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REGIMENTO REFERÊNCIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO 

DA REDE MUNICIPAL DA SERRA 
 

 

TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO, DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DA NATUREZA LEGAL 

 

Art. 1o – As Unidades de Ensino pertencentes a Rede Municipal são administradas pela 

Secretaria Municipal de Educação nos termos da legislação em vigor e mantidas pela Prefeitura 

Municipal da Serra. 

 

Parágrafo Único – As Unidades de Ensino Municipais devem ter a sua aprovação concedida 

pelo Conselho Municipal de Educação da Serra. 

 

Art. 2o – O Sistema Municipal de Ensino classifica as Unidades de Ensino da Rede Municipal 

em: 

I –  Centro de Educação Infantil, quando oferece a educação infantil, de 0 a 6 anos, podendo 

subdividir-se em:  

a) creche para crianças de até 3 anos  de idade; 

b) pré-escola para crianças de 4 a 6 anos; 

 

II – Escola de Ensino Fundamental,  quando oferece o ensino fundamental completo ou parte 

dele. 

 

              § 1o  -  O  Núcleo Administrativo Rural criado na EEF Belvedere atende as classes da zona rural;  

 

  § 2o – As salas de recursos para atendimento à Educação Especial, devem estar situadas 

preferencialmente em Unidade de Ensino da Rede Municipal, de fácil acesso ao educando e atender as 

normas da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 3o – As Unidades de Ensino são identificadas pela sua denominação oficial, modalidade de 

oferta de ensino, endereço da localidade em que funcionam, atos de criação e aprovação com as 

respectivas datas de publicação oficial. 

 

Art. 4o – O ensino ministrado nas Unidades de Ensino da Rede Municipal é público e gratuito, 

aberto a todos, independente de quaisquer preconceitos ou discriminações, constituindo-se direito da 

população e dever do Município. 

 

Art. 5o – Nas Unidades de Ensino da Rede Municipal, as organizações administrativa, didática, 

pedagógica e disciplinar são norteadas por um Regimento Escolar, nos termos da legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS FINS E OBJETIVOS 

 

Art. 6º - A educação básica tem por finalidades desenvolver e assegurar ao educando a  

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores. 
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Art. 7o – O Município da Serra prioriza o ensino fundamental e pode criar novas Unidades de 

Educação Infantil e de graus ulteriores, quando estiverem plenamente atendidas as necessidades dessa 

educação nos limites do seu território. 

 

Art. 8o – As Unidades de Ensino da Rede Municipal baseadas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, regem pelos seguintes princípios: 

 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

V – gratuidade do ensino público;  

VI – valorização do profissional da educação escolar; 

VII – gestão democrática do ensino público, na forma da legislação em vigor; 

VIII – garantia do padrão de qualidade; 

IX – valorização da experiência extra-curricular; 

X – vinculação entre a educação escolar , o trabalho e as práticas sociais.  

 
Art. 9o – O ensino público na Rede Municipal, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 
Art. 10 - O ensino público na Rede Municipal, fundamentado nos princípios da gestão 

democrática, permite a participação dos profissionais do magistério, dos demais funcionários da Unidade 

de Ensino, dos pais, dos alunos e  da comunidade através do Conselho de Escola, na organização 

administrativa, pedagógica e financeira da Unidade de Ensino. 

 
Art. 11 - O ensino público na Rede Municipal tem  por objetivo a formação de uma consciência 

social, crítica, solidária e democrática, através do qual o educando vai-se percebendo como agente do 

processo de construção do conhecimento e de transformação, da relação entre os homens em sociedade. 

 
 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Art. 12 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade e visa: 
 

I - desenvolver programas que favoreçam o desenvolvimento físico, sócio-emocional e 

intelectual do educando; 

II -  oportunizar o desenvolvimento do raciocínio lógico e vivências com o mundo da leitura e da 

escrita; 

III - contribuir para o desenvolvimento pleno do educando e sua integração social através da 

variedade de experiências concretas; 

IV - desenvolver o senso crítico oportunizando ao educando analisar e avaliar o resultado de suas 

ações. 
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SEÇÃO  II 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Art. 13 – O ensino fundamental obrigatório e gratuito na escola pública, inclusive para os que a 

ele não tiverem acesso na idade própria terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: 

 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamentam  a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

 

Art. 14 - São objetivos do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino: 

 

I - proporcionar aprendizagens básicas para acesso sistemático ao domínio da leitura, da escrita, 

do cálculo e do conhecimento geo-histórico e científico partindo dos referenciais sócio- culturais do 

educando; 

II - proporcionar meios para compreensão das leis que regem a natureza e as relações sociais na 

sociedade contemporânea; 

III – desenvolver competências e habilidades que favoreçam tanto a leitura crítica como a 

intervenção conseqüente no mundo em que vive. 

 
  

SUB-SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Art. 15 - A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que assegura aos 

educandos oportunidades para aquisição de conhecimentos e habilidades, incorporando suas experiências 

culturais e sociais, considerando suas características , seus interesses, condições de vida e de trabalho. 

 

Parágrafo Único – A modalidade de ensino a que se refere o caput deste artigo será oferecida 

através do Curso de Educação de Jovens e Adultos – CEJA e atenderá o prescrito no projeto específico. 

 

SUB-SEÇÃO II 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Art. 16 -  A educação especial tem por finalidade atender os educandos com necessidades 

educativas especiais, nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

§ 1º -  A educação especial é uma modalidade de ensino que se caracteriza por um conjunto de 

recursos e serviços educacionais especiais, organizados para apoiar, suplementar e em alguns casos, 

substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir  a  educação  formal  dos  educandos  que  

apresentam  necessidades  educativas especiais. 

 

§ 2º -  Considera-se educando com necessidades educativas especiais aquele que apresentar 

necessidades próprias e diferentes dos demais  no processo de aprendizagens curriculares.  
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              § 3º -  As Unidades de Ensino devem se organizar para atendimento aos educandos com 

necessidades educativas especiais, assegurando-lhes  condições necessárias para uma educação de 

qualidade. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

Art. 17 -  A Proposta Pedagógica constitui-se  no conjunto de ações e filosofia de trabalho da 

Unidade de Ensino, norteando a prática pedagógica, tendo as funções de adaptar o fazer pedagógico e 

administrativo, vislumbrando a qualidade do ensino e uma transformação social. 

 

Art. 18 – A Proposta Pedagógica, fundamentada no Programa de Ensino da Rede Municipal, na 

função social da Unidade de Ensino e na prática do trabalho coletivo deve conter:  

 

I -  a missão , a visão  e valores contemplados no PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola); 

II -  a forma de implementar o que está proposto no Programa de Ensino; 

III – a forma de ensinar da escola; 

IV – a forma de avaliar o seu resultado; 

V -  a forma de articulação com as diversas pessoas e atividades envolvidas no processo 

educativo considerando: 

 

a) que ensinar; 

b) por que ensinar; 

c) como ensinar; 

d) como avaliar. 

 

VI – a Organização Curricular; 

VII – a sistemática de avaliação do aluno, dos professores e servidores; 

VIII - o regimento escolar, incluindo as normas de sala de aula, a produção de orientações que 

dão direção à convivência intra-escolar, dentre outros; 

IX - projetos especiais e específicos da Unidade de Ensino; 

X - propostas da Unidade de Ensino quanto ao pleno atendimento e acomodação da demanda; 

X I- os princípios norteadores contidos na legislação em vigor; 

XII- outros. 

 

Art. 19 - A periodicidade da elaboração da Proposta Pedagógica da Unidade de Ensino é de um 

ano, de acordo com o prazo fixado pela Secretaria Municipal de Educação ou necessidade da Unidade. 

 

Parágrafo único - A Proposta Pedagógica deve ser redimensionada, anualmente, com base na 

avaliação dos seus resultados pela equipe escolar e o Conselho de Escola. 

 

 

SEÇÃO I 

DOS SERVIÇOS DE APOIO  AO PROCESSO EDUCATIVO 

 

Art. 20 - Os serviços de apoio ao processo educativo constituem o conjunto de ações, visando a 

complementação das condições necessárias à realização dos fins e objetivos do ensino, os quais integram 

a proposta pedagógica da Unidade de Ensino e podem ser desenvolvidos através de projetos específicos 

elaborados por ela e/ou pela Secretaria de Educação em conjunto com outras Secretarias Municipais e 

entidades afins. 
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§ 1º - São considerados como serviços de apoio ao processo educativo: 

 

I   -  biblioteca ou sala de leitura; 

II  -  sala de vídeo; 

III -  laboratório de informática educacional; 

IV - outros, a critério da Unidade de Ensino apreciados pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 2º - No caso de projetos oriundos da Secretaria Municipal de Educação, a Unidade de Ensino a 

ser contemplada deve ser envolvida em sua elaboração. 

 

Art. 21 - Os serviços de apoio ao processo educativo devem ser concebidos  como parte do 

processo, desvinculados de programas assistenciais, de modo a não permitir o desvirtuamento da tarefa 

específica da escola, que é o processo ensino-aprendizagem . 

 

Art. 22 - A biblioteca ou sala de leitura constitui-se em centro de leitura, orientações e pesquisas 

para os educandos e demais membros da comunidade escolar. 

 

Art. 23 - Objetivando a sua organização e democratização, cada Unidade de Ensino é livre para 

a criação e elaboração de regulamento do  funcionamento de cada serviço de apoio ao processo educativo, 

observando a legislação em vigor. 

 

Parágrafo Único - Os serviços de apoio ao processo educativo que a Unidade de Ensino vier a 

criar e regulamentar, devem ter como objetivos prioritários o atendimento ao educando e a defesa do 

Ensino público de qualidade. 

 

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO DA UNIDADE DE ENSINO 

 

Art. 24 - A gestão da Unidade de Ensino deve ser entendida como um processo que organiza seu 

funcionamento, compreendendo a tomada de decisão, o planejamento, a execução, o acompanhamento e a 

avaliação da política educacional, no âmbito da Unidade de Ensino, com base na legislação em vigor e de acordo 

com as diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 25 – A gestão da Unidade de Ensino é desenvolvida de modo coletivo, liderada pelo diretor, sendo 

o Conselho de Escola a instância de elaboração e deliberação do seu funcionamento. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO DE ESCOLA 
 

Art. 26 - O Conselho de Escola é encontro permanente de debates e órgãos articuladores de 

todos os setores, escolar e comunitário, constituindo-se, em cada Unidade de  Ensino,  de  um  colegiado, 

formado  por  representantes dos segmentos da comunidade escolar, cuja estruturação e funcionamento 

atenderão aos prescritos na legislação em vigor, que constitui seu regulamento e nas demais legislações 

específicas. 

 

Parágrafo Único - Cabe ao Diretor da Unidade de Ensino proporcionar condições para 

organização e funcionamento do Conselho de Escola. 
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CAPÍTULO II 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 27- O conselho de classe é um colegiado de profissionais em função de docência,  técnico 

pedagógico e administrativo que se destina a  avaliar e deliberar sobre ações do processo ensino-

aprendizagem. 

 

Parágrafo Único - Podem participar do conselho de classe, como membros eventuais, alunos 

representantes de turma, pais e outras pessoas, cuja participação se julgar necessária, em determinado 

momento, no estudo de caso específico. 

  

Art. 28- Compete ao conselho de classe: 

 

I - Analisar o rendimento escolar dos educandos, a partir dos resultados da avaliação, da 

apuração de sua assiduidade, de aspectos comportamentais e indicativos de suas potencialidades; 

II - Propor soluções que visem o melhor ajustamento de educandos identificados pelo professor; 

III - Sugerir ações que visem à adequação dos métodos e técnicas didáticas ao desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos e à consecução de objetivos e finalidades educacionais; 

IV - Opinar sobre a aplicação do regime disciplinar, sempre de acordo com o disposto  no 

Regimento; 

V - Participar da Banca Especial com vistas à classificação, reclassificação e  avanço em séries 

de educandos; 

VI - Elaborar, após debates na Unidade de Ensino, outras atribuições inerentes ao conselho de 

classe. 

              VII- Reunir-se, ordinariamente, ao final de cada bimestre, podendo ser convocado, 

extraordinariamente sempre que necessário. 

 

Art. 29 - O conselho de classe será presidido pelo diretor ou seu representante, e assessorado 

pelo secretário escolar ou seu representante, que lavrará a  ata, em livro próprio. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA DIREÇÃO ESCOLAR 

 

Art. 30 - A  função  de  diretor  da  Unidade  de Ensino deve ser entendida como a coordenação 

do funcionamento geral da escola nas funções administrativas, financeiras  e pedagógicas e a execução 

das deliberações coletivas do Conselho de Escola, respeitadas as diretrizes da política educacional da 

Secretaria Municipal de Educação  e a legislação em vigor. 

 

Art. 31 - A direção é exercida por profissional efetivo do Quadro do Magistério Público 

Municipal, com provimento e autorização, de acordo com a legislação vigente. 

 

Parágrafo Único  - Os critérios para a realização do processo de eleição de diretor escolar 

constam de norma administrativa baixada pelo poder executivo municipal. 

 

Art. 32 - O  diretor escolar, em seus impedimentos eventuais, acolherá indicação do Conselho de 

Escola para seu substituto, quando em período superior a 30 (trinta) dias, observando as disposições 

legais. 
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Parágrafo Único - A substituição do diretor em período igual ou inferior a 30 (trinta) dias, é 

feita, prioritariamente, por administrador escolar, membro do corpo pedagógico ou docente, obedecendo 

sua carga horária, atendendo alternadamente a Unidade de Ensino, ou ainda por um profissional indicado 

pela Secretaria de Educação, designado por ato, na forma da legislação vigente. 

 

Art. 33 - São atribuições do diretor:  

 

I – Liderar e coordenar o processo de construção do Plano de Desenvolvimento da Escola , bem 

como o Plano Financeiro e sua revisão anual, no que se refere aos objetivos e metas em consonância com 

o PAT (Plano anual de Trabalho da SEDU); 

II – Assegurar o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento da Escola; 

III – Responsabilizar-se pelos resultados da escola; 

IV – Assegurar o cumprimento do Calendário Escolar e aplicação do Programa de Ensino e 

Proposta Pedagógica; 

              V - Autorizar a matrícula e transferência dos educandos, observada a legislação própria, 

juntamente com o secretário escolar; 

VI - Aplicar as penalidades de acordo com as normas estatutárias, regimentais e normas 

disciplinares da Unidade de Ensino; 

VII - Assegurar o cumprimento das deliberações do Conselho de Escola, observada a legislação 

vigente; 

VIII – Participar e coordenar na elaboração da Proposta Pedagógica da Unidade de Ensino, 

acompanhando a sua execução, tornando-se facilitador do desenvolvimento de todas as ações previstas e 

avaliando em conjunto com o Conselho de Escola, visando seu replanejamento; 

IX – Exercer as autonomias pedagógicas, financeiras e administrativas conquistadas e zelar pelo 

seus avanços; 

X - Representar a Unidade de Ensino perante os órgãos ou representantes do poder público e em 

atividades de interesse da comunidade escolar; 

XI - Diligenciar para que o prédio escolar e os bens patrimoniais da Unidade de Ensino sejam 

mantidos e preservados: 

XII – Integrar os turnos  delegando poderes, distribuindo funções, atribuindo responsabilidades 

estimulando todos os setores; 

XIII - Empenhar-se pela organização e atualização do acervo e arquivo de legislação, instruções, 

comunicados e outros, bem como sua ampla divulgação para a equipe escolar  e demais interessados; 

XIV –Coordenar a aplicação de avaliações dos profissionais e dos alunos; 

X V – Supervisionar as ações pedagógicas e administrativas com foco nos resultados; 

XVI - Assinar documentos relativos à vida escolar dos educandos e da Unidade de Ensino , 

responsabilizando-se por sua autenticidade; 

XVII - Encaminhar, na área de sua competência, os recursos, processos, petições ou ofícios 

dirigidos a qualquer órgão, e/ou remetê-los devidamente informados a quem de direito, nos prazos legais; 

XVIII - Convocar e presidir as reuniões realizadas na Unidade de Ensino, inclusive o Conselho 

de Classe; 

XIX – Encaminhar à justiça a relação de alunos faltosos, de acordo com a legislação; 

XX–  Executar Plano Financeiro e prestar contas. 

 

Art. 34- A integração das atividades administrativas, pedagógicas e didáticas, dimensão mais 

importante na gestão escolar, é de responsabilidade de todos os profissionais, sob a coordenação do 

diretor. 
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CAPÍTULO IV 

DO CORPO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
 

Art. 35 - O corpo técnico-pedagógico é constituído por profissional do magistério, portador de 

habilitação específica em grau superior, compreendendo os supervisores escolares, orientadores 

educacionais, administradores escolares e inspetores escolares. 

 

Art. 36 - O corpo técnico -pedagógico é co-responsável pela integração e articulação das ações 

pedagógicas e didáticas desenvolvidas na Unidade de Ensino, tendo como parâmetros a missão, visão e 

valores consagrados no PDE. 
 

Art. 37  - Compete ao corpo técnico-pedagógico: 

 

I – Co-responsabilizar-se  pela implantação e implementação das rotinas da escola; 

II – Elaborar o quadro mensal de freqüência dos alunos, com percentuais e cruzá-lo com o do 

mês anterior, confrontar os dados com as metas do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, propor 

ações imediatas que revertam resultados insatisfatórios; 

III – Elaborar o quadro bimestral de rendimentos dos aluno, confrontar os dados com as metas 

do PDE; propor ações imediatas que revertam resultados insatisfatórios; 

IV – Priorizar o Programa de Ensino nos encontros de planejamento, coletivo e individuais, 

orientando o corpo docente para o uso de métodos mais adequados à aprendizagem; 

V – Co-responsabilizar-se pelo cumprimento do Plano de Desenvolvimento da Escola, Programa 

de Ensino e Proposta Pedagógica.; 

 VI – Estimular o corpo docente para aplicação eficiente da recuperação paralela de acordo com 

a Proposta Pedagógica.; 

              VII – Observar a qualidade da aula, de maneira a detectar  as reais necessidades de ajuda ao 

professor em suas dificuldades pedagógicas; 

VIII – Organizar o  conselho de classe com foco nos resultados; 

IX - Planejar, coordenar e avaliar as reuniões de conselho de classe e orientar as decisões no caso de 

alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem ou problemas específicos; 

X - Elaborar e coordenar a análise do quadro de rendimento, identificando os fatores que 

interferem no rendimento escolar, propondo medidas alternativas de solução; 

XI - Organizar atividades que promovam a integração escola/família/comunidade; 

XII - Desenvolver atividades pedagógicas com o corpo discente, abrangendo técnicas de 

socialização, de conteúdos e de elaboração das normas internas da Unidade de Ensino; 

XIII - Orientar e acompanhar os registros no diário de classe, bem como proceder a análise de 

histórico escolar e transferência recebida; 

XIV - Elaborar junto com o coordenador de turno o horário de aulas, bem como junto ao Diretor 

o mapa de carga horária, calendário escolar e a organização curricular; 

XV - Participar da elaboração das demais atribuições do corpo técnico-pedagógico em conjunto 

com toda equipe escolar. 

 

Art. 38 - Cabe ao corpo técnico-pedagógico, com base no Regimento Escolar e outros 

dispositivos legais, em comum acordo com o diretor e corpo docente, elaborar as atribuições mais 

específicas dos diferentes membros que o compõem. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO 
 

Rua Alpheu Correa Pimentel,  144 - Tel.: 3251-5109/ 5178/ 5146 

Centro – Serra /ES  - CEP: 29.176-180 

10 

 

CAPÍTULO V 

DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 39 -  A docência deve ser entendida como processo planejado de intervenções diretas e 

contínuas entre a experiência vivenciada do educando e o saber sistematizado, tendo em vista a 

apropriação, construção e reelaboração de conhecimentos pelos educandos e o compromisso assumido em 

conjunto com a Unidade de Ensino, através da participação em ações coletivamente planejadas e 

avaliadas. 

 

Art. 40 - O Corpo Docente é constituído por professores, providos por Concurso Público, 

portadores de qualificação na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 41 - Na hipótese de inexistência de professores concursados admitir-se-á professor para 

exercício por tempo determinado, nomeados na forma de legislação em vigor. 

 

Art. 42 - São atribuições do professor: 

 

I  -  Preparar e ministrar aulas de qualidade, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo 

discente em sua área de conhecimento; 

II - Comprometer-se com o ato de educar, entendendo-o como formador da cidadania e 

considerando o diálogo como princípio básico do "fazer pedagógico"; 

III - Participar da elaboração e empenhar-se pela execução da proposta pedagógica da Unidade 

de Ensino; 

IV - Elaborar e cumprir plano de trabalho, bem como o plano de aula, de acordo com o  

Programa de Ensino e a  Proposta Pedagógica; 

V - Ampliar a competência técnica através de leitura, estudos e participação em eventos 

educativos, desenvolvendo uma prática pedagógica contextualizada, atendendo as peculiaridades locais, 

as necessidades de atendimento diferenciado e a recuperação, como garantias de novas oportunidades de 

aprendizagem dos educandos; 

VI - Estimular nos educandos o interesse, trabalhando de forma lúdica e, conseqüentemente, 

prazerosa, realizar recuperação dos conteúdos para alunos com baixo desempenho; 

VII - Provocar no educando, o senso crítico, criativo, participativo  capaz de transformar o meio 

no qual está inserido; 

VIII - Desenvolver habilidades com o educando, para que possa interpretar e fazer a leitura do 

mundo e não apenas, a decodificação de símbolos; 

IX  - Promover mudanças nos elementos do processo de ensino, como: objetivo, metodologia, 

avaliação, planejamento e relacionamento, sempre que os mesmos não atenderem as necessidades dos 

educandos; 

X – Co-responsabilizar-se pelo cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento da Escola 

-  PDE; 

XI - Manter atualizados os registros nos diários de classe e em outras fichas necessárias ao 

acompanhamento do desempenho da vida escolar dos educandos, mantendo-os na Unidade de Ensino em 

local determinado pela Direção; 

XII  - Promover a auto e hetero-avaliação; 

XIII - Ministrar os conteúdos programáticos das áreas de conhecimento; 

XIV - Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

XV - Participar de reuniões de conselho de classe, do segmento do conselho de escola e de 

eventos educacionais promovidos pela Unidade de Ensino; 
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XVI - Participar da elaboração das demais atribuições  do  corpo docente na Unidade de Ensino, 

em conjunto com a Direção e Corpo Técnico Pedagógico; 

XVII- Cumprir o Programa de Ensino; 

XVIII – Participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE, Proposta 

Pedagógica e Regimento Escolar. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO DE TURNO 

 

Art. 43 - A coordenação de turno deve ser entendida como a função de coordenar e controlar as 

atividades educacionais dentro de um turno de funcionamento da Unidade de Ensino, e apoiar as 

necessidades de natureza administrativa e pedagógica, respeitadas as normas em vigor. 

 

Art. 44 - A coordenação de turno é exercida por membro do magistério, com formação 

específica para o campo de atuação, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e a 

legislação vigente. 

 

Art. 45 - São atribuições do coordenador de turno: 

 

I - Participar da elaboração do  Plano de Desenvolvimento da Escola, co-responsabilizar-se pela 

sua execução no cumprimento dos seus objetivos e metas; 

II – Participar da elaboração da Proposta Pedagógica  da Unidade de  Ensino e co-

responsabilizar-se pela sua execução integral; 

III - Zelar pela segurança e disciplina dos educandos nos horários de entrada, recreio, saída e 

outras situações em que não houver a presença do professor, inclusive orientando os educandos; 

IV – Coordenar o turno de funcionamento da Unidade de Ensino, dando início e termino às 

atividades do seu turno de trabalho; 

V - Fazer cumprir os horários e as atividades, controlando a freqüência e pontualidade de toda 

equipe escolar; 

VI – Controlar o abastecimento, estoque, preparo e distribuição da merenda escolar, primando 

pela sua qualidade; 

VII -  Escriturar o livro de ponto diariamente zelando pela total fidedignidade dos registros dos 

horários das aulas/PL e faltas dos funcionários, reposição de aulas, entradas tardias, saídas antecipadas, 

substituições, dentre outros; 

VIII - Registrar em livro próprio as ocorrências referentes a equipe escolar; 

IX - Comunicar ao diretor as condições de higiene do prédio escolar, as eventuais enfermidades 

ou acidentes ocorridos com os alunos, bem como as ocorrências mais importantes do turno; 

X -  Participar da elaboração dos horários de aulas ou recuperação, de antecipação e reposição de 

aulas; 

XI - Co-responsabilizar-se pelo  controle de freqüência dos alunos, conscientizando-os da 

importância da sua presença  e divulgar a meta de freqüência  da Unidade de Ensino, buscando em 

trabalho conjunto com os alunos, o cumprimento da mesma; 

XII - Atender a alunos, pais, visitantes que procuram a Unidade de Ensino, encaminhando-os a 

quem de direito ou dando soluções, quando necessário, nos limites de suas atribuições; 

XIII - Participar da elaboração e execução do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola), das 

reuniões gerais, inclusive do  conselho de classe e conselho de escola; 

XIX - Participar em conjunto com os demais funcionários da Unidade de Ensino, da elaboração 

de outras atribuições da coordenação de turno. 
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CAPÍTULO VII 

DA SECRETARIA ESCOLAR 
 

Art. 46 - A secretaria escolar é o setor encarregado da organização e execução dos serviços de 

escrituração, documentação e arquivo escolar, garantindo o fluxo de documentos e informações 

necessárias aos processos administrativo e pedagógico da Unidade de Ensino. 

 

Art. 47 - As atividades da secretaria são exercidas por um secretário escolar e pelos auxiliares de 

secretaria escolar. 

 

Parágrafo Único - Os documentos da secretaria escolar são de uso exclusivo da Unidade de 

Ensino e das autoridades escolares, sendo vetado o seu manuseio por elementos estranhos à mesma, assim 

como cessão de cópias a terceiros, exceto nos casos previstos em lei. 

 

Art. 48 - A função de secretário escolar da Unidade de Ensino será exercida por profissional 

com formação mínima em  ensino médio, do quadro permanente do Município, obedecidas as normas 

legais. 

 

Art.  49  - O secretário escolar deve ser portador de autorização para o exercício da função, na 

forma da legislação vigente. 

 

Art. 50 - Ao secretário escolar, como responsável pelo planejamento, coordenação, controle e 

avaliação de todo serviço da secretaria escolar, compete:  

 

I - Programar com seus auxiliares, as atividades da secretaria, responsabilizando-se pela sua 

execução; 

II - Coordenar, organizar e responder pelo expediente e outros serviços gerais da Secretaria 

Escolar, assegurando facilidade no manuseio, preservação e autenticidade dos documentos do arquivo 

escolar; 

III – Responsabilizar-se pela atualização e conservação do acervo escolar e escrituração de 

documentos inerentes à Secretaria Escolar assinando documentos que, por lei, devem conter sua 

assinatura; 

IV - Manter atualizado o cadastro dos profissionais que atuam na Unidade de Ensino; 

V - Entrosar-se com o corpo técnico-pedagógico, observando os prazos estabelecidos pela 

legislação, para solução dos casos de alunos que necessitam de regularizar vida escolar e outros aspectos 

pertinentes; 

VI - Fornecer dados e informações da organização administrativa e didática, concernentes ao 

setor, quando solicitado; 

VII - Elaborar relatórios, atas, termos de abertura e encerramento de livros e quadros estatísticos 

referentes à Unidade  Ensino; 

VIII - Manter-se atualizado quanto à legislação em vigor, regulamentos, circulares, instruções e 

outras determinações oficiais relativas ao ensino e à Unidade; 

IX - Elaborar o atestado de exercício dos profissionais que atuam na Unidade de Ensino; 

X - Responsabilizar-se pela incineração de documentos, juntamente com o Diretor, conforme 

legislação em vigor; 

XI - Atribuir tarefas aos funcionários sob sua coordenação; 

XII - Participar, junto à direção, corpo técnico-pedagógico, docente e demais funcionários da 

secretaria, da elaboração de outras atribuições inerentes ao setor; 

XIII - Participar, juntamente com sua equipe, da elaboração, execução e avaliação da Proposta 

Pedagógica da Unidade de Ensino; 
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XIV – Participar dos conselhos de classe e /ou reuniões escriturando a ata em livro próprio. 

 

Art. 51 -  Os funcionários que atuam na secretaria da Unidade de Ensino são responsáveis pelos 

serviços que lhes são atribuídos. 

 

 

SEÇÃO I 

DA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 

 

Art. 52 - A  escrituração  escolar  é  o  registro  sistemático relativo a vida escolar do educando e 

da Unidade de Ensino, assegurando a verificação da identidade da autenticidade e regularidade de seus 

estudos, bem como do funcionamento da Unidade de Ensino.  

 

              Art. 53 – Para o controle da vida escolar do educando e do funcionamento da unidade de Ensino 

serão escriturados os seguintes documentos:  

 

I -   Ficha de matrícula; 

II -  Diário de Classe; 

III- Histórico Escolar; 

IV- Ata de Resultados Finais; 

V - Formulários específicos em casos de projeto e/ou programas especiais; 

VI- Outros formulários solicitados pela Secretaria Municipal de Educação; 

VII- Livros para registros de: pontos de  funcionários, ocorrências diversas, termos de visitas, 

avanço em série, classificação, reclassificação, atas do conselho de  classe e/ou reuniões, protocolo de 

expedição de documentos,  ata de incineração de documentos e outros que se fizerem necessários. 

 

 

 

SEÇÃO II 

DO ARQUIVO ESCOLAR 

 

Art. 54 - O arquivo garante a preservação dos documentos escolares de modo que os registros 

possam ser conferidos e comprovados sempre que necessário. 

 

§ 1º - A localização rápida, a segurança, a flexibilidade, o controle e o sigilo constituem 

princípios indispensáveis ao perfeito funcionamento do arquivo, os quais devem ser observados por todo 

funcionário que o manuseia. 

 

§ 2º - Os documentos pertencentes ao arquivo escolar não podem ser retirados da Unidade de 

Ensino sem a prévia autorização expressa do diretor e/ou secretário escolar. 

 

Art. 55 - O arquivo escolar deve ser organizado para satisfazer as exigências da Unidade de 

Ensino e do Sistema Municipal de Ensino, sendo um centro ativo e dinâmico de informações e um 

instrumento de conservação de documentos. 
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SEÇÃO III 

DA INCINERAÇÃO 

 

Art. 56 - A incineração de documentos escolares é vista como um recurso que favorece a melhor 

utilização do espaço físico destinado ao arquivo, sendo de responsabilidade do diretor e secretário escolar 

com autorização da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 1º - No caso da Secretaria Municipal de Educação vir a utilizar-se da técnica de 

microfilmagem para as Escolas Municipais, será respeitado o dispositivo vigente. 

 

§  2º - A incineração obedece a legislação vigente e as normas contidas em Regimento. 

 

Art. 57 – O processo de incineração é precedido pelo registro de ata, em livro próprio 

discriminando a natureza do documento, o ano letivo, a série, a turma, o nível de ensino, quando 

necessário, dentre outras informações, contendo as assinaturas do diretor e do secretário escolar . 

 

Art. 58 - Lavradas as atas, poderão ser incinerados os seguintes documentos escolares e de 

escrituração: 

 

a) atestados médicos e outros documentos relativos a educadores e funcionários, após registros 

nos assentamentos individuais; 

b) quadro de rendimentos bimestrais, após prazo de validade na Unidade de Ensino; 

c) fichas de acompanhamento dos educandos ao término do curso; 

d) outros, desde que tenha autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 59 - Não serão incinerados os seguintes documentos escolares: 

 

 a)    livro de ponto e atestado de exercício  de funcionários da Unidade de Ensino; 

 b)    ata de Resultados Finais  da Unidade de Ensino; 

               c)  prontuário do educando da Unidade de Ensino contendo os documentos escolares 

apresentados no ato da matrícula e outros obtidos no decorrer de seus estudos; 

               d)     livro de controle de expedição de certificado de conclusão de curso; 

               e)     documentos relativos aos atos legais da Unidade de Ensino. 

 

Parágrafo Único - Os diários de classe devem ser preservados e na impossibilidade de fazê-lo, 

só incinera-los após um período de 20 (vinte) anos de existência, atendendo o que prescreve o artigo 57 

deste regimento. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS SERVIÇOS GERAIS 

 

Art. 60 - Os serviços  gerais  objetivam  garantir  o  desenvolvimento  regular  das atividades da 

Unidade de Ensino. 

 

Art. 61 - As atividades relativas aos serviços gerais são executadas pelos encarregados de 

limpeza, cozinha, cantina, portaria e vigilância. 

 

Art. 62 - O pessoal encarregado dos serviços gerais é admitido e administrado conforme normas 

e legislação em vigor. 
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Art. 63 - A cantina é administrada pela própria Unidade de Ensino, respeitadas as normas da 

Secretaria Municipal  de Educação. 

 

Art. 64 - Compete ao pessoal encarregado dos serviços gerais:  

 

I - Limpeza, higiene, conservação, manutenção e guarda do prédio escolar, assim como de suas 

instalações e equipamentos; 

II - Preparação e distribuição da merenda escolar; 

III - Serviços de cantina quando for o caso; 

IV - Participar, juntamente com a equipe escolar, da elaboração, execução e avaliação do Plano 

de Desenvolvimento da Escola - PDE  
 

Parágrafo Único - As atribuições específicas dos funcionários dos serviços gerais são 

elaboradas, após discussão entre os próprios funcionários, a direção, a coordenação de turno, o corpo 

docente e técnico-pedagógico. 

 

 
TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO ENSINO 

 
Art. 65 - O processo de ensino aprendizagem ocorre em situações destinadas a desenvolver as 

estruturas do pensamento dos educandos, garantir a socialização do saber, permitir a compreensão da 

organização social e promover a apropriação do legado cultural da sociedade. 

 

Art. 66 - A organização do ensino abrange as decisões estabelecidas no âmbito do 

desenvolvimento do currículo e da avaliação. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CURRÍCULO E DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 
Art. 67 -  O currículo é um instrumento de construção cultural, através do qual o educando 

experiencia, assimila, compreende e enfrenta as exigências da vida social, sendo que esse conceito 

envolve outros três:  

 

a) currículo formal (planos e propostas pedagógicas); 

b) currículo em ação (aquilo que efetivamente acontece na sala de aula e na escola); 

c) currículo oculto (o não dito, que tanto alunos quanto professores trazem, carregado de 

sentidos próprios criando as formas de relacionamento, poder e convivência na sala de aula). 

 

Art. 68 - O currículo é constituído pela Base Nacional Comum e parte diversificada.  

 

§ 1º - A Base Nacional Comum refere-se ao conjunto de conteúdos mínimos das áreas de 

conhecimento articulados aos aspectos da vida cidadã e deve preponderar substancialmente sobre a 

dimensão diversificada. 

 

§ 2º - A Parte Diversificada envolve os conteúdos complementares, escolhidos dentre os listados 

pelo Sistema Municipal de Ensino e pela própria Unidade de Ensino, integrados à Base Nacional Comum, 

de acordo com as características locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela, refletindo-se 

no Plano de Desenvolvimento da Escola . 
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Art. 69 - Na organização curricular, a Unidade de Ensino deve observar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 

Parágrafo Único - Para a educação infantil e a especial, devem ser consideradas no âmbito da 

definição das Diretrizes Curriculares Nacionais, as especificidades de seus campos de ação e as impostas 

pela natureza de sua ação pedagógica. 

 

Art. 70 - As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto de definições doutrinárias sobre 

princípios, fundamentos e procedimentos da Educação Básica, expressas pela CEB/CNE ( Câmara de 

Educação Básica e Conselho Nacional de Educação), que orientam as escolas na organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. 

 

Art. 71 - São as seguintes, as Diretrizes Curriculares Nacionais para todo o ensino fundamental: 

 

I  -  As escolas devem estabelecer como norteadores de suas ações pedagógicas: 

 

a) os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum; 

b) os princípios dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática; 

c) os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações 

artísticas e culturais. 

 

II  - Ao definir sua proposta pedagógica, a escola deve explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de educandos, professores e outros profissionais da Unidade de Ensino. 

III - A Unidade de Ensino deve reconhecer que a aprendizagem é constituída pela interação dos 

processos de conhecimento com os de linguagem e  os afetivos, em conseqüência das relações entre as 

distintas identidades dos vários participantes do contexto escolarizado; as diversas experiências de vida de 

educandos, professores e demais participantes do ambiente escolar, expressas através de múltiplas formas 

de diálogo, devem contribuir para a constituição de identidades, persistentes e capazes de protagonizar 

ações autônomas e solidárias em relação a conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã; 

IV - Em toda a Unidade de Ensino deve ser garantida a igualdade de acesso para os educandos a 

uma Base Nacional Comum, de modo a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na 

diversidade  nacional, sendo que a Base Nacional Comum e sua parte diversificada deverão integrar-se 

em torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação fundamental e: 

 

a) a vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos como: 

 a saúde; 

 a sexualidade; 

 a vida familiar e social; 

 meio ambiente; 

 trabalho; 

 a ciência e a tecnologia; 

 a cultura; 

 as linguagens. 
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b) As áreas de conhecimento: 

 Língua Portuguesa; 

 Matemática; 

 Ciências; 

 Geografia; 

 História; 

 Língua Estrangeira; 

 Educação Artística; 

 Educação Física; 

 Educação Religiosa. 

 

V - A Unidade de Ensino deve explicitar em seu Plano de Desenvolvimento da Escola  o 

processo de ensino voltado para as relações com sua comunidade local, regional, planetária, visando à 

interação entre a educação fundamental e a vida cidadã; os educandos, ao apreenderem os conhecimentos 

e valores da Base Nacional Comum e da parte diversificada, estarão também constituindo sua identidade 

como cidadãos, capazes de serem protagonistas de ações responsáveis, solidárias e autônomas em relação 

a si próprios, às suas famílias e às comunidades; 

VI - A Unidade de Ensino utiliza a parte diversificada de sua proposta curricular para enriquecer 

e complementar a Base Nacional Comum, propiciando, de maneira específica, a introdução de projetos e 

atividades do interesse de sua comunidade; 

VII – A direção e as equipes docente e técnico-pedagógica, devem trabalhar em clima de 

cooperação entre si para que haja condições favoráveis à adoção, avaliação e aperfeiçoamento das 

estratégias educacionais, em conseqüência do uso adequado do espaço físico, do horário e calendário 

escolar. 

 

Art. 72 - Os Programas de Ensino são elaborados visando a interdisplinaridade, num processo de 

trabalho coletivo, envolvendo toda Unidade de Ensino. 

 

§ 1º - Cabe à Unidade de Ensino enriquecer e sistematizar as experiências trazidas pelos 

educandos e incorporá-las ao conhecimento socialmente produzido. 

 

§ 2º - A dinâmica do ensino determina as revisões e ajustamentos que devem ser processados ao 

longo do ano letivo. 

 

Art. 73- A organização curricular do ensino fundamental é elaborada pela Unidade de Ensino, 

analisada pela Secretaria Municipal de Educação nos termos da legislação em  vigor,  da Proposta Pedagógica  

e da política funcional do Magistério Público Municipal da Serra, e posteriormente aprovada pelo órgão 

competente da Secretaria Municipal de Educação, entrando em vigor antes do início do ano letivo. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO CALENDÁRIO, DO ANO LETIVO E DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 74 - O calendário escolar, atendendo as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, é 

construído pela Unidade de Ensino em conjunto com a comunidade escolar, aprovado pelo órgão 

competente e divulgado antes do início do ano letivo. 
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Parágrafo único - Entende-se por calendário escolar, o conjunto de dias a serem trabalhados 

num ano letivo, dentro da organização das ações pedagógicas e administrativas da Unidade de Ensino, o 

qual é estruturado em 04 (quatro) bimestres letivos, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental 

regular, elaborado com base na legislação em vigor. 

 

Art. 75 - O ano letivo nas Unidades de Ensino da Rede Municipal da Serra terá o período 

mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e carga horária anual mínima de  800 (oitocentas) horas, 

independente do ano civil, exceto para os programas específicos. 

               

             Art. 76– Considera-se dia letivo aquele onde o tempo é destinado a desenvolver atividades que 

objetivem a aprendizagem dos educandos, feita conjuntamente por todos professores e educandos 

conforme  previsto na Proposta Pedagógica da Unidade de Ensino, desenvolvido em diferentes espaços de 

aprendizagem, como na sala de aula convencional, sala de multimeios, laboratório, biblioteca ou sala de 

leitura e excursões pedagógicas, com duração mínima de 04 (quatro) horas de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado ao recreio. 

. 

               § 1º - Na educação Infantil o dia letivo terá duração mínima de 04(quatro) horas, incluindo o 

tempo destinado a recreação. 

 

              § 2º - O ensino noturno regular poderá ter a jornada diária reduzida desde que asseguradas carga 

horária mínima de 800 h anuais.  

 

Art. 77 - Não é computado na carga horária letiva o tempo destinado a atividades como festas 

escolares de qualquer natureza, reunião de pais, reuniões pedagógicas, conselhos  de classe, seminário, 

conselhos  de  escola, desfiles  escolares, treinamento  esportivos e outras não letivas. 

 

Art. 78 - Ao professor é reservado 1/5 (um quinto) da jornada de trabalho semanal, para atividades 

de planejamento, que deverão ser cumpridas na Unidade de Ensino. 

 

Parágrafo Único - Incluem-se nas atividades aludidas no caput deste artigo além daquelas de 

planejamento destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, as de colaboração com a 

administração da Unidade de Ensino, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade e 

aperfeiçoamento profissional de acordo com a Proposta Pedagógica de cada Unidade de Ensino. 

 

Art. 79 - Nas séries/segmentos iniciais do ensino fundamental, o dia letivo não é fracionado em 

hora-aula, porém, a partir da 5ª série/segmento é trabalhado hora-aula que tem a duração de 50 

(cinqüenta) minutos cada aula.  

 

Art. 80 - O ano letivo no ensino fundamental regular e o semestre letivo no Curso de Educação 

de Jovens e Adultos, somente serão encerrados quando cumpridos os dias letivos e o total da carga 

horária mínima  previstos na legislação vigente. 

 

§ 1º - Os dias letivos, as aulas não dadas ou carga horária devida, deverão ser repostas dentro do 

mês no qual ocorreram as faltas. 

 

§ 2º - Em caso do não cumprimento de quaisquer das exigências contidas no caput deste artigo, a 

Unidade de Ensino estenderá suas atividades além da data prevista no calendário escolar para a conclusão 

do ano letivo ou semestre letivo. 
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               Art. 81 – O calendário escolar, o ano letivo e a carga horária do CEJA e dos demais 

projetos/programas atenderá o que está previsto nos programas específicos.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO 
 

Art. 82 - A avaliação do rendimento escolar é somativa e tem como objetivo: 

 

I - Diagnosticar a situação da aprendizagem do educando para estabelecer os objetivos que 

nortearão o planejamento da ação pedagógica; 

II - Verificar os avanços e dificuldades do educando no processo de  apropriação, construção e 

reelaboração  do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido; 

III - Fornecer aos educandos elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, tendo em 

vista o planejamento; 

IV - Possibilitar aos educandos tomada de consciência de  seus avanços e dificuldades, visando o 

seu envolvimento no processo de aprendizagem; 

V - Embasar a tomada de decisão quanto à promoção dos educandos. 

 
Art. 83 - A partir dos objetivos citados no artigo anterior, a avaliação deve ser entendida como 

um instrumento permanente e necessário a fim  de possibilitar reflexões sobre a prática pedagógica, 

vislumbrando o replanejamento das ações educativas. 

  

Art. 84 - O processo  de avaliação deve ser contínuo e sistemático com participação do educando 

e ter como base os aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor e social, considerando a filosofia de trabalho 

previsto na proposta pedagógica da escola. 

 

Art. 85 - A avaliação da aprendizagem é realizada pelo professor mediante utilização de 

instrumentos e estratégias diversificadas, tais como observação, exercícios, provas, testes, pesquisas, 

trabalhos individuais e em grupos, atividades práticas, registros descritivos dos aspectos cognitivos e 

outras de cunho pedagógico. 

 

§ 1º - Consideram-se as provas e testes, apenas como instrumentos utilizados no processo 

ensino-aprendizagem, não devendo ser entendidos como processo único da prática avaliativa. 

 

§ 2º - As medidas disciplinares não poderão interferir nos registros de acompanhamento do 

processo de avaliação da aprendizagem.  
 

                Art. 86 – O processo de avaliação, no Curso de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, será 

feito em consonância com o que está previsto nos artigos acima e no programa especifico. 

 

 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Art. 87 - A avaliação na educação infantil é global e contínua, realizada pelo educador com 

participação do educando, mediante observação direta do seu desempenho, considerando  o  seu  

desenvolvimento nos aspectos afetivo, social, cognitivo e psicomotor, respeitadas as diferenças 

individuais. 
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Art. 88 - A avaliação na educação infantil, assume caráter orientador, possibilitando ao educador 

acompanhar o progresso do educando, sem a preocupação de atribuição de créditos para promoção, 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

 

 

SEÇÃO II 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Art. 89 - A verificação do rendimento escolar a partir da 1ª série do ensino fundamental regular, 

compreende a avaliação da aprendizagem, preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 

a apuração da assiduidade. 

 

Art. 90 - Como expressão da avaliação do rendimento escolar, é adotado o sistema de créditos, 

numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) no decorrer do ano letivo, sendo os créditos distribuídos nos 

bimestres, com os seguintes valores: 

 

I -   No 1º bimestre total de 20 (vinte) créditos; 

II - No 2º bimestre total de 20 (vinte) créditos; 

III- No 3º bimestre total de 30 (trinta) créditos; 

IV- No 4º bimestre total de 30 (trinta) créditos. 

 

Art. 91 - No decorrer de cada bimestre letivo, deve ser oferecido ao educando no mínimo três 

diferentes oportunidades de  avaliação, devendo atingir de forma somativa o total do número de créditos 

oferecidos no bimestre. 

 

§ 1º - Recomenda-se que a atividade seja pontuada, através do entendimento entre o professor da  

área de conhecimento  e os educandos da turma. 

 

§ 2º - Os educandos provenientes do processo de classificação, reclassificação, avanço, programas e 

projetos que adotam a avaliação descritiva ou que não tiveram a oportunidade de freqüentar todos os bimestres 

letivos, terão sua pontuação  resultante da equivalência dos bimestres freqüentados. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA PROMOÇÃO 

 

Art. 92- A promoção do educando decorre dos resultados referentes a verificação do rendimento 

quanto aos aspectos cognitivo, afetivo, social, psicomotor e a verificação do rendimento, quanto às 

observações do desempenho, bem como o controle da freqüência. 

 

§ 1º - A verificação do rendimento se dá por meio dos instrumentos próprios, buscando detectar 

o grau de progresso do educando em cada conteúdo e o levantamento de suas dificuldades, visando  sua 

recuperação, prevista para a série ou período letivo. 

 

§ 2º - O controle da freqüência contabiliza a presença do educando nas atividades escolares 

programadas, das quais está obrigado a participar de pelo menos 75% do total da carga horária oferecida. 

 

               Art. 93 - O resultado final será determinado pela soma dos créditos dos bimestres. 
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Art. 94 - É promovido à série subsequente, o educando que obtiver freqüência igual ou superior 

a 75% do total da carga horária oferecida e  o  mínimo de 60 (sessenta) créditos em todas as áreas de 

conhecimento. 

 

Art. 95 - Os projetos/programas especiais, podem utilizar critérios diferenciados de promoção 

desde que aprovados pelo órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA RECUPERAÇÃO 

  

Art. 96 - A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento, deve ser 

entendida como orientação contínua de estudos, e criação de novas oportunidades de aprendizagem. 

 

Art. 97 - A recuperação paralela, de responsabilidade do professor é oferecida em todo Ensino 

Fundamental, sob a supervisão do diretor e do corpo técnico-pedagógico, com o apoio da família, 

processando-se em caráter obrigatório, ao longo do período letivo numa ação contínua e integrada ao 

processo ensino-aprendizagem.  

 

               § 1º - A recuperação de que trata o caput deste artigo, será oferecida aos educandos com 

aproveitamento inferior a 60% dos objetivos estabelecidos em cada avaliação e realizada imediatamente 

após a constatação de que os resultados obtidos não foram satisfatórios. 

 

§ 2º - Além da obrigatoriedade de estudos de recuperação paralela previsto no caput deste artigo, 

a Unidade de Ensino poderá oferecer outras formas de recuperação, desde que conste em sua proposta 

pedagógica, devendo seu funcionamento ser coordenado pelo corpo técnico-pedagógico, ficando o 

cronograma e as normas a serem aprovadas pelo Conselho de Escola, e remetidas à Secretaria Municipal 

de Educação, anualmente. 

 

Art. 98– O professor, em conjunto com o corpo técnico-pedagógico, deve comunicar por escrito, 

aos responsáveis ou ao educando, quando maior de idade,  as áreas de conhecimento e o conteúdo em que 

necessita de  estudos de recuperação paralela, bem como o resultado das avaliações, estimulando a 

participação da família. 

 

Art. 99– As notas das avaliações dos estudos de  recuperação paralela são registradas no diário 

de classe, pelo professor, considerando para efeito de registro da nota final do bimestre os maiores 

créditos obtidos entre a avaliação periódica e a recuperação paralela. 

 

 

CAPÍTULO VI 

ESTUDOS AUTÔNOMOS 
 

Art. 100 -  Além da obrigatoriedade de estudos de recuperação paralela, a Unidade de Ensino 

deverá oferecer aos educandos que não atingiram o mínimo de 60 (sessenta) créditos, uma nova 

oportunidade de aprendizagem denominada Estudos Autônomos.  
 

    § 1º  – O educando poderá participar dos Estudos Autônomos em até três componentes 

curriculares, desde que tenha atingido no mínimo 75% de freqüência da carga horária oferecida. 
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                § 2º - Para realização destes estudos deverá ser resguardado o mínimo de 05 (cinco) dias ao 

final do ano letivo para o Ensino Fundamental Regular e do semestre para o CEJA. 

 

 § 3º - A avaliação destes estudos deverá acontecer antes do inicio do ano letivo para o Ensino 

Fundamental Regular e do semestre para o CEJA, com data prevista em calendário.  

 

             § 4º - O valor da avaliação dos estudos autônomos será de 100 (cem) créditos em cada 

componente curricular e será considerado aprovado o educando que atingir no mínimo 60% dos objetivos 

propostos nos componentes avaliados. 

 

Art. 101 - A oferta dos Estudos Autônomos será coordenada pelo corpo técnico–pedagógico da 

Unidade de Ensino e aplicada pelo professor. 
 

Art. 102 – Ao professor do componente curricular em que o educando  não atingiu o mínimo de 

60% dos objetivos propostos caberá: 

 

 I – Estabelecer e informar ao corpo técnico-pedagógico da Unidade de Ensino, o conteúdo a ser 

avaliado, com antecedência mínima de uma semana da data prevista para realização da avaliação; 

II – Elaborar e fornecer ao corpo técnico-pedagógico da Unidade de Ensino,  a quantidade de 

avaliação e sua respectiva chave de correção de acordo com o número de educandos que poderão 

participar dos Estudos Autônomos; 

III – Aplicar a avaliação dos Estudos Autônomos; 

IV -  Registrar os resultados das avaliações em diário de classe. 

 

 Parágrafo Único – Na impossibilidade do professor do componente curricular aplicar a 

avaliação dos Estudos Autônomos caberá a outro professor da Unidade de Ensino ou ao corpo técnico–

pedagógico aplicá-lo registrando os resultados das avaliações no diário de classe. 

 

 Art. 103 – A Unidade de Ensino deve comunicar, por escrito aos responsáveis ou ao educando 

quando maior de idade, as áreas de conhecimento e os conteúdos a serem avaliados em que poderá 

participar dos estudos autônomos bem como o resultado das avaliações estimulando a participação da 

família 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA CLASSIFICAÇÃO E DA RECLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 104 - Classificação é o processo avaliativo que posiciona o candidato na série ou segmento 

adequado do ensino fundamental, segundo o seu nível de conhecimento e de desempenho respeitando os 

mínimos exigidos para promoção previstos neste regimento. 

 

Parágrafo Único - A classificação do candidato é feita independente de escolarização anterior, 

inclusive para aquele que não tem como comprovar seus  estudos. 

 

Art. 105 - A classificação, permitida em todo ensino fundamental com exceção da 1ª série e ou 

segmento, é processada mediante entrevista e avaliação escrita, observando o mínimo de conteúdos 

exigidos para série ou segmento a ser localizado.  

 

§ 1º - A entrevista tem a finalidade de obter informação acerca do nível de conhecimento e 

maturidade do candidato. 
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§ 2º - A avaliação escrita tem por finalidade  verificar o nível de conhecimento dos candidatos 

em todos os componentes curriculares observando-se o  estabelecido pela Base Nacional Comum e na 

organização curricular aprovada para  a Unidade de Ensino. 

 

Art. 106 - A Unidade de Ensino organizará uma banca especial, composta pelo diretor, por 

professores, corpo técnico-pedagógico, um membro do conselho de escola e o secretário escolar com 

vistas a preparação e implementação do processo avaliativo dos candidatos à classificação e 

reclassificação. 

 

Art. 107 - O candidato à classificação pode, desde que cumprido o previsto no artigo 105 deste 

Regimento, vencer de uma única vez as quatro séries ou segmentos iniciais do ensino fundamental. 

 

§ 1º - Uma vez aprovado no processo avaliativo previsto no caput deste artigo, o candidato 

apresentando nível e maturidade superior, deve ainda ser submetido a outras avaliações equivalentes a 5ª, 

6ª e 7ª série ou segmento, para efeito de classificação. 

 

§ 2º - O candidato à classificação, tendo obtido êxito no processo avaliativo previsto no § 1º, 

para ter direito ao histórico do ensino fundamental deverá cursar a 8ª série  ou segmento. 

 

Art. 108 - Cabe à Unidade de Ensino registrar  todo o processo avaliativo do candidato em ata 

especial, ata de resultados finais, livro próprio para registro,  histórico escolar e arquivar o processo no 

seu prontuário. 

 

Art. 109- A Unidade de Ensino pode submeter à reclassificação: 

 

I - O educando cujo rendimento escolar estiver em desacordo com o da série ou segmento por ele 

cursada; 

II - O educando com freqüência insuficiente e rendimento escolar superior àquele exigido para 

aprovação; 

III - O aluno transferido de outra Unidade de Ensino do país ou do exterior. 

 

§ 1º - A reclassificação referida no caput deste artigo consiste na avaliação do grau de 

conhecimento e de experiência do educando feita pela Unidade de Ensino a partir do seu rendimento 

escolar na série ou segmento, tendo como base as normas curriculares gerais. 

 

§ 2º - A reclassificação será realizada após o início das atividades letivas da Unidade de Ensino, 

observando-se as mesmas normas da classificação quanto a organização da banca especial e do registro 

escolar. 

 

                 Art. 110- Cabe à Unidade de Ensino realizar aproveitamento de estudos dos educandos que 

desejarem ingressar em alguma série ou segmento habilitando-o ao prosseguimento de estudos. 

 

                  Art.111 - A realização do aproveitamento de estudos dar-se-á : 

                

      I - Para educandos oriundos do ensino fundamental regular ou programas e projetos de  

Unidades de Ensino nacional ou estrangeira; 

     II - Para educando que concluiu parte dos componentes curriculares do Ensino fundamental 

através de outros cursos ou exames supletivos e desejarem ingressar no CEJA- Curso de Educação de 

Jovens e Adultos.  
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CAPÍTULO VIII 

DA ACELERAÇÃO DE ESTUDOS 

 
Art. 112 A aceleração de estudos para educando do ensino fundamental regular, com atraso 

escolar, é oferecida na Unidade de Ensino, devendo constar em sua Proposta Pedagógica e tem  a  

denominação  de  Programa  de  Aceleração da Aprendizagem - PAA. 

 

§ 1º - É considerado educando defasado na idade/série aquele que tenha ultrapassado em 02 

(dois) anos ou mais a idade regular para a série em que está matriculado. 

 

§ 2º - As ações voltadas para o combate às causas da defasagem escolar são integrantes da 

Proposta Pedagógica da Unidade de Ensino. 

 

Art. 113 - O Programa de Aceleração da Aprendizagem tem por objetivos: 

 

I - Fortalecer e desenvolver o auto-conceito e a auto-estima dos educandos; 

II - Ensinar os conteúdos básicos do ensino fundamental; 

III - Promover a correção do fluxo escolar do educando do ensino fundamental regular. 

 

Art. 114 - Para a formação de turma e o sucesso do PAA, são observados os seguintes critérios: 

 

I –  Para o ingresso no programa a idade mínima é de 09 (nove) anos ou a fixada na legislação 

em vigor; 

II – Formar turmas com  no máximo 25 (vinte e cinco) e no mínimo  20 (vinte) educandos por 

turma, respeitando-se o espaço físico mínimo previsto na  legislação em vigor; 

III -  Priorizar o ingresso de educando com idade mais avançada; 

IV - Existir  sala de aula disponível e/ou número suficiente; 

V  -  Utilizar  diversificação metodológica na construção do conhecimento e de sua apropriação, 

respeitar o ritmo do educando e suas necessidades individuais; 

VI- Dar continuidade a aprendizagem do educando, a partir do ponto de chegada, sendo a 

seriação apenas referência. 

 

Art. 115 -  É assegurada aos profissionais envolvidos no PAA, a participação em Programa de 

capacitação inicial, bem como acompanhamento pedagógico e avaliação realizados periodicamente. 

 

Parágrafo Único - As estratégias de acompanhamento e avaliação pedagógica  contemplarão as 

reuniões pedagógicas, horas de estudos, reflexão, troca de experiências e análise da própria ação, podendo 

ser utilizado 1/5 da jornada de trabalho semanal, prevista em lei. 

 

Art. 116 - Cabe à direção e ao corpo técnico-pedagógico seleção de professor(es) para atuar(em) 

na(s) turma(s) de aceleração, observando-se as características que: 

 

I - Evidenciem postura de comprometimento com o sucesso escolar do educando; 

II - Acreditem na capacidade de aprendizagem de seus educandos; 

III - Busquem novas informações e auto-capacitação; 

IV - Vivenciem relações bem sucedidas com os educandos, 

V- Demonstrem dinamismo na prática pedagógica; 

VI - Manifestem interesse em trabalhar no Programa. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO 
 

Rua Alpheu Correa Pimentel,  144 - Tel.: 3251-5109/ 5178/ 5146 

Centro – Serra /ES  - CEP: 29.176-180 

25 

 

Art. 117 - A turma de PAA contará com material didático específico destinado a educadores e 

educandos, além de materiais de apoio pedagógico para o desenvolvimento de atividades e será 

fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, pela própria escola e comunidade. 

 

Art. 118 - A promoção do educando dar-se-á para a série na qual sejam evidenciadas condições 

de prosseguimento de estudos, ao final do ano letivo ou da programação estabelecida pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

   § 1º - A avaliação é um momento significativo do processo de aprendizagem, sendo 

caracterizada como meio e não como fim. 

 

  § 2º - A aceleração, resultante da avaliação da aprendizagem, é processada: 

 

              I - Quando o educando demonstrar ter atingido o mínimo de 80% dos objetivos propostos em 

todas as áreas de conhecimento; 

              II - Ao final do ano letivo ou de programação estabelecida sobre os objetivos propostos, 

preferencialmente ao final do bimestre, após ouvido o conselho de classe. 

 

Art. 119 - Os registros de freqüências às aulas, conteúdos programáticos e avaliações dos 

educandos das turmas de PAA são feitos em diários de classe, ata de resultados finais e outros 

instrumentos específicos, de forma a garantir a regularidade da vida escolar dos seus estudos. 

 

Art. 120 – No histórico escolar do educando do PAA é indicada a série na qual  o educando 

poderá ser matriculado, contendo observação sobre o programa do qual participou e o amparo legal. 

 

§ 1º -  Junto ao histórico escolar do educando do PAA será emitido uma via da ficha de avaliação 

descritiva. 

 

§ 2º - É assegurado ao educando, sua vida escolar anterior ao ingresso no PAA. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DO AVANÇO EM SÉRIES  

 

Art. 121 - Entende-se por avanço em séries do ensino fundamental, a possibilidade do educando 

habilitar-se a cursar a série  seguinte àquela em que se encontra regularmente matriculado. 

 

              Parágrafo Único – Não será oferecido avanço em séries no Curso de Educação de Jovens e 

Adultos – CEJA. 

 

Art. 122 - O avanço em séries dar-se-á através da verificação do aprendizado nas diversas áreas 

de conhecimento previstas na organização curricular aprovada para a Unidade de Ensino e poderá ocorrer 

em todas as séries  do ensino fundamental regular, com exceção da 8ª série. 

 

§ 1º - Cabe à Unidade de Ensino onde o educando estiver regularmente matriculado oferecer a 

possibilidade de avanço em séries, através da verificação do rendimento. 

 

§ 2º - O educando que for submetido ao processo de avanço, ao concluir o ensino fundamental, 

receberá o histórico escolar e terá direito de  prosseguir  estudos em outra Unidade de Ensino. 
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Art. 123 - O avanço só poderá ocorrer em uma série por cada ano letivo, devendo a verificação do  

aprendizado  acontecer,  no  máximo,  até  o final do 1º semestre do ano letivo. 

 

Parágrafo Único - No caso de avanço do educando para a série seguinte, no meio do ano letivo, 

a Unidade de Ensino deve garantir ao educando o estudo dos conteúdos já trabalhados na série, 

proporcionando uma adaptação, inclusive procedendo a avaliação da aprendizagem. 

 

Art. 124 - A verificação da aprendizagem que visa o avanço nas séries ou curso do ensino 

fundamental, deverá ser requerida pelo próprio educando, quando maior de idade ou através de seus 

representantes legais, ou sugerida pelo conselho de classe da Unidade de Ensino. 

 

§ 1º - Quando o avanço for proposto pelo conselho de classe a sugestão deverá ser encaminhada 

ao educando, quando maior de idade, ou ao seu representante legal, que terá prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, para se manifestar. 

 

§ 2º -  O processo de avanço será acompanhado pelo corpo técnico-pedagógico do sistema 

municipal de ensino. 

 

§ 3º- A verificação da avaliação para o avanço deverá ocorrer em duas etapas avaliativas: 

 

I - Entrevista com a finalidade de verificar o nível de maturidade do educando e perspectivas de 

adaptação à série subseqüente. 

II - Avaliação escrita com a finalidade de verificar o desempenho do educando nas áreas de 

conhecimento observando-se os Parâmetros Curriculares Nacionais;  

  

Parágrafo Único - A documentação referente à avaliação prevista neste artigo será arquivada no 

prontuário do educando, só podendo ser incinerada conforme o previsto neste regimento. 

 

Art. 125 - Está  apto  a  avançar  na  série  o  educando  que  atingir no mínimo 80% dos   

objetivos estabelecidos para a série em curso, em consonância com os parâmetros e normas regimentais. 

 

Art. 126 - Cabe à Unidade de Ensino assegurar a vida escolar dos educandos que forem 

submetidos ao processo de avanço, devendo ser registrado nos seguintes documentos: 

 

I -  Diário(s) de classe da série, de onde saiu e no(s) diário(s) de classe da série para a qual 

avançou; 

II -  Documentação individual do educando; 

III - Ata especial e livro próprio para registro; 

IV - Ata de resultados finais especial, constando a observação sobre o avanço, série e a turma; 

V-  Ata de resultados finais da série para a qual o educando avançou, constando seu resultado 

final. 

 

 

TÍTULO IV 

DO REGIME ESCOLAR 

 

Art. 127 - O regime escolar é um conjunto de normas fixadas pelo Sistema Municipal de Ensino, 

a partir da legislação em vigor, a ser cumprido em cada período ou ano letivo pela Unidade de Ensino, de 

acordo com as suas especificidades de organização, funcionamento e cursos que oferece. 
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Art. 128 - O ensino fundamental regular é organizado em séries anuais em regime presencial, 

sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais, desde que aprovado pelo órgão próprio  do Sistema Municipal de Ensino. 

 

                Parágrafo Único – O Curso de Educação de Jovens e Adultos – CEJA é organizado em 

semestres em regime presencial.  

 

Art. 129 - A  organização  e  a  constituição  de  turmas  e/ou  classes na Educação Infantil e em 

todo  o Ensino Fundamental, obedecem as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação 

de acordo com o espaço físico e observando-se os critérios, como nível de escolaridade e idade, dentre 

outros, além da observância à legislação vigente. 

 

              Art. 130 – A  Unidade de Ensino realiza anualmente o fluxo escolar objetivando se estruturar 

para um bom atendimento a comunidade escolar. 

  

 

CAPÍTULO I 

DA MATRÍCULA 
 

Art. 131 - Matrícula é o ato que garante ao educando seu ingresso na Unidade de Ensino e 

oficializa a sua participação como membro da comunidade escolar. 

 

Parágrafo Único - A matrícula é o registro dos dados do educando em ficha própria, individual, 

elaborada segundo normas do órgão competente e seu controle é de responsabilidade da secretaria 

escolar. 

 

Art. 132 - A matrícula pode ser efetivada: 

 

I – Como matrícula nova, para os educandos que iniciam num nível de ensino ou procedentes de 

outras Unidades de Ensino; 

II – Como rematrícula, para os alunos da própria Unidade de Ensino e que nela desejam 

permanecer. 

 

Art. 133 - A Secretaria Municipal de Educação anualmente, baixa Portaria onde define 

cronograma para a chamada escolar que inclui rematrícula e matrícula nova, bem como novas diretrizes, 

quando for o caso. 

 

Art. 134- A matrícula pode ser efetuada pelo próprio educando, quando maior de idade, ou por 

seus pais ou responsáveis. 

 

Art. 135 - A idade mínima para o ingresso no ensino fundamental regular é de 07 (sete) anos 

completos admitindo-se, na ocorrência de vagas, a matrícula para o aluno de 06 (seis) anos, e para 

ingresso  no Curso de Educação de Jovens e Adultos, segue o estabelecido no programa específico. 

 

Parágrafo Único - O diretor ou secretário escolar pode autorizar  a matrícula do educando que 

não dispuser de certidão de registro civil, dando as orientações necessárias para a aquisição desse 

documento. 
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Art. 136 - A  Unidade de Ensino que receber o educando transferido  deve efetivar a matrícula 

na série  ou segmento, de acordo com o que consta no histórico escolar, cabendo a ela  proceder os 

encaminhamentos necessários, quando for o caso. 

 

Art. 137 – A Unidade de Ensino aceita matrícula em qualquer época do ano, desde que exista 

vaga, respeitadas as exigências legais.  

 

              § 1º - A Unidade de Ensino não pode negar e nem fazer exigências que  impeçam ou dificultem a 

matrícula do educando em todo Ensino Fundamental. 

 

§ 2º - No caso de não existir vaga o diretor deve encaminhar o educando a outra Unidade de 

Ensino ou  à Secretaria Municipal de Educação para as devidas providências. 

 

§ 3º - O educando procedente de outro país tem assegurado o direito de continuidade de seus 

estudos, obedecida a legislação vigente. 

 

§ 4º - Os projetos/programas  especiais, podem utilizar critérios diferenciados de matrícula, 

desde que aprovados pelo órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino. 

 

Art. 138 - Compete ao diretor e ao corpo técnico-pedagógico da Unidade de Ensino divulgar, 

junto ao pessoal docente, conselho de escola,  pessoal administrativo, associação de moradores do bairro, 

instituições religiosas e outras, os períodos para  rematrículas e matrículas novas, bem como tornar 

transparentes os critérios para a sua efetivação. 

 

Art. 139 - Os educandos têm suas rematrículas garantidas na Unidade de Ensino que 

freqüentam, desde que confirmadas oficialmente por eles quando maiores de idade ou  pelos pais ou 

responsáveis. 

 

Parágrafo Único - À Unidade de Ensino cabe a responsabilidade de manter a vida escolar de 

seus educandos regularizada. 

 

Art. 140 - A Unidade de Ensino deve matricular os educandos até o limite de sua capacidade 

física instalada, respeitando-se os parâmetros estabelecidos pelo Sistema Municipal de Ensino. 

 

Parágrafo Único - As adaptações de salas e/ou criação de turmas ou turnos são possíveis com a 

prévia autorização da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 141 - Para efeito de matrículas novas, a Unidade de Ensino deve observar  os critérios 

estabelecidos pelo Programa de Planejamento da Rede Escolar, priorizando: 

 

I - Educandos do bairro onde a escola está inserida; 

II - Educandos da zona escolar a que a escola pertence; 

III - Educandos de outras zonas escolares. 

 

§ 1º - As matrículas são feitas por ordem de chegada dos educandos quando maiores de idade, 

dos pais ou responsáveis e obedecem aos critérios descritos neste artigo. 

 

§ 2º - Entende-se por zona escolar o conjunto de Unidades de Ensino localizadas num 

determinado quantitativo de bairros, delimitados conforme critérios estabelecidos pelo Programa de 

Planejamento da Rede Escolar. 
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Art. 142 - A fim de facilitar o atendimento dos educandos quando maior de idade, dos pais ou 

responsáveis, a matrícula é feita em todos os turnos de funcionamento da Unidade de Ensino. 

 

Art. 143 - Cabe à direção ou ao responsável pela Unidade de Ensino a responsabilidade de 

coordenar o processo de matrículas, buscando o amplo envolvimento de todo o pessoal que irá atuar nesse 

processo, zelando pelo correto preenchimento dos formulários, pelo recolhimento da documentação e 

pelo bom atendimento aos educandos, aos pais ou responsáveis. 

 

Art. 144 - Nas Unidades que oferecem exclusivamente educação infantil, o atendimento será 

feito observando os seguintes critérios: 

 

I - As que atendem exclusivamente educandos de pré-escola (04 a 06 anos), o atendimento é 

prioritário para crianças de 6 (seis) anos, persistindo vaga devem ser matriculadas as de 05 (cinco) anos e, 

por fim, as de 04 (quatro) anos completos; 

II - As que atendem  educandos  de  creche  (0 a 03  anos), e de pré-escola (04 a 06 anos), o 

atendimento é feito de acordo com a meta estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação em face da 

realidade do bairro onde a Unidade de Ensino encontra-se inserida e capacidade física do prédio escolar. 

 

Art. 145 - No ato da matrícula, são necessários os seguintes documentos: 

 

I – Educação Infantil : 
                  a) comprovante de residência; 

                  b) certidão de registro civil (original ou xerox); 

                  c) declaração de trabalho da mãe ou responsável; 

      d) cartão de vacina (se tiver). 

 

II – Ensino Fundamental – Modalidade Regular ou suplência: 

a) comprovante de residência; 

b) certidão de registro civil (original ou xerox); 

c) fotos 3 x 4 (quando for ocaso); 

d) histórico escolar (original); 

e) ficha de avaliação descritiva para os educandos de programas e/ou projetos educacionais; 

f) título de eleitor para maiores de 18 anos (dezoito) anos, sendo opcional para os de 16 

(dezesseis) anos; 

g) certificado de alistamento militar para os educandos dos sexo masculino e maiores de  18 

(dezoito) anos. 

 

                   § 1º –Para comprovação de residência poderá ser apresentado: talão de água, luz ou telefone, 

ou contrato de locação do imóvel, em nome dos pais ou responsáveis; 

 

                  § 2º – No caso de circulação entre as diversas modalidades de ensino, a matrícula em qualquer 

série/segmento do ensino fundamental está  subordinada às normas do sistema e de cada modalidade de 

ensino. 

 

Art. 146 - Fica terminantemente proibida a cobrança de qualquer tipo de taxa para efetuar a 

matrícula, expedir documentos ou fornecer  material escolar. 

 

Art. 147 - É vedada a reserva de vagas por quaisquer mecanismos que privilegiem poucos em 

detrimento de muitos. 
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Art. 148- A matrícula poderá ser  cancelada pela direção da Unidade de Ensino, sempre que 

comprovada a falsificação do documento escolar apresentado. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA FREQÜÊNCIA 

 

Art. 149 - A freqüência às aulas é obrigatória, em todo ensino fundamental sendo apurada em 

todas áreas de conhecimento e em todo período letivo, observando-se o mínimo de 75% exigidos pela 

legislação vigente. 

 

Art. 150 - Em nenhuma hipótese pode haver abono ou cancelamento de faltas às aulas ou 

atividades em que a freqüência seja obrigatória, exceto para os educandos amparados pela legislação em 

vigor. 

 

Art. 151 - A apuração da freqüência é realizada, pelo professor, por meio do controle da 

freqüência às aulas, que é registrada em diário de classe. 

 

Parágrafo Único - Aos educandos que têm sua freqüência amparada   por lei, como 

compensação a ausência às aulas serão oferecidos exercícios domiciliares compatíveis com seu estado de 

saúde e as possibilidades da Unidade de Ensino.    

 

 
CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 152 - A transferência é o deslocamento do educando oficialmente matriculado, de uma 

Unidade de Ensino para outra e se efetua conforme legislação em vigor. 

 

Art. 153 - A transferência do educando em todo ensino fundamental é feita em qualquer época 

do período letivo respeitando a  base nacional comum. 

 

Art. 154 - A Unidade de Ensino aceita transferência de educando  proveniente  de curso idêntico 

ou equivalente, mantido por Unidade de Ensino nacional ou estrangeira, feitas as necessárias adaptações ou 

aproveitamento dos estudos, de acordo com as normas em vigor. 

 

Art. 155 - A transferência em todo ensino fundamental se dá através da escrituração do Histórico 

da vida escolar do educando em fichas próprias, conforme a legislação em vigor. 

 

Parágrafo Único - Na transferência do educando oriundo de Unidade de Ensino que oferece 

programas específicos são observadas as diretrizes contidas nos mesmos. 

 

Art. 156 - Independente da existência de vagas, é assegurada a matrícula ao educando 

transferido com direitos estabelecidos em legislação específica. 

 

Art. 157 - A transferência é expedida pela Unidade de Ensino no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, a partir da data da solicitação da mesma. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 

SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO 
 

Rua Alpheu Correa Pimentel,  144 - Tel.: 3251-5109/ 5178/ 5146 

Centro – Serra /ES  - CEP: 29.176-180 

31 

 

Art. 158 - As diversificações dos conteúdos curriculares em todo ensino fundamental devem ser 

sempre aceitas pela Unidade de Ensino para onde se transfere o aluno, devendo ser feita a 

complementação curricular somente no que se refere à Base Nacional Comum. 

 

Parágrafo Único - A Unidade de Ensino ao expedir ou receber a transferência deve adotar as 

providências necessárias à regularização dos registros do rendimento escolar. 

 

Art. 159 -  Cabe à Secretaria Escolar controlar e expedir histórico escolar dos educandos que 

estão cursando ou concluíram série/segmento do ensino fundamental. 

 

 
CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 160 - Esgotados todos os recursos para prevenir penalidades, a equipe escolar e corpo 

discente estão sujeitos a penas disciplinares, resultantes da inobservância dos seus deveres, de acordo com 

os critérios estabelecidos neste Regimento. 

 

Art. 161 - Na aplicação das penas aos funcionários, observar-se-á uma graduação que abrangerá 

desde a advertência, particular e verbal, até aquelas penalidades previstas nos Estatutos do Magistério e 

Funcionalismo Público Municipal. 

 

Art. 162 - Para aplicação de penalidades ao corpo discente em todo ensino fundamental é 

observada, a graduação, em conformidade com a gravidade ou a reiteração das faltas, a saber: 

 

I - Advertência; 

II - Repreensão; 

III - Exclusão de sala de aula; 

IV - Suspensão; 

V - Transferência. 

 

§ 1º - As penalidades de advertência e repreensão, inicialmente particular e verbal e por fim por 

escrito, são aplicadas pela coordenação de turno juntamente com o corpo técnico-pedagógico, 

profissionais docente e excepcionalmente pelo diretor da Unidade de Ensino.  

 

§ 2º - A exclusão de sala de aula, é aplicada pelo professor, somente em casos graves que 

impeçam o controle da ordem e da disciplina. 

 

§ 3º - A suspensão, nunca superior a três dias, é aplicada pelo diretor, cuja decisão é tomada em 

conjunto com o conselho de classe, somente em casos extremos, dando ao educando o direito de defesa. 

 

§ 4º - A transferência, de competência do diretor da Unidade de Ensino, é aplicada nos casos 

extremos, após dar ao educando o direito de defesa e verificada sua culpabilidade pelo corpo docente,  

técnico-pedagógico e conselho de escola. 

 

§ 5º - Ao educando, sujeito às penalidades previstas nos incisos III e IV acima, serão atribuídas 

tarefas escolares pelo educador como forma de preservar o processo formativo do educando.  
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§ 6º - Ao educando que sofrer sanções previstas nos incisos III  e  IV,  implicando perdas de 

provas, testes, trabalhos, com prejuízo no seu aproveitamento escolar, será dada a oportunidade de 

realizá-los. 

 

Art. 163 - As ocorrências disciplinares e as penalidades previstas nos art. 161 e162, deste 

Regimento,  são registradas em livro próprio. 

 

Parágrafo Único - As ocorrências de maior gravidade e as penalidades aplicadas ao corpo 

discente, devem ser comunicadas por escrito aos pais ou responsáveis pelo educando.  

 

Art. 164 - Os educandos passíveis das penalidades previstas nos incisos I, II, III e IV do artigo 

162 devem ter acompanhamento sistematizado do corpo técnico-pedagógico e docente e coordenação de 

turno, visando  discutir e avaliar o processo de interação dos mesmos em sala de aula. 

 

Art. 165 - São vedadas as punições que atentarem contra a dignidade pessoal, saúde física e 

mental ou prejudicarem o processo formativo do educando. 

 

 

SEÇÃO I 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE ENSINO 

 

 

Art. 166 - Os direitos e deveres de todos aqueles que compõem o quadro de funcionários da 

Unidade de Ensino são estabelecidos a partir dos princípios gerais deste Regimento e demais dispositivos 

legais em vigor. 

 

Art. 167 - São direitos dos funcionários da Unidade de Ensino, além dos direitos de que trata o 

artigo anterior:  

 

I – Desenvolver um nível de consciência política, comprometendo-se com as lutas da categoria; 

II – Dispor, no ambiente de trabalho, de material de apoio necessário ao desenvolvimento de 

suas atividades; 

III – Participar das decisões relacionadas ao funcionamento da Unidade de Ensino, nos aspectos 

pedagógico, administrativo e financeiro. 

 

Art. 168 - Além daqueles estabelecidos na legislação própria, são deveres dos funcionários da 

Unidade de Ensino: 

 

I - Colaborar para que haja um ambiente salutar e de bom relacionamento entre educandos e 

funcionários da Unidade de Ensino; 

II - Participar, consoante com sua Unidade de Ensino, quando convidado ou convocado, para 

reuniões, palestras, atividades cívicas, sociais e outras; 

III - Zelar pelo nome da Unidade de Ensino, preservando-a com sua conduta e cumprimento dos 

deveres; 

IV - Colaborar na conservação e asseio da Unidade de Ensino, de seus equipamentos, 

mobiliários e dependências; 

V - Ter postura interdisciplinar, além de manter-se atualizado nos conhecimentos relativos às 

atividades que desempenha na Unidade de Ensino. 
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CAPÍTULO V 

DO CORPO DISCENTE 
 

Art. 169 - O corpo discente é constituído por todos os educandos regularmente matriculados e 

freqüentes na Unidade de Ensino. 

 

Art. 170 - A Unidade de Ensino deve garantir espaço e condições para a instalação, organização 

e funcionamento de agremiações estudantis. 

 

Art. 171 - A agremiação estudantil é entidade autônoma e representativa dos interesses do educando 

e tem finalidades educacionais, culturais, cívicas, sociais e desportivas. 

 

Art. 172 - A denominação, a organização e o funcionamento da agremiação estudantil são 

estabelecidos em estatuto próprio, aprovado em Assembléia. 

 

Art. 173 - Os direitos do corpo discente derivam substancialmente dos direitos e garantias 

fundamentais dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor. 

 

Art. 174 - São direitos do corpo discente, além do que trata o artigo anterior: 

 

I - Participar de todas as ações pedagógicas da Unidade de Ensino, como representantes de 

classe e de conselho de escola, atividades extra-classe e outras; 

II - Ser agente capaz de interpretar o meio que o cerca e cuidar do ambiente responsável pela 

formação de sua cidadania; 

III - Ser sujeito do processo ensino-aprendizagem, fazendo auto e hetero-avaliação, de forma 

globalizada; 

IV – Ter recuperação paralela e estudos autônomos ofertado, obrigatoriamente, pela Unidade de 

Ensino, garantindo-lhe novas oportunidades de aprendizagem; 

V – Receber exercícios domiciliares, sempre que amparado por legislação; 

VI – Proceder a crítica, com responsabilidade, visando a melhoria da qualidade do ensino e das 

deficiências escolares que, por sua natureza, possam prejudicar o aproveitamento escolar; 

VII – Ter liberdade e autonomia na organização estudantil em suas diferentes formas; 

VIII - Ser respeitado na sua dignidade como pessoa, independente de sua convicção religiosa, 

política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo e nacionalidade; 

IX - Opinar e apresentar sugestões em relação a dinâmica escolar; 

X - Conhecer os critérios de avaliação do rendimento escolar, adotados pelo professor e pela 

escola e opinar sobre a utilização dos mesmos; 

XI - Receber ensino de qualidade; 

XII - Conhecer os resultados de seu desempenho escolar no final de cada bimestre, e ao final do 

ano letivo; 

XIII - Participar da elaboração das normas organizadoras e disciplinares, visando uma melhor 

atuação no ambiente escolar, em conjunto com o corpo técnico-pedagógico e docente da Unidade de 

Ensino. 

 

Art. 175 - Os deveres do corpo discente se consubstanciam em função dos objetivos 

educacionais e da preservação dos direitos da comunidade escolar. 
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Art. 176 - São deveres do corpo discente,  além daqueles previstos na legislação:  

 

I - Conhecer e cumprir este Regimento, bem como as normas disciplinares da Unidade de 

Ensino; 

II - Contribuir na elaboração, realização e avaliação das atividades da proposta pedagógica da 

Unidade de Ensino; 

III - Comparecer pontual e assiduamente às atividades que lhe forem atribuídas, empenhando-se 

para o sucesso de sua execução; 

IV - Zelar pela conservação das instalações, dos equipamentos e de todo material escolar, 

contribuindo para o asseio do ambiente escolar; 

V - Conduzir somente material que represente a sua segurança e integridade física ou a de 

outrem; 

VI - Cumprir as tarefas escolares que lhe forem solicitadas e que tratem de seu desempenho 

escolar, tornando-se sujeito do processo ensino-aprendizagem; 

VII - Responsabilizar-se, em caso de dano intencional causado à Unidade de Ensino; 

VIII - Abster-se de praticar ou induzir à prática de atos que atentem contra pessoas e/ou 

patrimônio da Unidade de Ensino; 

IX - Observar os preceitos de higiene individual; 

X - Participar da elaboração, em conjunto com o corpo técnico-pedagógico e docente, das 

normas internas que constituirão outros deveres do corpo discente, visando a melhor atuação no ambiente 

escolar. 

 

Art. 177 - O exercício de quaisquer funções de representação ou delas decorrentes, não isentam 

o educando do cumprimento de seus deveres escolares. 

 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 178 - O diretor escolar e o conselho de escola devem adotar as providências necessárias 

para que o Regimento seja divulgado na comunidade escolar, na comunidade local, especialmente entre 

os pais dos educandos. 

 

Art. 179 - As Unidades de Ensino Municipais com base no presente Regimento, deverão 

elaborar seu Regimento Escolar para atender  suas peculiaridades locais a ser aprovado pelo Sistema 

Municipal de Ensino. 

 

Art. 180 -  Todas as  petições,  representações  ou   ofícios   emitidos pelo conselho de escola, ou 

por quaisquer outros membros da comunidade escolar, devem ser assinados pelo diretor escolar. 

 

Art. 181 - As Unidades de Ensino informarão aos interessados, antes do início da oferta do 

Curso de Educação de Jovens e adultos – CEJA, sobre sua estrutura e organização, conforme o que prevê 

o programa específico. 

 

Art.182 – A  Secretaria Municipal de Educação deve dinamizar a proposta curricular do ensino 

fundamental e seu Programa de Ensino, tomando por base a política educacional e suporte teórico 

filosófico que conduz a uma prática pedagógica interdisciplinar 
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Art. 183 - O servidor, em exercício na Unidade de Ensino, originário de outros órgãos do serviço 

público municipal, estadual ou federal, deve ter atribuições compatíveis com as do quadro de funcionários 

da escola. 

 

Art. 184 - No exercício de suas funções, os funcionários devem comparecer pontual e 

assiduamente ao local de trabalho, cumprindo as atividades que lhes forem atribuídas e a jornada de 

trabalho de acordo com o estabelecido em legislação própria. 

 

Art. 185 - A não observância dos deveres dos funcionários é passível de sanções, com base neste 

Regimento e demais legislações pertinentes, sendo encaminhadas de forma não dissociada da ação 

educativa e igualitária para o coletivo da Unidade de Ensino. 

 

Art. 186- Os bens materiais adquiridos com verbas do orçamento público ou recursos da 

Unidade de Ensino fazem parte do patrimônio da PMS e devem  ser registrados em livro próprio. 

 

Art. 187 –  As Unidades de Ensino funcionam em caráter permanente, nos períodos de recesso e 

férias escolares, devendo elaborar planejamento que garanta os serviços essenciais por ela oferecidos. 

 

Art. 188 - É facultativo o uso de uniformes nas Unidades de Ensino da Rede Municipal. 

 

Parágrafo Único – Cabe a comunidade escolar deliberar pelo uso do uniforme. Se  adotado a 

Unidade de Ensino deverá providenciar o uniforme para aqueles que não puderem adquiri-lo, garantindo a 

todos o acesso às aulas. 

 

              Art. 189 - Todos os participantes da ação educativa devem ser avaliados  em  momentos 

individuais e coletivos, devendo assumir a prática da auto e hetero-avaliação. 

 

Art. 190 - Além das atribuições contidas neste Regimento compete aos funcionários executar 

outras atribuições que lhes forem  delegadas,  respeitada  a  legislação em vigor. 

 

Art. 191 - Os casos omissos no presente Regimento são tratados conforme legislação pertinente 

ao assunto. 

 

Art. 192 - O presente Regimento Referência entra em vigor no ano seguinte ao de sua 

aprovação. 

 

 

Serra, 20 de outubro de 2004. 
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