alunos, autoridades e demais pessoas, dentro e fora do 

estabelecimento, prestando assistência e atendimento aos alunos e professores e auxiliando na 



 

 

realização de serviços gerais; 

III. Percorrer as dependências das Unidades Escolares, abrindo e fechando janelas, portas e 

portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos;  

IV. Limpar chão, paredes, aparelhos sanitários, bancadas, portas, janelas e mobiliários 

utilizando materiais e equipamentos próprios, de modo a manter e conservar as dependências 

das Unidades Escolares; 

V. Efetuar a reposição de materiais como: sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e 

de chão, papel toalha e papel higiênico;  

VI. Recolher o lixo, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações 

definidas; 

VII. 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;  

VIII. Zelar pelo material sob sua guarda;  

IX. Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 

necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabem 

manter limpos e com boa aparência; 

X. Respeitar as normas de segurança e higiene no trabalho. 

 

Merendeira(o) 

 

Art. 83 – A(o) Merendeira(o) é a(o) responsável pela confecção e distribuição da merenda 

escolar. 

 

Art. 84 – São atribuições da(o) Merendeira(o): 

 

I. Preparar e distribuir a merenda; 

II. Manter limpo o seu ambiente de trabalho e contribuir com a limpeza e conservação do 

prédio escolar; 

III. Manter em perfeitas condições de higiene o depósito da merenda escolar; 

IV. Cumprir as determinações relacionadas ao cardápio a ser utilizado na Unidade Escolar, após 

sua elaboração pela Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação;  

V. Auxiliar a direção da Unidade Escolar quanto ao controle de estoque dos gêneros utilizados 



 

 

na confecção da merenda escolar;  

VI. Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os 

alimentos de acordo com orientação recebida;  

VII. Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em 

condições adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas;  

VIII. Distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada, para 

atender aos alunos;  

IX. Registrar em formulários específicos o número de refeições servidas, bem como a 

aceitabilidade dos alimentos fornecidos, para efeito de controle;  

X. Requisitar material e alimentos quando necessário;  

XI. Receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com normas e instruções 

estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e higiene;  

XII. Proceder à limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos, facas e demais utensílios 

de copa e cozinha;  

XIII. Dispor adequadamente, observando as normas de coleta seletiva do lixo, os restos de 

comida e lixo da cozinha, de forma a evitar proliferação de insetos;  

XIV. Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho, bem como os instrumentos e 

equipamentos que utiliza; 

XV. Cumprir as recomendações dos Manuais de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais 

Padronizados e as Resoluções que envolvem a Alimentação Escolar. 

 

 

Monitor(a) de Educação Infantil 

 

Art. 85 – São atribuições do(a) Monitor(a) de Educação Infantil:  

 

I. Participar, em conjunto com o educador, do planejamento, da execução e da avaliação das 

atividades propostas às crianças;  

II. Tratar as crianças com carinho, respeito e com paciência evitando apelidos e comparações, 

palavras imorais e gritos;  

III. Tratar os pais e/ou responsáveis e comunidade de forma respeitosa;  

IV. Colaborar e assistir permanentemente às crianças no processo de desenvolvimento das 



 

 

atividades pedagógicas e lúdicas;  

V. Receber e acatar, criteriosamente, as orientações e recomendações da Orientação Pedagógica 

da instituição;  

VI. Auxiliar o educador quanto à observação de registros e avaliação do comportamento e 

desenvolvimento infantil;  

VII. Participar de reuniões de pais e/ou responsáveis, quando solicitado;  

VIII. Buscar, numa perspectiva de formação permanente, aprimoramento de seu desempenho 

profissional e ampliação de seu conhecimento, participando de cursos de formação continuada 

promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e outras Instituições Educacionais;  

IX. Auxiliar o professor na organização dos materiais a serem utilizados nas atividades;  

X. Manter o berçário/sala de aula organizada (arrumar as camas e berços, arrumar os armários, 

as mochilas dos alunos, estender as toalhas de banho e guardar os brinquedos);   

XI. Observar as reações e o comportamento da criança, desestimulando a agressividade;   

XII. Estimular a independência, educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como 

controlar a ingestão de líquidos e alimentos variados;  

XIII. Responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças e auxiliar crianças menores a se 

alimentarem;  

XIV. Auxiliar a professora no horário de repouso das crianças, bem como monitorar o sono dos 

alunos enquanto dormem;  

XV. Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabilidade (banho, troca de fraldas, 

escovação dos dentes, troca de roupas, etc);  

XVI. Participar das atividades cívicas, culturais e educativas em que a creche estiver envolvida;  

XVII. Na troca de turno, comunicar ao professor e ao monitor qualquer observação que ache 

necessário ao cuidado da criança; 

XVIII. Observar o estado físico da criança na chegada e anotar no caderno de ocorrência, se 

necessário;  

XIX. Acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais junto às professoras;  

XX. Levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida;  

XXI. Manter a atenção constante nas crianças e a disciplina das mesmas; 

XXII. Auxiliar no recebimento e entrega das crianças, acompanhando-as na entrada e saída, 

zelando assim pela sua segurança;  

XXIII. Assistir a criança em caso de pequenos acidentes, levando ao conhecimento do chefe 



 

 

imediato. 

 

Art. 86 – É vedado aos Monitores: 

 

I. Ocupar-se, na instituição, de assuntos estranhos à sua função;  

II. Aplicar, nas crianças sanções disciplinares que não sejam de sua competência; 

III. Faltar com o devido respeito à dignidade da criança, dirigindo-se a ela em termos e atitudes 

inadequadas. 

 

 

Discente 

 

Art. 87 – O corpo discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados na Unidade 

Escolar, sendo o centro e a razão de todas as atividades educativas. 

 

 

DOS DIREITOS DO(A) ALUNO(A) 

 

Art. 88 – Os direitos e garantias dos alunos são fundamentalmente os fixados na Constituição 

Federal da República, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em vigor. 

 

Art. 89 – Fica assegurada ao(a) aluno(a) a liberdade de expressão e de organização para as 

quais a comunidade escolar deve concorrer ativamente, criando condições e oferecendo 

oportunidades e meios. 

 

Art. 90 – São direitos do(a) aluno(a): 

 

I. Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparações nem preferências, 

pela direção, equipe técnico-pedagógica, professores, funcionários e colegas; 

II. Receber seus trabalhos, tarefas e atividades, devidamente corrigidos e avaliados em tempo 

hábil;  



 

 

III. Assistir às aulas e participar das demais atividades escolares, sem obstáculos que lhes sejam 

interpostos por motivos independentes de sua vontade ou possibilidade, tais como exigências 

relativas a uniformes ou material escolar; 

IV. Ter acesso aos recursos materiais didático-pedagógicos da escola; 

V. Receber ensino de qualidade, ministrado por profissionais capacitados para o exercício de 

suas funções e atualizados em suas áreas de atuação; 

VI. Ter garantidas novas oportunidades de aprendizagem através de estudos de recuperação e 

progressão parcial; 

VII. Recorrer dos resultados das avaliações do processo ensino-aprendizagem, nos termos da lei 

em vigor, sempre que se sentir prejudicado; 

VIII. Participar da construção, do acompanhamento e da avaliação do Projeto Político  

Pedagógico da Unidade Escolar e do Conselho Escolar; 

IX. Participar da definição das normas disciplinares da escola; 

X. Conhecer a estratégia utilizada pelos professores da Unidade Escolar quanto ao processo de 

avaliação e aos estudos de recuperação, naquilo que lhe for pertinente; 

XI. Ser informado de todos os seus direitos para o pleno desenvolvimento da sua cidadania; 

XII. Participar do conselho de classe, na qualidade de representante de turmas das séries finais 

do Ensino Fundamental. 

XIII. Usufruir de todos os benefícios proporcionados pela unidade escolar; 

XIV. Ter acesso ao Regimento Escolar e esclarecimentos sobre os planos curriculares. 

 

 

DOS DEVERES DO(A) ALUNO(A) 

 

Art. 91 – Os deveres do(a) aluno(a) se evidenciam em função dos objetivos educacionais da 

escola e da preservação dos direitos da comunidade escolar. 

 

Art. 92 – São deveres do(a) aluno(a): 

 

I. Dedicar-se, efetivamente, aos estudos; 

II. Conhecer e cumprir as determinações emanadas do Regimento Escolar;  

III. Ser assíduo e pontual quanto ao cumprimento das atividades escolares, permanecendo na 



 

 

Unidade Escolar durante o horário estabelecido; 

IV. Colaborar para a preservação e conservação do prédio, do mobiliário, de todo o material 

escolar e das instalações de uso coletivo, cabendo ao responsável responder pelos danos 

causados ao Patrimônio Público; 

V. Estabelecer relações de respeito com seus colegas, professores, funcionários e demais 

integrantes da comunidade escolar; 

VI. Cumprir as normas disciplinares da escola;  

VII. Frequentar no mínimo 75% (setenta e cinco porcento), de acordo com a lei em vigor; 

VIII. Apresentar solicitação por escrito e assinada pelo responsável para fins de saída antecipada 

da Unidade Escolar; 

IX. Contribuir, no que lhe couber, para o bom nome da Unidade Escolar; 

X. Comparecer às solenidades e festividades cívicas e sociais promovidas pela Unidade Escolar; 

XI. Comunicar à Unidade Escolar sempre que houver empecilho à sua frequência às aulas e o não 

cumprimento das atividades escolares, através de seus responsáveis; 

XII. Realizar todas as atividades escolares que visem ao crescimento e à avaliação do seu 

desempenho escolar; 

XIII. Participar das atividades de recuperação, submetendo-se à nova avaliação, de acordo com 

as normas deste Regimento, sempre que seu desempenho for considerado insatisfatório; 

XIV. Cumprir todos os seus deveres para o pleno desenvolvimento da sua cidadania; 

XV. Realizar atividades escolares extras para compensar ausências justificadas, no decorrer do 

ano letivo; 

XVI. Apresentar-se devidamente trajado para as atividades escolares, não sendo permitido: 

decotes, roupas curtas, justas, coloridas e transparentes. 

 

Art. 93 – É vedado ao(a) aluno(a): 

 

I. Distribuir, no recinto da Unidade Escolar, quaisquer boletins ou impressos sem autorização da 

direção;  

II. Ocupar-se durante as aulas de assuntos a elas estranhos;  

III. Ausentar-se da sala de aula sem permissão do professor e da Unidade Escolar sem 

autorização da direção;  

IV. Dirigir-se de forma depreciativa à direção, equipe técnico-pedagógica, professores, 



 

 

funcionários e colegas;  

V. Utilizar quaisquer aparelhos tecnológicos nas salas de aula e nas dependências da unidade 

escolar, salvo para fins pedagógicos;  

VI. Utilizar e/ou portar bebidas alcoólicas, substâncias entorpecentes e fumar nas dependências 

da Unidade Escolar e em passeios organizados pela mesma; 

VII. Publicar imagens do contexto escolar sem prévio consentimento dos envolvidos: alunos, 

professores e funcionários. 

 

Art. 94 – As questões disciplinares serão tratadas em conformidade com a Lei nº 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) e as Orientações Disciplinares. 

 

Art. 95 – Os procedimentos disciplinares devem ser aplicados pelo(a) Diretor(a), Vice -  

Diretor(a), Coordenador(a) Pedagógico(a) e conselho escolar de acordo com suas atribuições, 

levando em conta as orientações disciplinares, listadas abaixo:  

 

I. Pesquisa das causas do desajuste;  

II. Providências visando eliminar as causas verificadas;  

III. Solicitação da colaboração da família e da comunidade;  

IV. Atuação junto ao(a) aluno(a), visando despertar-lhe o desejo de colaboração para a boa 

ordem escolar;  

V. Advertência oral, registrada em livro de ocorrência disciplinar;  

VI. Advertência por escrito registrada em ata própria ou livro de ocorrência, com observância 

do professor, solicitando-se o comparecimento dos responsáveis à unidade escolar para dar 

ciência do ocorrido. 

 

 

 

GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

Art. 96 – O(a) aluno(a) terá assegurado o direito de organizar-se em agremiações estudantis, 

podendo a escola proporcionar condições para esta organização. 

 



 

 

§1° - Caberá aos alunos a elaboração das normas para sua organização, em conjunto com a 

equipe técnico-administrativo-pedagógica e o Conselho Escolar, respeitadas as diretrizes do 

Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

 

§2° - As organizações estudantis, com finalidade educacional, cultural e/ou social, terão como 

objetivo o desenvolvimento da consciência crítica, da prática democrática, da criatividade, da 

iniciativa e da participação consciente e atuante na vida da Unidade Escolar e serão 

concernentes com o Regimento Escolar em vigor. 

 

 

DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 97 – O Conselho Escolar, alterado pela Lei Municipal Nº 3.628/2019 integrante do processo 

de gestão democrática da Unidade Escolar, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, 

tem por finalidade o planejamento, o acompanhamento, o controle e a avaliação das ações 

educativas, pedagógicas, administrativas e financeiras desenvolvidas pela escola, de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

DA ESTRUTURA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO 

CURRÍCULO 

 

Art. 98 – O currículo é instrumento de organização da ação educativa da escola, de suas 

relações internas e externas, e está sujeito à constante avaliação e reorganização pela 

comunidade escolar. 

 

Parágrafo único – Os projetos e decisões relativos à organização da ação educativa da Unidade 

Escolar deverão constar na sua Proposta Político Pedagógica. 

Art. 99 – Os Fundamentos Básicos do Currículo são os fixados pela Secretaria Municipal de 

Educação, de acordo com a política educacional constituída e a legislação em vigor. 

 

Art. 100 – Os componentes curriculares que compõem a parte diversificada da matriz curricular 



 

 

não serão computados para fins de reprovação, salvo por frequência. 

 

Art. 101 – O Ensino Religioso será ministrado em caráter inter-confessional, vedada qualquer 

forma de proselitismo, com suas atividades desenvolvidas através de projetos ao longo do 

período letivo. 

 

DA AVALIAÇÃO E DO APROVEITAMENTO 

 

Art. 102 - A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo de obtenção de 

informações sobre o ensino-aprendizagem, objetivando diagnosticar o desenvolvimento do 

educando, seus avanços e suas dificuldades, incidindo da ação dos educadores, redefinindo e 

redimensionando o processo educativo, visando seu constante aprimoramento, em 

conformidade com os objetivos da unidade escolar e as diretrizes emanadas da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Art. 103 - A avaliação interna e externa, em seu caráter democrático e coerente, pressupõe 

que todos os participantes da ação educativa, sem exceção, sejam avaliados em momentos 

individuais e coletivos. 

 

Art. 104 - A avaliação terá por objetivos: 

 

I. Diagnosticar a situação de aprendizagem do educando para estabelecer os objetivos que irão 

nortear o planejamento da ação pedagógica; 

II. Verificar os avanços e dificuldades do educando no processo de construção do 

conhecimento, em função do trabalho desenvolvido; 

III. Fornecer aos educadores elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, tendo 

em vista o redirecionamento de ações; 

IV. Apresentar ao educando seus avanços e dificuldades, estimulando maior envolvimento do 

mesmo no processo de aprendizagem, oportunizando a auto avaliação constante. 

Art. 105 – São considerados instrumentos de avaliação a serem utilizados: 

 

I. Exercício avaliativo (atividades escritas); 



 

 

II. Seminário; 

III. Estudo dirigido; 

IV. Portfólio; 

V. Mapa mental; 

VI. Maquete; 

VII. Dramatização; 

VIII. Trabalho de pesquisa; 

IX. Experimentação; 

X. Teste/prova/simulado; 

XI. Outros. 

 

Parágrafo único – Os instrumentos de avaliação mencionados no caput do artigo devem ser 

utilizados em todos os anos de escolaridade do  Ensino Fundamental. 

 

Art. 106 - A avaliação na Educação Infantil desenvolve-se em um processo contínuo e integral, 

assumindo, essencialmente, o aspecto orientador, possibilitando ao professor acompanhar, 

passo a passo, os progressos da criança e reorganizar, sempre que necessário, suas estratégias. 

 

Art. 107 – Os resultados do desenvolvimento do(a) aluno(a) da Educação Infantil serão 

registrados em ficha própria contendo relatório descritivo de observação e acompanhamento, 

que ocorrerão ao final de cada bimestre letivo. 

 

Art. 108 - A avaliação na Educação Infantil deve contemplar as múltiplas dimensões do 

desenvolvimento infantil, incluindo as formas de comunicação e expressão, os recursos de que 

a criança se vale para elaborar novos conhecimentos, as relações sociais e afetivas que 

estabelecem com companheiros e adultos, sua autoestima, seu crescimento físico e suas 

habilidades motoras. 

 

Art. 109 - No Ensino Fundamental, para efeito de registros, são considerados os resultados 

bimestrais das avaliações efetuadas durante o ano letivo, mediante a utilização de  

instrumentos de natureza diferenciada; realizando-se em cada bimestre um conselho de classe. 

 



 

 

Parágrafo único – Deve se considerar as três funções da avaliação do processo ensino-

aprendizagem: diagnóstica (analítica), formativa (controladora) e somativa (classificatória). 

 

Art. 110 - Nos 1º e 2º anos de escolaridade, os resultados da avaliação serão registrados em 

relatórios bimestrais, após terem sido aplicadas diferentes atividades avaliativas sem caráter 

de reprovação de acordo com a Deliberação nº. 18/2018 do Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 111 - Os resultados da avaliação do aproveitamento escolar nos demais anos de 

escolaridade são expressos em notas, admitidas frações de notas de um digito, sendo 5,0 

(cinco) a nota mínima para promoção. 

 

Parágrafo único – Computar-se-á como resultado final, a média aritmética em cada 

componente curricular das notas obtidas durante e ao final do processo ensino-aprendizagem. 

 

Art. 112 - A cada bimestre deverá ser utilizado no mínimo 04 (quatro) instrumentos, de 

natureza diferenciada (entre as opções elencadas no art. 106, I ao XI), na avaliação, cujo 

somatório resultará na nota do bimestre. 

 

§1º - O processo de avaliação deve ser contínuo, formativo, cumulativo e processual; devendo 

o teste/prova ser o último instrumento de avalização a ser aplicado no bimestre.   

  

§2º - As notas bimestrais atribuídas aos diferentes componentes curriculares serão discutidas 

no conselho de classe, e poderão ser modificadas pela equipe docente, após a análise do 

desempenho do educando. 

 

Art. 113 - É facultada ao(a) aluno(a) uma segunda chamada de verificações, quando impedido 

de comparecer ao estabelecimento por motivo considerado justo pela Coordenação 

Pedagógica, observando o Regimento Escolar da Unidade. 

 

Art. 114 - A segunda chamada deve ser requerida pelo pai ou responsável pelo(a) aluno(a), ou 

pelo próprio(a) aluno(a) maior e/ou emancipado, dentro de 03 (três) dias a contar da data em 

que a atividade tenha sido realizada em primeira chamada. 



 

 

 

Art. 115 - Ao(a) aluno(a) que faltar a qualquer atividade avaliativa sem justificativa ou à 

segunda chamada (se deferida sua solicitação para tanto), será atribuída nota 0 (zero) para tal 

avaliação, somando-se apenas as notas obtidas nas demais atividades em que o(a) aluno(a) 

esteve presente. 

 

Art. 116 – A avaliação será contínua, cumulativa e processual. Seus resultados serão registrados 

periodicamente, da seguinte forma: 

 

I. Bimestralmente, através de fichas de apreciação, contendo análise de desenvolvimento do(a) 

aluno(a) no aspecto afetivo, cognitivo e psicomotor, nos seguintes níveis e modalidades: 

a) Educação Infantil; 

b) Ciclo de Alfabetização; 

c) Educação Especial. 

II. Bimestralmente, através de notas, baseados em registros contínuos da análise do processo 

educativo, do 3° ao 9° ano de escolaridade; 

III. Na Educação de Jovens e Adultos o processo de avaliação se dá em conformidade com a 

Deliberação nº. 22/2019 do Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 117 – A análise dos resultados do processo educativo deve ser garantida no calendário de 

cada unidade escolar: 

 

I. Em reuniões pedagógicas, quinzenais ou mensais, entre os educadores da escola; 

II. Em conselhos de classes bimestrais. 

 

Art. 118 – É dever da Unidade Escolar manter os responsáveis legais informados sobre o 

desempenho escolar do(a) aluno(a), através de registros formais e de reuniões periódicas. 

 

 

DA PROMOÇÃO E DA RETENÇÃO 

 

Art. 119 – A passagem do(a) aluno(a) da Pré-Escola para o 1° ano de escolaridade (Ensino 



 

 

Fundamental) dar-se-á automaticamente, levando-se em consideração o desenvolvimento da 

criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

 

Art. 120 – A retenção no Ciclo Sequencial de Alfabetização ocorrerá somente no final deste, ou 

seja, no 3º ano de escolaridade do Ensino Fundamental, caso o(a) aluno(a) não tenha atingido as 

mínimas condições necessárias para o prosseguimento de estudos nos anos seguintes de 

escolaridade. 

 

Art. 121 – São condições básicas para aprovação do(a) aluno(a) no Ensino Fundamental a 

apuração da assiduidade e o nível de conhecimento do(a) aluno(a). 

 

Parágrafo único – Será considerado aprovado o(a) aluno(a) que obtiver média final igual ou 

superior a 5,0  (cinco) em cada atividade e/ou componente curricular e a frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. 

 

Art. 122 – A frequência é fator essencial à promoção e ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem e deve ser estimulada e controlada pela Unidade Escolar. 

 

§1° - A comunicação do controle da assiduidade aos pais e/ou responsável será feita pela 

Unidade Escolar a cada bimestre e em caso de inassiduidade, através do documento próprio 

expedido em duas vias mediante recibo, devendo uma ficar arquivada na pasta individual do(a) 

aluno(a). 

 

§2° - Dar-se-á o mesmo tratamento ao(a) aluno(a) menor, matriculado na Educação de Jovens e 

Adultos, sendo que ao(a) aluno(a) maior ou emancipado, a comunicação será feita a ele 

diretamente. 

 

RECUPERAÇÃO 

 

Art. 123 – A recuperação, entendida como um dos momentos do processo de construção do 

conhecimento, é um direito do(a) aluno(a) e deve ser paralela e sistemática com vistas a 

reorientação contínua de estudos e à criação de novas situações de aprendizagem. 



 

 

 

Art. 124 - A recuperação na Rede Municipal em Paraíba do Sul está inserida num programa de 

atividades e esforços conjugados, sendo componente essencial do processo de avaliação e 

aprovação do(a) aluno(a). 

 

Art. 125 – As Unidades Escolares oferecem estudos de recuperação paralela no decorrer do 

ano letivo, no momento em que se manifesta a deficiência. 

 

Art. 126 – A recuperação paralela, durante o período letivo, é proporcionada mediante a 

aplicação de estudos ou aulas programadas.  

 

Art. 127 - A recuperação paralela, com estratégia de trabalhos diversificados, permite 

atendimento individualizado, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno e a adoção 

de metodologias diferenciadas, ampliando as possibilidades de aquisição de competências 

pessoais e grupais.  

 

Art. 128 – O(a) aluno(a) que obtiver média inferior a 5,0 (cinco) no bimestre, em qualquer 

disciplina, deverá fazer a recuperação paralela. 

 

Art. 129 – A avaliação realizada na recuperação paralela substituirá a nota de um dos 

instrumentos aplicados durante o bimestre.  

 

Parágrafo único: Caso o aluno(a) obtenha na recuperação paralela uma nota maior do que a 

anterior, essa será substituída e somada aos outros instrumentos. 

 

Art. 130 – No Ensino Fundamental II deverá ser instituída, em cada bimestre, a semana de 

recuperação paralela, devendo, somente, os alunos, que se encontram em recuperação, serem 

assistidos, nesse período, com estratégias específicas de acordo com a unidade escolar.  

 

PROGRESSÃO PARCIAL (DEPENDÊNCIA) 

 

Art. 131 – O Sistema Municipal de Educação de Paraíba do Sul adotará o regime de Progressão 



 

 

Parcial nas Unidades Escolares que ministram o Ensino Fundamental, respeitando as seguintes 

determinações: 

§1º- É permitida a matrícula com regime de Progressão Parcial (dependência) no ano de 

escolaridade seguinte ao cursado pelo(a) aluno(a) no último ano letivo por ele frequentado; 

 

§2º- A Progressão Parcial (dependência), somente é admitida a partir do 6º ano de 

escolaridade, abrangendo até o 9º ano de escolaridade do Ensino Fundamental. 

 

§3º- A Progressão Parcial (dependência), só poderá ser feita em até dois componentes 

curriculares obrigatórios dentre os previstos na Grade Curricular do Ensino Fundamental.  

 

Art. 132 - O insucesso na disciplina cursada no Regime de Progressão Parcial (dependência), em 

qualquer ano de escolaridade, não retém o(a) aluno(a) da última série por ele cursada, desde 

que o somatório das disciplinas em dependência não ultrapasse 02 (dois) componentes 

curriculares. 

 

Parágrafo único: Não será admitida a dependência cumulativa da mesma disciplina; tendo o(a) 

aluno(a) que ficar retido no último ano de escolaridade cursado, quando for o caso. 

 

Art. 133 - Todo o processo de avaliação da dependência deverá ser registrado em ficha 

individual própria. 

 

§1º- A ficha individual deverá acompanhar o aluno em cada unidade escolar em que esteja 

matriculado; 

 

§2º- A ficha de acompanhamento da Progressão Parcial (dependência) deverá ser alvo de estudo 

pelo(a) Pedagogo(a) e o Diretor de cada Unidade Escolar; 

 

§3º- A ficha de acompanhamento da Progressão Parcial (dependência) deverá ser parte 

integrante do Histórico Escolar quando o(a) aluno(a) for transferido em curso. 

 

Art. 134 - Na Progressão Parcial:  



 

 

 

I. O professor informará os conteúdos programáticos para estudos autônomos; 

II. O professor deverá informar-se do desenvolvimento do(a) aluno(a) no ano anterior por meio 

do diário de classe, do professor anterior e do serviço de acompanhamento pedagógico; 

III. O professor deverá selecionar os conteúdos programáticos que foram objeto de reprovação 

da maioria dos alunos daquele ano e/ou aqueles que, por serem essenciais para sequência do 

currículo, devem ser revisados, reforçados; 

IV. Uma vez selecionado o conteúdo, primeiramente, deverá ser feito um diagnóstico do nível de 

desenvolvimento do(a) aluno(a) para que sejam estudadas estratégias capazes de garantir a 

revisão de conteúdos que realmente precisam ser aprendidos para o desenvolvimento das 

competências próprias da disciplina; 

V. A partir do diagnóstico, será possível traçar estratégias para que o(a) aluno(a) adquira as 

competências esperadas para o ano de escolaridade; 

VI. Aplicar a avaliação. 

 

§1º - O trabalho deverá ser pautado em um atendimento das necessidades educacionais desses 

alunos, em que o perfil do professor que acompanha a turma será de um mediador constante 

para a aprendizagem. 

 

§2º- Os procedimentos didáticos específicos a serem utilizados para aquisição de competências e 

habilidades pelo(a) aluno(a), ficam a critério do professor, com acompanhamento do(a) 

Pedagogo(a). 

 

§3º- Serão aplicados no mínimo 02 (dois) instrumentos de avaliação de natureza diferenciada 

(art. 106) e cumulativa que devem totalizar 10,0 (dez) pontos.  

 

§4º - Caso, o(a) aluno(a) atinja 5,0 (cinco) pontos na soma dos instrumentos de avaliação será 

considerado(a) aprovado(a) na progressão parcial (dependência). 

 

§5º - O processo de progressão parcial deverá ser desenvolvido inicialmente no 1º bimestre de 

cada ano letivo da seguinte forma: 

 



 

 

a)Sendo o(a) aluno(a) aprovado(a), encerra-se; 

b) Não havendo aprovação do(a) aluno(a), a progressão parcial terá continuidade no(s) 

bimestre(s) subsequente(s) até que o aluno(a) consiga a aprovação e possa ser encerrado. 

 

§6º - Caso o aluno não seja aprovado nas avaliações de progressão parcial aplicadas nos quatro 

bimestres, terá que cursar a dependência da disciplina no ano subsequente. 

 

Art. 135 – Não há regime de Progressão Parcial na Educação de Jovens e Adultos. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 136 – Classificar significa posicionar o(a) aluno(a) na série, ciclo, etapa, fase ou outra forma 

de organização adotada, compatível com sua idade, experiência e nível de desempenho, 

segundo critérios de avaliação emanados pela Equipe de Supervisão Educacional. 

 

Art. 137 - A classificação em qualquer ano de escolaridade do Ensino Fundamental, exceto o 

primeiro, pode ser feita: 

 

I. Por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, o ano anterior, na própria 

escola; 

II. Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

III. Independentemente de escolarização anterior, nos casos em que o(a) aluno(a) não tenha ou 

não possa comprovar a sua vida escolar anterior. 

 

Art. 138 - A classificação, na hipótese prevista acima, dependerá de avaliação específica 

preparada e aplicada pela escola. 

 

Art. 139 - A classificação referida será realizada através de requerimento do responsável 

pelo(a) aluno(a), ou se maior por ele próprio, o qual deverá declarar expressamente, por 

escrito, e sob as penas da lei, a inexistência de vida escolar anterior ou a impossibilidade, 

justificada, de comprovação. 

 



 

 

Art. 140 - O processo de avaliação para a classificação do(a) candidato(a) deve abranger os 

conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. 

 

Art. 141 – O(a) candidato(a) classificado(a) estará apto aos procedimentos de matrícula na 

Rede Municipal de Ensino na forma e requisitos definidos neste Regimento Escolar. 

 

DA RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 142 – Entende-se por reclassificação o reposicionamento do(a) aluno(a) no ano, ciclo, 

etapa, fase ou outra forma de organização adotada, visando a sua adequação à nova Proposta 

Pedagógica e sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 

Art. 143 – O(a) aluno(a) poderá ser reclassificado(a) em ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, inclusive quando tratar de transferência tendo como base os componentes 

curriculares de âmbito nacional e previstos no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar. 

 

Art. 144 – Esta reclassificação dependerá de uma avaliação cuidadosa e específica, elaborada 

pela equipe Pedagógica da unidade escolar, com a participação do(a) Supervisor(a) Escolar, 

conforme o disposto no art. 23, da Lei 9.394/96. 

 

Art. 145 - Na classe de alfabetização do Ensino de Jovens e Adultos, poderá haver o avanço de 

estudos ao término do primeiro semestre, atendidos os mesmos critérios estabelecidos no 

artigo anterior. 

 

Art. 146 – O processo de reclassificação de alunos na Educação Básica abrange: 

 

I. Aqueles que estejam regularmente matriculados na unidade escolar e que tiverem sido 

reprovados por insuficiência de frequência; 

II. Os alunos transferidos de outras unidades escolares situadas no país; 

III. Os alunos transferidos de unidades escolares de países estrangeiros. 

 

Art. 147 - O processo de reclassificação deve necessariamente constar da Proposta Pedagógica 



 

 

da unidade escolar. 

 

Art. 148 - O processo de reclassificação deve garantir que o(a) aluno(a) demonstre o 

rendimento escolar superior ao mínimo previsto no Regimento, para promoção no ano, ciclo, 

etapa ou fase na qual se verificou a insuficiência de frequência. 

 

Art. 149 - O processo de reclassificação nas hipóteses de transferência, implica a análise 

cuidadosa do conteúdo curricular cursado, bem como do Histórico Escolar e a avaliação de 

conhecimentos do(a) candidato(a) que possibilite sua futura adaptação à proposta pedagógica 

e ao currículo pleno da escola para qual se está transferindo. 

 

Art. 150 - O resultado de reclassificação do(a) aluno(a) deve constar obrigatoriamente em sua 

ficha individual na secretaria da escola e em seu Histórico escolar. 

 

 

DO CONSELHO DE CLASSE E DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS  

 

Art. 151 - O Conselho de Classe é órgão colegiado deliberativo de última instância escolar, de 

constituição, competência e funcionamento regulados por este Regimento, situando-se no 

processo ensino-aprendizagem como fator integrador da ação pedagógica. 

 

Art. 152 – O Conselho de Classe é constituído pelos representantes da Equipe Diretiva, 

Coordenador(a) Pedagógico(a) e Supervisor(a) Escolar, Professores da turma, Monitores de 

Educação Infantil, Secretário Escolar, Alunos Representante de turmas (Ensino Fundamental II), e 

representantes do Conselho Escolar. 

 

§1º – A presença do professor é de suma importância e em caso de sua ausência será preciso 

o envio da justificativa e dos registros necessários para realização do Conselho de Classe. 

 

§2º - O Conselho de Classe deverá ser presidido pelo(a) Diretor(a) e coordenado pelo(a) 

Coordenador(a) Pedagógica(a) da unidade escolar. 

 



 

 

§3º - A participação dos alunos representantes de turma dar-se-á apenas durante a discussão 

global dos aspectos que envolvem o processo ensino-aprendizagem, do planejamento ou 

replanejamento das ações da unidade escolar, da situação da escola e da turma de modo geral. 

 

§4° - Poderá haver convocação extraordinária do Conselho de Classe sempre que houver 

necessidade. 

 

Art. 153 - Compete ao Conselho de Classe: 

I. Analisar e homologar, ao final de cada bimestre, os resultados do(a) aluno(a) como um todo e 

sua participação efetiva no processo de aprendizagem; 

II. Decidir no último conselho de classe e após a recuperação paralela, pela aprovação do(a) 

aluno(a), retenção ou dependência observadas as normas desse Regimento Escolar e os 

resultados finais alcançados; 

III. Indicar os procedimentos a serem adotados para superar as deficiências constatadas, 

inclusive sugerindo a metodologia e os recursos a serem utilizados na recuperação, para que 

cada aluno possa superar suas dificuldades; 

IV. Decidir sobre a melhor solução para os casos específicos, sendo ouvidos todos os 

participantes; 

V. Debater os casos de retenção, após análise do nível de competência alcançado pelo(a) 

aluno(a); 

VI. Encaminhar o(a) aluno(a), quando necessário, a atendimento especializado, com os devidos 

registros em sua ficha individual; 

VII. Decidir sobre a promoção do(a) aluno(a), registrando obrigatoriamente, em ata, diários de 

classe e fichas escolares, a decisão tomada. 

 

Art. 154 – As reuniões do Conselho de Classe serão registradas em atas, que depois de 

aprovadas serão assinadas por todos os presentes. 

 

§1° - As decisões do Conselho de Classe serão soberanas, preponderando o princípio do 

coletivo sobre o individual. 

 

§2º - O Conselho de Classe se reunirá, obrigatoriamente, a cada bimestre, e o período das 



 

 

reuniões deverá constar no calendário escolar da unidade de ensino, fora da carga horária 

letiva. 

 

 

DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS 

 

Art. 155 – As reuniões pedagógicas constituem-se em momentos de reflexão e discussão 

sobre as práticas educativas, contribuindo para a construção das relações pedagógicas e 

de conhecimento, objetivando a melhoria da qualidade da ação educativa. 

Parágrafo único – Constituem-se espaços de ação pedagógica os locais onde são realizadas as 

reuniões pedagógicas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, bem como aquelas 

promovidas pela Unidade Escolar. 

 

Art. 156 – As reuniões pedagógicas deverão atender aos seguintes objetivos: 

 

I. Resgatar as ações responsáveis pelo educar e o educar-se, tais como a observação, o registro, 

a reflexão, a síntese, a avaliação e o planejamento; 

II. Identificar as questões e situações importantes para o processo educativo, buscando 

estratégias para o seu redimensionamento; 

III. Produzir novas competências técnicas e teóricas que irão contribuir para as mudanças e 

transformações a serem realizadas no processo educativo; 

IV. Assegurar à comunidade escolar o direito à participação e à crítica, no processo de tomada 

de decisão; 

V. Possibilitar a formação permanente dos educadores; 

VI. Aperfeiçoar a participação do coletivo da Unidade Escolar, a fim de que as ações 

pedagógicas se tornem mais eficientes, propiciando o desempenho satisfatório do Projeto 

Político Pedagógico; 

VII. É indispensável a presença dos convocados nas reuniões pedagógicas, grupos de estudos, 

ou quaisquer outras convocações feitas pela escola ou pela Secretaria Municipal de Educação. 

O não comparecimento sem justificativa acarretará advertência por escrito do faltoso. 

 

Art. 157 – As reuniões pedagógicas serão registradas em ata, planejadas e coordenadas pela 



 

 

Coordenação Pedagógica e/ou com a direção da unidade escolar e deverão acontecer fora da 

carga horária letiva do(a) aluno(a). 

 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 158 – O início e o término do ano letivo serão fixados pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

§1° - O desenvolvimento das atividades docentes e discentes na Unidade Escolar dar- se-á de 

fevereiro a dezembro, havendo recesso em julho e férias escolares em janeiro. 

 

§2° - As Unidades Escolares ficarão abertas à comunidade de janeiro a dezembro, a fim de 

possibilitar o atendimento ao público. 

 

§3° - Cabe às Unidades Escolares, a partir do calendário escolar elaborado pela Secretaria 

Municipal de Educação, cumprir as determinações. 

 

Art. 159 - O ano letivo terá, no mínimo, 200 (duzentos) dias e 800 (oitocentas) horas de 

atividades para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I; para o Ensino Fundamental II, o 

ano letivo terá, no mínimo, 200 (duzentos) dias e 1.200 (mil e duzentas) horas de atividades. Já 

a Educação de Jovens e Adultos tem sua carga horária e dias letivos definidos conforme a 

Deliberação nº. 22/2019. 

 

Art. 160 – Todas as atividades planejadas pela Unidade Escolar deverão constar no calendário 

escolar. 

 

Parágrafo único - Os dias estabelecidos para Conselho de Classe, bem como os períodos 

destinados às reuniões com pais, e/ou responsáveis, deverão constar no calendário escolar. 

 

 

DA MATRÍCULA 

 



 

 

Art. 161 – A matrícula na escola pública municipal é gratuita e deve ser requerida pelo(a) 

aluno(a), quando maior ou emancipado e pelos pais e/ou responsáveis, no caso de aluno menor 

e não emancipado, em época própria, de acordo com as diretrizes fixadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único - Não há renovação automática de matrícula na rede municipal de ensino e só 

aos alunos devidamente matriculados é permitida a frequência às aulas. 

 

Art. 162 - Ao assinar o requerimento de matrícula, o responsável pelo(a) aluno(a) menor ou 

o(a) aluno(a) maior aceita e obriga-se a respeitar as determinações deste regimento, que está à 

sua disposição para ele tomar conhecimento por inteiro. 

 

Art. 163 – A matrícula do(a) aluno(a) com necessidades educacionais especiais deve ser 

assegurada, com prioridade, conforme critérios fixados nas determinações legais vigentes, e 

notificada ao órgão próprio da Secretaria Municipal de Educação para o planejamento do 

atendimento. 

 

Art. 164 - A matrícula da criança na Educação Infantil ocorrerá em qualquer época do ano 

letivo. 

 

Art. 165 – São condições para a matrícula nas escolas da Rede Municipal de Ensino: 

 

I. Na Educação Infantil: 

a) Na Creche – idade mínima de 06 (seis) meses completos ou a completar até 31 de março. 

b) Na Pré-Escola – idade mínima de 04 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março. 

II. No Ensino Fundamental: 

a) No 1° ano de escolaridade, idade mínima de 06 (seis) anos completos ou a completar até 31 

de março; 

b) Nos demais anos, ficando a Unidade Escolar responsável pela regularização da vida escolar 

do(a) aluno(a) caso o mesmo esteja impossibilitado de comprovar escolaridade anterior; 

c) Na Educação de Jovens e Adultos – idade mínima de 15 (quinze) anos completos ou a 

completar até 31 de março. 



 

 

 

§1º - Serão consideradas como novas, as matrículas efetuadas até 31 de março do ano corrente. 

 

§2º - Excepcionalmente, as crianças que já se encontram matriculadas e frequentando 

instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão 

assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 (trinta 

e um) de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.   

 

Art. 166 – No ato da matrícula deverão ser apresentados os documentos abaixo discriminados: 

 

I. Fotocópia do Registro de Nascimento ou da Carteira de Identidade; 

II. Fotocópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil); 

III. Requerimento dirigido ao(a) Diretor(a) da escola e assinado pelo pai ou responsável, ou pelo 

próprio(a) aluno(a), se maior; 

IV. Declaração da escola de origem ou Histórico Escolar; 

V. 1 retrato 3x4; 

VI. Fotocópia do comprovante de residência; 

VII. Declaração médica do tipo sanguíneo; 

VIII. Fotocópia do Cartão do SUS; 

IX. Fotocópia do CPF. 

 

Parágrafo único – O Histórico escolar deverá ser apresentado num prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após a realização da matrícula. 

 

Art. 167 – É expressamente vedado à Unidade Escolar condicionar a matrícula a quaisquer 

exigências adicionais às previstas pela legislação em vigor. 

 

§1° - A inexistência de qualquer documento no ato da matrícula não poderá ser empecilho à 

sua efetivação. 

 

§2° - A matrícula será aberta e encerrada pelo Gestor em datas prefixadas e atenderá ao 

disposto na legislação em vigor de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de 



 

 

Educação. 

 

Art. 168 – É nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para a Unidade Escolar, a 

matrícula feita com documento falso ou adulterado, sendo passível o responsável arcar com as 

sanções que a lei determina. 

 

§1° - Responde o responsável pelo(a) aluno(a) por qualquer dano ou consequência advinda de 

matrícula com documento falso, adulterado, inautêntico ou irregular. 

 

§2° - O(a) aluno(a) emancipado(a) ou maior fica sujeito à mesma sanção estabelecida no 

parágrafo anterior. 

 

§3° - Para ser aceito o documento escolar expedido por escola estrangeira, deverá o mesmo 

conter a legalização da assinatura do cônsul brasileiro, na Secretaria de Estado das Relações 

Exteriores ou nas Repartições Físicas da República e estar traduzido por tradutor público 

juramentado. 

Art. 169 – Ao assinar o requerimento de matrícula, o responsável pelo(a) aluno(a) aceita e 

obriga-se a respeitar as determinações deste Regimento, que está à sua disposição para dele 

tomar conhecimento por inteiro. 

 

Parágrafo único – O mesmo dispositivo se aplica ao(a) aluno(a) emancipado(a) ou maior. 

 

 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 170 - Será admitida transferência durante o ano letivo, nas unidades escolares da Rede 

Municipal: 

 

I. O(a) aluno(a) transferido em curso ao retornar no mesmo período letivo será considerado 

uma nova matrícula; 

II. No Ensino Fundamental até 30 (trinta) de setembro e após esta data, por motivos relevantes 

analisados pelo(a) Supervisor(a) Escolar; 



 

 

III. A transferência de aluno(a) oriundo(a) do estrangeiro será efetuada mediante as 

determinações legais vigentes, tendo por base as normas curriculares gerais; 

 

Art. 171 - A transferência de alunos em qualquer caso obedecerá ao disposto na legislação 

vigente e às normas baixadas pelas autoridades competentes. 

 

Art. 172 - Caberá à Coordenação Pedagógica examinar o currículo do(a) aluno(a) transferido 

e verificar a necessidade de adaptação ao currículo do estabelecimento. 

 

 

DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 173 – À Direção da escola cabe zelar pelo fiel cumprimento das legislações, assim como as 

disposições contidas neste Regimento. 

 

Art. 174 – O(a) professor(a) ou funcionário(a) faltoso(a) ou desrespeitoso(a) é passível de 

advertência pela direção da escola, sendo os casos de reincidência submetidos à Secretaria 

Municipal de Educação, que após apurar os fatos, se for necessário, encaminhará uma carta de 

advertência ao Departamento Pessoal. 

 

Art. 175 – Ao corpo discente por inobservância de seus deveres e obrigações estará sujeito às 

seguintes penalidades:  

 

I. Aconselhamento – É uma medida que deve ser aplicada quando o(a) aluno(a) necessitar de 

auxílio para o desempenho das atividades escolares ou seu comportamento assim recomendar; 

também deve ser aplicado no caso de necessitar o(a) aluno(a) de assistência educacional;  

II. Advertência Verbal – Aplica-se esta medida, quando o(a) aluno(a) descumprir os deveres 

seguintes: 

a) Inobservância dos preceitos de higiene individual; 

b) Deixar de atender, imediatamente, ao sinal de início da aula ainda que no intervalo de 

recreio, atrasando-se, sem justificativa para o retorno à sala de aula; 

c) Permanecer nos corredores e pátio durante às aulas; 



 

 

d) Tumultuar a aula prejudicando o aproveitamento e a participação dos colegas; 

e) Insuflar colegas ou situações que possam gerar tumulto; 

f) Utilização indevida de celulares e/ou outros aparelhos tecnológicos; salvo para fins 

pedagógicos. 

III. Advertência Escrita – Aplica-se esta medida quando o(a) aluno(a) for reincidente ou 

descumprir os deveres seguintes: 

a) Proferir palavras de baixo-calão face aos colegas, professores e demais funcionários da 

unidade escolar; 

b) Destratar funcionário, colega ou qualquer pessoa que exerça atividade no estabelecimento 

bem como visitantes; 

c) Fumar, apresentar-se alcoolizado ou sob o efeito de substâncias entorpecentes nas 

dependências do estabelecimento; 

d) Ausentar-se do colégio ou da sala de aula antes de seu término, salvo se autorizado; 

e) Distribuir panfletos e outros sem a autorização da Direção; 

f) Apresentar-se ou trajar no interior do estabelecimento com roupas curtas e transparentes, 

assim definidas segundo critérios do Regimento de cada Unidade Escolar; 

g) Agredir, verbalmente e/ou fisicamente, colegas, professores e demais funcionários dentro da 

sala de aula ou nas dependências da escola; 

h) Causar dano voluntário ou involuntário ao patrimônio público ou particular; 

i) Praticar bullying ou demais ações de caráter discriminatório (preconceito religioso e de 

gênero). 

IV. Suspensão da aula ou atividade por 02 (dois) dias – nos casos de reincidência do inciso III,  

alíneas: a,b,c,d,g,i; 

V. Transferência de turno ou de turma – após reincidir por duas vezes no inciso IV; 

VI. Retratação verbal ou escrita – na ocorrência do inciso III, alíneas b, g. 

 

§1º - Toda advertência deve ser registrada no Livro de Ocorrência da escola, onde conste a 

origem da falta, dia e local. Após registrar a ocorrência a mesma deverá ser assinada por 02 

(duas) testemunhas e em seguida a anotação da falta, será cientificada ao(a) aluno(a) e seu 

responsável por escrito com o registro de um documento.  

 

§2º - Caberá recurso no prazo de 03 (três) dias ao próprio(a) Diretor(a) (a) do estabelecimento, 



 

 

que deliberará em igual prazo, reformando ou mantendo a decisão. Neste último caso, não se 

admite novo recurso. 

 

§3º - A aplicação das penalidades deve respeitar o sequenciamento trazido no artigo 178 e 

respectivas alíneas.  

 

§4º - Caso ocorra dano ao patrimônio público ou particular, este deverá ser reparado pelos 

responsáveis legais. 

 

§5º - Caso o(a) aluno(a) cometa algum dos atos infracionais do ECA, mencionados nos artigos 

103, 111 e 112 estará sujeito a aplicação das penalidades penais.   

 

§6º - Caso o(a) aluno(a) cometa uma ação que seja tipificada como crime ou contravenção nos 

limites internos da escola, devem os responsáveis pela instituição comunicar às autoridades 

competentes, permitindo a devida apuração do ato infracional. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 176 – A documentação da secretaria é de uso exclusivo da Unidade Escolar e dos 

responsáveis pelo seu funcionamento, sendo vedado o seu manuseio e a sua utilização por 

pessoas estranhas à escola, assim como a cessão de cópias a terceiros, a não ser nos casos 

previstos na legislação em vigor. 

 

Parágrafo único – Os responsáveis por cada aluno(a) têm assegurado o acesso à consulta e 

ciência dos referidos documentos. 

 

Art. 177 – Todo o material permanente adquirido com verbas do orçamento público de doações 

e/ou de outras fontes, faz parte do patrimônio da Unidade Escolar, devendo ser numerado e 

registrado em livro próprio. 

 

Art. 178 - Os servidores que não respeitarem as normas, deveres e obrigações estabelecidos 



 

 

neste Regimento Escolar, estarão sujeitos as proibições, responsabilidades e penalidades da Lei 

nº. 3.229/2015 (art. 299 a 320) – Do Regime Jurídico Único do Servidor Estatutário.  

 

Art. 179 - Todo servidor público em exercício nas Unidades Escolares municipais deve observar 

o cumprimento dos seguintes procedimentos: 

 

I. Atender as legislações em vigor, não utilizando bebida alcoólica, não fumando e não 

utilizando substâncias entorpecentes nas dependências da Unidade Escolar e em passeios ou 

festividades organizados pela mesma; 

II.  Não divulgar propaganda político-partidária dentro da Unidade Escolar; 

III. Agir de acordo com os princípios de conduta ética, respeitando o local de trabalho; 

VI. Não publicar imagens sem prévia autorização do responsável pelo(a) aluno(a) quando 

menor, do próprio(a) aluno(a) quando maior e de colegas de trabalho; 

 V. Apresentar-se devidamente trajado no local de trabalho, evitando decotes exagerados, 

roupas curtas, justas e transparentes. 

 

Art. 180 - Os profissionais de educação deverão assumir o compromisso com as propostas de 

formação continuada implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, com vistas ao 

aperfeiçoamento permanente das práticas pedagógicas; os docentes deverão utilizar para isso 

1/3 da carga horária semanal para atividades extraclasse de acordo com Lei nº 11.738/2008. 

 

Art. 181 – A Unidade Escolar não se responsabilizará pelo extravio de qualquer objeto de valor, 

utilizado por aluno, professores e demais funcionários. 

 

Art. 182 – O ato da matrícula dos alunos e o de investidura de docente, de técnico ou 

funcionário administrativo implica para o matriculado ou para o investido compromisso de 

respeitar e acatar a Proposta Pedagógica e este Regimento. 

 

Art. 183 – As excursões de alunos somente podem ser realizadas quando do conhecimento dos 

pais/responsáveis e acompanhadas pelos professores designados pela Direção. 

 

Art. 184 – Além das práticas educativas relacionadas pelos sistemas de ensino, a direção da 



 

 

escola poderá adotar outras de sua livre escolha de acordo com as peculiaridades de sua 

organização didática, desde que seja aprovada pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 185 – Este Regimento será alterado sempre que as conveniências didático- administrativo-

pedagógicas ou de ordem disciplinar assim indicarem, visando sempre o aperfeiçoamento da 

Educação ao que se propõe a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul. 

 

Art. 186 – Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnico-administrativa- pedagógica da 

escola, em conformidade com a Secretaria Municipal de Educação e à luz das leis e instruções 

de ensino das normas legais e de consultas especiais aos órgãos competentes. 

 

Art. 187 - Os casos omissos neste Regimento serão analisados pela Secretaria Municipal de 

Educação e/ou Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 188 - Este Regimento entrará em vigor após publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL 

 
 

 
Parecer CME/PS nº 01/2019 
Análise, proposição e revisão do Regimento Escolar da 

Rede Municipal de Paraíba do Sul - RJ 

 



 

 

 
 

Paraíba do Sul, 24 de janeiro de 2020. 
 
 

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, encaminhou 

um pedido ao Pleno do Conselho Municipal de Paraíba do Sul – RJ, para que fosse 

reavaliado o Regimento Escolar da Rede Municipal e concedido um parecer sobre as 

alterações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Em 2017, o Conselho Municipal de Educação concedeu um parecer à Secretaria 

Municipal de Educação sobre o Regimento Escolar. A partir do parecer, o documento 

sofreu reformulações e retornou ao colegiado para nova apreciação. 

Sendo assim, em sessão extraordinária, realizada no dia 17 de dezembro de 2019, 

o pleno decidiu aprovar o Regimento Escolar com as alterações e inserções feitas pelo 

órgão. 

 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

Matriz Curricular Ensino Fundamental – Anos finais 
 
 

Ano/Componentes 

Curriculares 

 6º Ano 

(aulas por semana) 

7º ano 

(aulas por 

semana) 

8º Ano 

(aulas por 

semana) 

9º Ano 

(aulas por semana) 

Artes  2 2 2 2 

Ciências  4 4 4 4 

Educação Física  2 2 2 2 

Ensino Religioso  1 1 1 1 

Geografia  4 4 4 4 

História  4 4 4 4 

Língua Inglesa  2 2 2 2 

Língua Portuguesa  5 5 5 5 

Matemática  5 5 5 5 

Estudos 

Complementares em 

Matemática 

  

- 
 

1 
 

- 
 

1 

Estudos 

Complementares em 

Português 

  

1 
 

- 
 

1 
 

- 

TOTAL 

AULAS/SEMANA 

 30h/aulas 30h/aulas 30h/aulas 30h/aulas 

 

OBS: 

- Os Estudos Complementares em Português será oferecido nos 6º e 8º anos. 
 

- Os Estudos Complementares em Matemática será oferecido nos 7º e 9º anos. 
 

A proposta pedagógica a ser desenvolvida nos estudos complementares 

terá o 

direcionamento da equipe edagógica da Secretaria Municipal de Educação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

Matriz Curricular EJA - Fases finais 
 
 

Ano/Componentes 

Curriculares 

 Fase VI 

(aulas por semana) 

Fase VII 

(aulas por 

semana) 

Fase VIII 

(aulas por 

semana) 

Fase IX 

(aulas por semana) 

Artes  1 1 1 1 

Ciências  2 2 2 2 

Educação Física  2 2 2 2 

Ensino Religioso  1 1 1 1 

Geografia  2 2 2 2 

História  2 2 2 2 

Língua Inglesa  2 2 2 2 

Língua Portuguesa  4 4 4 4 

Matemática  4 4 4 4 

TOTAL 

AULAS/SEMANA 

 20h/aulas 20h/aulas 20h/aulas 20h/aulas 

 
 

A Matriz curricular e proposta pedagógica da EJA encontram-se em reelaboração pela 

Secretaria de Educação juntamente com a UNCME, UFF e UERJ. Estando assim em 

versão preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 

  MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL   
 
 

     Parecer CME/PS nº 04/2020 

Parecer sobre Matriz Curricular do Ensino Fundamental 
Anos Finais e Educação de Jovens e adultos para 
inclusão no Regimento Escolar.                                                                     

Paraíba do Sul, 03 de novembro de 2020. 

  Levando em consideração o momento atípico que a sociedade brasileira vivencia, com a 

pandemia de Covid-19, se torna necessário que sejam revistos alguns documentos para o ano letivo 

de 2020. 

Desta forma, a Ilustríssima Srª Secretária Municipal de Educação, Neila Bouzada, 

encaminhou um ofício (nº 66/2020 – SME)  ao Pleno do Conselho Municipal de Paraíba do Sul – 

RJ, para que fosse concedido parecer sobre a alteração da Matriz Curricular em detrimento da Base 

Nacional Comum Curricular; para que as adequações necessárias sejam realizadas. 

 O colegiado aprovou a presente proposta considerando que, de acordo com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), a Geometria e a Matemática encontram-se imbricados e fazendo parte 

do mesmo componente curricular. Nesse sentido, também encontramos a Produção de Texto 

associada à Língua Portuguesa. 

 Mediante o exposto, o órgão acredita que a substituição dessa matriz curricular, com a 

implementação dos Estudos Complementares em Português e Matemática, será de grande 

relevância para acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento das habilidades pelos 

alunos em todos os segmentos e modalidades de ensino; ensejando ganhos significativos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, em sessão extraordinária, realizada no dia 28 de outubro de 2020, por meio 

digital, no aplicativo GoogleMeet, o órgão decidiu aprovar a adequação a matriz curricular.  

 Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração.  

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

        Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

                                           Presidente do Conselho Municipal de Educação  


