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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

O presente Regimento, construído coletivamente, é o instrumento norteador para as 

ações desenvolvidas na rede municipal de ensino, pois oferece ao gestor educacional, 

docentes, discentes e à comunidade, subsídios para atuarem de forma legal e imparcial, 

estabelecidas nas legislações vigentes, na tomada de decisão, assegurando a todos a forma 

democrática de agir. Uma vez incorporadas às novas aprendizagens e conquistas, este 

documento revitalizado, norteia a condução dos trabalhos escolares administrativos e 

pedagógicos. 

Fundamentando ações entre os representantes do processo educativo inerentes às 

atividades educacionais, evidencia-se o compromisso dos profissionais que vivenciam a 

realidade escolar e as peculiaridades do Sistema de Ensino Público do Município de São 

Pedro da Aldeia, colaborando para o êxito do trabalho escolar, com o compromisso de 

oferecer uma educação que valorize a permanência e a efetivação da aprendizagem do 

aluno. 
 

Este documento, livre para a consulta de toda a comunidade escolar, visa assegurar a 

gestão democrática da escola, possibilitar a qualidade do ensino, fortalecer a autonomia 

pedagógica, valorizar a comunidade escolar, através dos conselhos escolares e, 

efetivamente, fazer cumprir as ações educativas estabelecidas.
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TÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA IDENTIFICAÇÃO 
 
 
 

Art. 1º As Escolas da Rede Municipal de Educação Básica de Ensino de São Pedro 

da  Aldeia  são  criadas  por  Ato  Legal  do  governo  da  municipalidade  e  entregues  à 

comunidade  em  cerimônia  pública, mantidas  e  subordinadas  à  Secretaria  Municipal  de 

Educação, que as supervisionam na forma disposta neste Regimento. 

 
 

Art. 2º A Rede Municipal de Ensino oferece: Educação Infantil (em creches e pré- 

escolas), Ensino Fundamental Regular, com duração de 9 (nove) anos, abrangendo a 

população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e  as modalidades de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA e Educação Especial. 

 
 

§ 1º As modalidades de ensino são oferecidas de acordo com a estrutura física e a 

proposta pedagógica de cada Unidade Escolar. 

 
 

§ 2º A Educação de Jovens e Adultos constitui modalidade específica com o objetivo 

de oferecer a escolarização ou dar continuidade de estudos a todos que não puderam 

frequentar e concluir o Ensino Fundamental na idade própria. 

 
 

Art. 3º As Escolas da Rede Municipal são classificadas de acordo com a legislação 

municipal vigente. 

 
 

Parágrafo único – As Unidades funcionam em regime de Externato, com frequência 

mista em turnos diurnos e noturnos e em horário parcial ou integral em algumas creches.
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CAPÍTULO II 
 

DAS FINALIDADES, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
 
 
 

Art. 4º As unidades escolares municipais têm por finalidade difundir e aprimorar a 

educação nas comunidades onde estão inseridas, consoante às diretrizes e bases da 

educação nacional e em conformidade com as metas, planos, proposta pedagógica e 

programas do governo federal e municipal. 

 
 

Art. 5º A formação básica dos alunos está fundamentada nos princípios da 

solidariedade, da autonomia, do respeito próprio e mútuo, objetivando a formação para o 

trabalho e cidadania, dotando os educandos com conhecimentos, habilidades e atitudes que 

resultam na melhoria de vida. 

 
 

Art. 6º As bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação 

responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os 

educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de: 
 

 
 
 
escola; 

I-   igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na 
 
 
 
II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a

 

arte e o saber; 
 

III- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV- respeito à liberdade e aos direitos; 

V-  coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII-  valorização  do profissional da educação escolar; 

VIII- gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e das normas 

dos respectivos sistemas de ensino; 

IX- garantia de padrão de qualidade; 
 

X- valorização da experiência extraescolar; 
 

XI- vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII- Consideração com a diversidade étnico-racial.
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Art. 7º O objetivo geral da educação Pública Municipal é propiciar ao aluno a 

formação  básica  necessária  ao  desenvolvimento  e  ao  aperfeiçoamento  da  consciência 

social, crítica, solidária e democrática, onde todos sejam sujeitos de sua própria história, 

participantes ativos e criativos na sociedade. 

 
 

Art. 8º As Unidades Escolares municipais têm como objetivos específicos: 
 
 
 

I – orientar a formação integral de seus alunos, assegurando-lhes desenvolvimento 

harmônico e pleno, quer no plano físico, quer no emocional, quer no intelectual, neles 

respeitando e desenvolvendo valores morais, e de opções políticas essenciais à dignidade 

da pessoa humana, de modo a mantê-los integrados na escola, na família e na sociedade; 

II - criar condições para que os educandos desenvolvam a autonomia intelectual, 

através do pensamento reflexivo e crítico, do espírito de pesquisa e do senso de 

responsabilidade; 

III - transmitir, preservar e expandir o patrimônio cultural e ecológico do município, 

bem como da humanidade, na área de sua atuação; 

IV - contribuir para a compreensão dos fundamentos científico e tecnológico dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina; 

V - estimular atitudes e hábitos para um ambiente escolar harmonioso, no qual todos 

se educam e possam: 

a)   compreender e respeitar os direitos da pessoa humana do cidadão, do estado, 

da família e dos grupos que compõem a comunidade; 

b)   respeitar as liberdades fundamentais do homem; 
 

c) aperfeiçoar as formas de comunicação, especialmente a língua nacional 

considerada como expressão da cultura brasileira. 

VI - incentivar a realização de trabalhos de pesquisas, investigações, ensaios e 

inovações no campo científico e tecnológico; 

VII  -  desenvolver  trabalho  de  integração  comunitária,  assim  como  programas 

integrais de educação, cultura, desportos, recreação e lazer que permitam amplas 

oportunidades de educação e participação na comunidade;
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TÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
 

Art. 9º Para o desempenho das atividades, as escolas municipais dispõem, de acordo 

com o número de alunos, da seguinte estrutura básica: 

 
 

I - Gestão Escolar; 
 

II - Secretaria Escolar. 
 
 
 

SEÇÃO I 
 

DA GESTÃO ESCOLAR 
 
 
 

Art. 10. A função da Equipe Gestora da Unidade Escolar é coordenar o funcionamento 

geral da escola, assessorada por uma equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação,  competindo-lhes  cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  vigente  e  normas 

emanadas da Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

Parágrafo  único:  A  equipe  gestora  é  constituída  dos  seguintes  profissionais,  de 

acordo com a classificação da Unidade Escolar: 

 
 

I-    Gestor Geral; 
 

II-   Gestor Adjunto; 
 

III-  Dirigente de Turno. 
 
 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DO GESTOR GERAL E DO GESTOR ADJUNTO 
 
 
 

Art. 11. A função do Gestor Geral e do Gestor Adjunto deve ser constituída por 

profissionais efetivos com formação em curso de pedagogia ou nível superior que tenha 

relação com a área diretamente ligada à educação e/ou pós-graduação em Gestão Escolar:
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Parágrafo único: A constituição da equipe gestora é realizada através de consulta 

pública feita de acordo com a legislação municipal em vigor. 

 
 

Art. 12. Compete ao Gestor Geral da Unidade Escolar da rede municipal de ensino: 
 
 
 

I-  cumprir e fazer cumprir as leis de ensino vigentes, as determinações dos órgãos 

competentes e o presente regimento; 

II-   responsabilizar-se por todas as atividades desenvolvidas na escola; 
 

III-  zelar pelo cumprimento das orientações da Equipe Técnica de Assessoramento 

Pedagógico, nas diversas esferas de atuação, garantindo a execução efetiva do trabalho, 

em casos onde não houver Gestor Adjunto na Unidade Escolar; 

IV- coordenar a elaboração e manter atualizado o Projeto Político Pedagógico e o 

Plano de Ação, juntamente com a Equipe Técnica de Assessoramento Pedagógico, bem 

como garantir sua execução e avaliação; 

V-  incentivar a participação dos pais no processo educativo  e da comunidade no 

desenvolvimento das atividades promovidas na escola; 

VI- garantir  o  acesso  e  a  divulgação,  em  tempo  hábil,  de  documentos  e 

informações de interesse do Conselho Escolar; 

VII- coordenar a elaboração e divulgação das normas internas, com a participação 

da comunidade escolar; 

VIII-   acompanhar e avaliar, de forma participativa, a execução do currículo em 

vigor, visando à adoção de medidas necessárias à correção de eventuais disfunções; 

IX- propiciar a participação da escola em atividades educativo-culturais promovidas 

pela comunidade; 

X- analisar e assinar documentos escolares, observando sua atualização, 

organização e autenticidade; 

XI- fazer cumprir os prazos necessários e/ou estabelecidos pela Administração do 

Sistema Municipal de Ensino, para o registro sistemático de fatos e dados da vida escolar do 

aluno e da escola; 

XII-  deferir matrícula, conforme legislação vigente; 
 

XIII- propiciar   aos   servidores   a   participação   em   atividades   relacionadas   à 

atualização, ao aprimoramento profissional e à formação continuada;
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XIV-     administrar em conjunto com a Equipe Diretiva e com a participação do Conselho 

Escolar, a utilização dos recursos financeiros provenientes do Poder Público e/ou de outras 

fontes, zelando por sua aplicação adequada e prestando contas ao órgão competente e à 

comunidade; 

XV-    desenvolver ações educativas voltadas para a correta e contínua utilização, 

manutenção e conservação do prédio, equipamentos, materiais e instalações escolares, 

estimulando a co-responsabilidade dos professores, servidores, alunos e comunidade; 

XVI-   representar a escola perante as autoridades superiores e a comunidade, 

prestando informações pertinentes quando for o caso; 

XVII-  presidir   reuniões   do   Conselho   de   Classe   ou   delegar   competências, 

apontando estratégias que favoreçam a operacionalização da Proposta Pedagógica; 

XVIII- diagnosticar  e  submeter  à  apreciação  do  Conselho  de  Classe,  casos 

referentes à avaliação e à promoção dos alunos; 

XIX-   garantir a qualidade da merenda escolar, supervisionando o controle de 

estoque de gêneros; 

XX-    solicitar ao órgão próprio da Secretaria Municipal de Educação os recursos 

materiais e humanos necessários ao pleno funcionamento dos serviços oferecidos pela 

Unidade Escolar; 

XXI-  aplicar medidas de natureza disciplinar na esfera da sua competência, 

apurando as devidas responsabilidades; 

XXII-  supervisionar o controle de frequência diária dos funcionários, aprovar a 

escala de férias e atestar a frequência mensal, bem como encaminhá-la prontamente à 

Secretaria Municipal de Educação; 

XXIII- supervisionar, controlar e zelar pelo registro de frequência e aproveitamento 

escolar dos discentes; 

XXIV- reunir-se regularmente e a qualquer tempo com o Conselho Escolar para 

análises e decisões de âmbito escolar; 

XXV-  organizar o horário de funcionamento da Unidade Escolar em conjunto com 

a equipe técnico-pedagógica, zelando pelo seu cumprimento; 

XXVI- exercer as demais atribuições não especificadas nesse regimento e, que 

sejam estabelecidas por ato do Secretário Municipal de Educação;
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XXVIII – organizar, até o início do ano letivo, o quadro de horário e de pessoal com 

as respectivas áreas de atuação em atendimento às solicitações feitas; 

 
 

Art. 13. Compete ao Gestor Adjunto da Unidade Escolar da rede municipal de ensino: 
 
 
 

I-      colaborar com o Gestor Geral da Unidade Escolar, com predominância nas 

ações de caráter pedagógico; 

II-     receber delegação de competência do Gestor Geral nos seus afastamentos, 

faltas eventuais ou períodos de impedimentos; 

III-    participar ao Gestor Geral as ocorrências na sua ausência; 
 

IV-  manter contato permanente com a equipe técnico-pedagógica, visando à 

integração e comunicando-lhes as diretrizes emanadas da gestão geral; 

V-    zelar pelo bom andamento dos projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar 

e/ou SEMED; 

VI-   participar de reuniões pedagógicas, administrativas e do Conselho de Classe; 

VII-  observar   e  fazer   observar   as   leis,   regulamentos,   instruções   e   ordens 

superiores; 
 

VIII- zelar pelo cumprimento das orientações da Equipe Técnica de Assessoramento 
 

Pedagógico, nas diversas esferas de atuação, garantindo a execução efetiva do trabalho; 
 

IX-   colaborar com a Equipe Técnica Pedagógica na cobrança dos professores a 

entrega dos Planos de Estudo, para serem encaminhados à supervisão pedagógica e 

posterior arquivamento na secretaria da Unidade Escolar; 

X-    participar  da  construção  e  elaboração  do  Projeto  Político-Pedagógico  da 
 

Unidade Escolar. 
 
 
 

SUBSEÇÃO II 
 

DO DIRIGENTE DE TURNO 
 
 
 

Art. 14. A função do Dirigente de Turno é exercida por professor efetivo, integrante 

da equipe gestora eleita através de consulta pública, de acordo com a legislação vigente. 

 
 

Art. 15. Constituem atribuições do Dirigente de Turno:
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I -    substituir o Gestor em seus impedimentos ou faltas eventuais; 
 

II -    programar  atividades  e  ajustar  desvios  surgidos  na  programação,  com  a 

equipe do seu turno; 

III -    participar,  com  os  professores,  das  formas  estabelecidas  dos  processos 

interdisciplinares na Unidade Escolar; 

IV -    controlar o preenchimento correto, a entrega e a devolução dos diários de 

classe pelos professores na Secretaria da escola; 

V -   zelar pelo bom funcionamento da escola, responsabilizando-se pela dinâmica 

de entrada e saída do turno e pela observância ao cumprimento dos horários das aulas; 

VI -    controlar a frequência diária dos servidores da Unidade Escolar, registrando as 

faltas dos funcionários do seu turno e encerrar o ponto diariamente; 

VII -   acompanhar, atender e encaminhar o aluno no que se refere a aspectos de 

disciplina, normas e orientações internas da escola; 

VIII -    orientar,   organizar   e   controlar   o   uso   dos   ambientes   de   ensino,   da 

movimentação do corpo discente e da assiduidade e pontualidade dos docentes, em sala de 

aula; 
 

IX -    veicular informação relativa à rotina da escola,  junto ao aluno; 
 

X -    zelar pelo cumprimento rigoroso dos horários de funcionamento da escola, 

chegando 10 minutos antes do horário previsto para o início das atividades do turno e 

retirando-se somente após o encerramento do mesmo, respeitando a carga horária semanal; 

XI -   comunicar  ao  Gestor  enfermidades  eventuais,  acidentes  com  alunos,  ou 

qualquer ocorrência durante o seu horário de trabalho, registrando no Livro de Ocorrência; 

XII -   participar das reuniões pedagógicas, administrativas e do Conselho de Classe; 

XIII -    participar da elaboração dos horários de aula com a Equipe Diretiva; 

XIV -   zelar   pela   conservação   do   patrimônio   escolar,   comunicando   qualquer 

irregularidade à direção; 

XV -   auxiliar na vigilância da movimentação dos alunos em horários de recreio, de 

início e de término dos períodos, mantendo a ordem e a segurança dos estudantes; 

XVI -   auxiliar no serviço administrativo da unidade escolar; 

XVII -   adequar a rotina escolar na ausência do professor; 

XVIII -    substituir, eventualmente, o Professor na sua ausência.
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§ 1º O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 2º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA SECRETARIA ESCOLAR 
 
 
 

Art. 16. A secretaria escolar é o setor responsável pelo sistema de escrituração 

escolar e arquivo das Unidades Escolares, competindo-lhe zelar pela legalidade, 

autenticidade e demais requisitos de que se deve revestir essa documentação, constituída 

pelos seguintes profissionais: 

I – Secretário Escolar; 
 

II – Auxiliar de Secretaria. 
 
 
 

§ 1º O cargo de Secretário é exercido por profissional devidamente habilitado em 

curso específico de Secretário Escolar ou graduado no curso de Pedagogia e concursado de 

acordo com a legislação vigente. 

 
 

§ 2º A equipe de Auxiliar de Secretaria é composta por funcionários do quadro de 

agentes de apoio escolar, concursados de acordo com a legislação vigente. 

 
 

SUBSEÇÃO I 
 
 
 

Art. 17. Constituem atribuições do Secretário Escolar:
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I-      supervisionar e fiscalizar a Secretaria, organizando seus serviços de modo 

que se controle nela toda a escrituração da Unidade Escolar e guardando sigilo e discrição; 

II-     distribuir o trabalho entre seus auxiliares; 
 

III-    cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações da Gestão; 

IV-   preparar e fazer expedir toda correspondência oficial; 

V-    manter  em  dia  a  coleção  de  leis,  regulamentos,  portarias,  resoluções, 

instruções e circulares de interesse da Unidade Escolar; 

VI-   coletar dados necessários ao relatório da Unidade Escolar; 
 

VII- preparar os Diários de Classe, Fichas de Avaliação, Boletins, Históricos 

Escolares, Registros de Matrículas, Atas de Conselho de Classe, Atas de Resultados Finais, 

e outras formas de escrituração escolar, lavrando as devidas documentações; 

VIII- calcular o percentual de frequência dos alunos para efeitos de promoção no 

ano de escolaridade, observando a obrigatoriedade do percentual de frequência exigido por 

Lei; 
 

IX- preparar a estatística escolar, quando solicitado; 
 

X- assinar, junto com o gestor, toda a documentação referente à Unidade Escolar 

e à vida do aluno; 

XI-   organizar e manter em dia a Ficha Funcional de todos os funcionários; 
 

XII-  participar das reuniões do Conselho de Classe, Conselho Final e aos demais 

atos necessários ao desenvolvimento das atividades da Secretaria Escolar; 

XIII- manter a escrituração atualizada de todo o serviço interno; 
 

XIV- atender ao público com cordialidade e prestar as informações pertinentes; 
 

XV-  manter em dia, juntamente com os auxiliares, o arquivo escolar, inclusive 

avaliações especiais a que o aluno é submetido; 

XVI- zelar  pelo  arquivamento  dos  Planos  de  Estudo,  mantendo  em  dia  sua 

organização para consultas e comprovações posteriores a que se fizerem necessárias; 

XVII- manter atualizado o fichário dos alunos, com todos os registros escolares que 

lhes digam respeito; 

XVIII- zelar pela guarda do arquivo permanente, conservando a documentação de 

professores, funcionários e alunos; 

XIX- comunicar  e  manter  informada  a  Equipe  Técnica  de  Assessoramento 
 

Pedagógico os nomes dos alunos que necessitam regularizar a documentação escolar.
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§  1º  A  carga  horária  semanal  do  Secretário  Escolar  deverá  ser  distribuída  de 

maneira  a  atender  os  turnos,  sem  prejuízo  de  atendimento  à  demanda  do  trabalho, 

atentando para o quantitativo mínimo de 04 (quatro) horas por turno. 

 
 

§ 2º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 3º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 
 
 

SUBSEÇÃO II 
 
 
 

Art. 18.  Constituem atribuições do Auxiliar de Secretaria: 
 
 
 

I.  auxiliar diretamente o Secretário da Unidade Escolar, executando tarefas por ele 

designadas; 

II.  atender ao público com cordialidade e prestar as informações pertinentes; 

III.  atender ao Gestor e Equipe técnico-pedagógica sempre que solicitado; 

IV.  solicitar a atualização das notas dos educandos, junto aos docentes; 
 

V. executar tarefas como: arquivamento de fichas e documentos, trabalhos de 

digitação, anotações de correspondências, protocolo de processos, registros gerais e 

serviços externos, sob a orientação da Gestão Escolar; 

VI.  participar de  eventos, capacitações  e  reuniões  sempre  que  convocado  pela 
 

gestão; 
 

VII.  preparar e manter organizada toda escrituração escolar;
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VIII.  executar as demais atribuições pertinentes as especificidades de sua função. 
 
 
 

§ 1º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 2º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

Art. 19. A secretaria escolar deverá usar formulários que  contemplem todas as 

informações dos modelos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, ficando 

vedadas alterações nos mesmos. 

 
 

Parágrafo único – Nas escolas com até 100 (cem) alunos, o gestor é responsável 

pela escrituração escolar. 

 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO 
 
 
 

Art. 20. A Secretaria Municipal de Educação dispõe de uma equipe técnico- 

pedagógica responsável pelo assessoramento e acompanhamento do ensino nas escolas 

municipais, atuando de forma itinerante, atendendo à rede municipal de ensino. 

 
 

Art. 21. Integram a equipe técnica de assessoramento pedagógico:
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I-    Inspeção Escolar; 
 

II-   Supervisão Pedagógica; 

III-  Orientação Educacional; 

 
 
 
 

SEÇÃO I 
 

DA INSPEÇÃO ESCOLAR 
 
 
 

Art. 22. A equipe de Inspeção Escolar além de atuar como elemento de ligação entre 

a Secretaria Municipal de Educação e a Unidade Escolar em assuntos de sua competência, 

tem como função, assessorar as Unidades Escolares de forma a cumprir e fazer cumprir 

todas as normas deste Regimento e da Legislação Educacional vigente. 

 
 

Parágrafo único. As atividades da Inspeção Escolar são exercidas por profissionais 

devidamente habilitados e concursados para a função, lotados na Secretaria Municipal de 

Educação. 

 
 

Art. 23. Constituem atribuições do Inspetor Escolar: 
 
 
 

I-    diagnosticar a realidade educacional da Unidade Escolar; 
 

II-   divulgar matéria de interesse relativo ao campo educacional; 
 

III-  analisar,  com  a  Equipe  Diretiva  da  Unidade  Escolar, as  causas  de  desvios 

detectados durante o processo educacional relativas à evasão escolar, índices de 

reprovação, baixo rendimento, baixa frequência, distorção  de idade/ ano de escolaridade e 

outros, devendo à gestão tomar as medidas cabíveis; 

IV- apresentar  nos  prazos  definidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação, 

relatórios com dados e informações obtidos na Unidade Escolar; 

V-  integrar comissões de recolhimento de arquivos, apuração de irregularidades na 
 

Unidade Escolar e outros, a critério da Secretaria Municipal de Educação; 
 

VI- acompanhar  a  execução  do  planejamento  escolar  e  o  cumprimento  do 
 

Calendário Escolar;
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VII- verificar a organização, regularidade e fidedignidade da escrituração escolar e 

funcionalidade dos arquivos e fichários; 

VIII- sugerir ao Gestor da Unidade Escolar o desenvolvimento de atividades que 

concorram para a integração escola-comunidade; 

IX- participar de iniciativas que visem o seu crescimento profissional; 
 

X-  participar das discussões e implementação do Projeto Político Pedagógico da 
 

Unidade Escolar; 
 

XI- verificar no decorrer do ano letivo, a documentação dos alunos matriculados; 
 

XII- interpretar as normas legais e atos oficiais que regulam o funcionamento das 
 

Unidades Escolares; 
 

XIII- criar formulários dentro das normas estabelecidas pela legislação em vigor; 
 

XIV- elaborar documentos escolares para alunos cujas escolas estejam extintas ou 

paralisadas; 

XV- esclarecer acerca dos dispositivos do Regimento Escolar; 
 

XVI- verificar a regularidade da vida escolar dos alunos, examinando as pastas 

individuais, observando casos de matrículas, dependência, ajuste curricular, classificação e 

reclassificação; 

XVII- assinar com o Diretor Geral, o histórico escolar do aluno da Unidade Escolar; 

XVIII-   analisar, conferir e assinar os instrumentos individuais e coletivos de registro 

da vida escolar dos alunos. 
 

XIX- examinar periodicamente os diários de classe para verificar se: 
 

a)   os  alunos  relacionados  estão  matriculados,  conferindo  com  o  Diário  de 
 

Secretaria; 
 

b)   os dias letivos  e a carga horária estão condizentes  com o Calendário Escolar; 
 

c)   a frequência está sendo registrada, o lançamento de notas e assinatura dos 

docentes. 

XX – participar das reuniões de coordenação de equipe.
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SEÇÃO II 
 

DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 
 
 
 

Art. 24. A Supervisão Pedagógica tem por finalidade planejar, orientar, acompanhar 

e avaliar as atividades didático-pedagógicas, a fim de dar suporte ao projeto educativo, 

promovendo ações que contribuam para a implementação do currículo em vigor. 

 
 

Parágrafo único. As atividades da Supervisão Pedagógica são exercidas por 

profissionais devidamente habilitados e concursados para a função, lotados na Secretaria 

Municipal de Educação. 

 
 

Art. 25. Compete ao Supervisor Pedagógico: 
 
 
 

I-    assistir os gestores e docentes da Unidade Escolar em assuntos pedagógicos; 
 

II-   participar  do  processo  de  discussão  do  Projeto  Político  Pedagógico  das 
 

Unidades Escolares, bem como do Planejamento global e das atividades curriculares; 
 

III-  orientar e acompanhar a definição de ações voltadas para o planejamento, 

controle, avaliação e melhoria do desempenho dos alunos e dos profissionais envolvidos no 

processo pedagógico; 

IV-  analisar,  com  a  Equipe  Diretiva  da  Unidade  Escolar  e  Equipe  Técnica 

Pedagógica, as causas de desvios detectados durante o processo educacional relativas à 

evasão escolar, índices de reprovação, baixo rendimento, baixa frequência, distorção   de 

idade/ano de escolaridade e outros, devendo à gestão tomar as medidas cabíveis; 

V-   acompanhar a avaliação de regularização de vida escolar; 

VI-  participar das reuniões de Conselho de Classe; 

VII- participar  de  cursos,  seminários,  e  outros  eventos  a  fim  de  se  manter 

permanentemente em processo de atualização, bem como contribuir para a viabilização de 

estratégias de atualização dos profissionais das Unidades Escolares; 

VIII- acompanhar quaisquer projetos desenvolvidos nas Unidades Escolares; 
 

IX-  registrar e fazer registrar a vida pedagógica da Unidade Escolar com vistas à 

avaliação, elaboração e conservação da História da Educação da rede municipal; 

X-   colaborar na realização de eventos educativos, comunitários e reuniões;



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Secretaria Municipal de Educação 

Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino 
 

17 

 

 

 

 

XI-  apresentar,  nos  prazos  definidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação, 

relatórios sobre as atividades da Unidade Escolar; 

XII- orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico na 
 

Unidade Escolar; 
 

XIII- orientar os docentes sobre metodologias e procedimentos adotados; 
 

XIV- aperfeiçoar  o  trabalho  do  professor  com  o  aluno  através  de  subsídios, 

fornecidos pela Equipe Técnico-Pedagógica e fazendo as intervenções necessárias; 

XV- despertar   no   professor   a   necessidade   de   auto   avaliação   com   vista   à 

reformulação e à promoção de uma aprendizagem mais eficiente. 

XVI- avaliar  a  ação  pedagógica,  acompanhando  os  resultados  e  retomando  o 

planejamento, quando necessário; 

XVII- participar, junto com a Orientação Educacional, do processo de caracterização 

da clientela escolar; 

XVIII-   articular a elaboração do planejamento das atividades referentes ao regime 

de progressão parcial, junto à equipe técnico-pedagógica e aos professores da unidade 

escolar; 
 

XIX- acompanhar as atividades nas salas de recurso; 
 

XX- analisar  e  emitir  parecer,  juntamente  com  o  professor  e  a  equipe  técnico 

pedagógica, sobre os casos de crianças de Educação Infantil, devidamente matriculadas, 

que  pleiteiam matrícula em classe fora da faixa etária definida pela legislação vigente. 

XXI- vistoriar e assinar, periodicamente, os diários de classe para verificar  se a 

aplicação dos conteúdos está condizente com o plano curricular; 

XXII- avaliar  continuamente  o  processo  ensino  e  aprendizagem,  vistoriando  e 

assinando os relatórios de avaliação; 

XXIII-   acompanhar a aplicação e entrega dos Planos de Estudos necessários para 

a complementação da aprendizagem correspondente à carga horária; 

XXIV-   participar das reuniões de coordenação de equipe; 
 

XXV- presidir as reuniões pedagógicas nas Unidades Escolares com o apoio da 
 

Gestão Escolar. 
 

XXVI- elaborar, junto ao professor e Orientação Educacional, avaliações 

diferenciadas para os alunos inclusos, considerando suas especificidades.
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SEÇÃO III 
 

DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 
 

Art. 26. O serviço de Orientação Educacional acompanha o processo educativo do 

aluno,  incluindo  a participação  da  família  e  ainda,  presta-lhes esclarecimentos sobre  o 

mundo do trabalho, favorecendo o seu desenvolvimento social. 

 
 

Parágrafo único. As atividades de Orientação Educacional são exercidas por 

profissionais devidamente habilitados e concursados para a função, lotados na Secretaria 

Municipal de Educação. 

 
 

Art. 27. Compete ao Orientador Educacional: 
 
 
 

I-    elaborar um plano de ação anual da Orientação Educacional, envolvendo todos 

os  membros  da  equipe  escolar,  alunos,  pais  e  comunidade,  incluindo  as  reuniões,  os 

projetos e outros eventos; 

II-   participar das discussões e implementação do Projeto Político Pedagógico da 
 

Unidade Escolar; 
 

III-  participar do planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem; 

IV- analisar,  com  a  Equipe  Diretiva  da  Unidade  Escolar  e  Equipe  Técnica 

Pedagógica, as causas de desvios detectados durante o processo educacional relativas à 

evasão escolar, índices de reprovação, baixo rendimento, baixa frequência, distorção   de 

idade/ano de escolaridade e outros, devendo à gestão tomar as medidas cabíveis; 

V- solicitar  o  fluxo  de  informação  e  de  ideias,  objetivando  o  intercâmbio  de 

experiências; 

VI- facilitar a interação entre docentes e discentes e o objeto do conhecimento; 
 

VII- incentivar docentes e discentes a trocarem experiências entre si, confrontando 

pontos de vistas divergentes, dividindo tarefas coletivamente, apoiando-se mutuamente na 

solução dos problemas apresentados; 

VIII-      acompanhar o resultado das avaliações dos alunos; 
 

IX-  verificar e acompanhar, no diário de classe, a frequência e o rendimento dos 

alunos para elaboração e execução de ações junto aos responsáveis legais;
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X- participar  da  reunião  de  Conselho  de  Classe,  propondo  reflexões  sobre  o 

processo avaliativo e os critérios adotados, de modo a propiciar aos alunos, o direito à 

cidadania; 

XI- assistir o educando, individualmente ou em grupo, visando o desenvolvimento 

do processo ensino e aprendizagem; 

XII- intervir, junto com a Supervisão Pedagógica, quando forem verificados casos de 

dificuldades de aprendizagem , evitando o grande número de reprovações; 

XIII-    prover, junto à equipe técnico-pedagógica e gestora, meios de 

acompanhamento dos alunos que esteja afastados por motivo de doença; 

XIV-  estimular as interações nos trabalhos em grupo, o respeito às adversidades, à 

solução compartilhada de problemas, à solidariedade e à cooperação; 

XV- acompanhar o planejamento e a implementação de estratégias de discussão, 

acerca de representatividade nas eleições estudantis; 

XVI- emitir parecer em matéria de sua competência, assumindo somente a 

responsabilidade  de  tarefas  para  as   quais  esteja  capacitado,  recorrendo  a  outros 

profissionais sempre que for necessário; 

XVII - elaborar junto à Supervisão Pedagógica e Coordenações de Segmento o 

plano de adequação curricular para os alunos inclusos na Rede Municipal de Ensino; 

XVIII - manter-se permanentemente em processo de atualização e aperfeiçoamento 

profissional; 

XIX- participar das reuniões de coordenação de equipe; 
 

XX  –  assessorar  a  Equipe  Gestora  em  ações  educacionais  desenvolvidas  na 
 

Unidade Escolar; 
 

XXI  –  elaborar  e  executar  Projeto  específico  à  demanda  de  atendimento  aos 

discentes da Unidade Escolar; 

XXII  –  acompanhar  e  orientar  os  alunos  em  suas  especificidades,  fazendo  as 

intervenções com os devidos registros; 

XXIII – atender e acompanhar os responsáveis dos alunos com deficiência; 

XXIV – participar do estudo para a organização das turmas; 

XXV – realizar o levantamento da ficha de anamnese, identificando a clientela escolar; 

XXVI – analisar e elaborar, junto à Supervisão Pedagógica e professor, avaliações 

diferenciadas para os alunos inclusos, considerando suas especificidades.
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CAPÍTULO II 
 

DO SUPORTE PEDAGÓGICO 
 
 
 

Art. 28. Compõe o suporte pedagógico: 

I – Formação Continuada; 

II – Ensino Religioso. 
 
 
 

SEÇÃO I 
 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
 
 

Art. 29. A Formação Continuada tem por objetivo contribuir com o aperfeiçoamento 

profissional dos servidores que compõe o quadro do Magistério Público Municipal nos 

diversos níveis que integram a Rede Municipal de Ensino. 

 
 

Parágrafo único.   As atividades desenvolvidas pela Formação Continuada são 

coordenadas por uma equipe de servidores concursados e efetivos devidamente habilitada 

de acordo com a legislação vigente. 

 
 

Art. 30. Compete à Formação Continuada: 
 
 
 

I-    oportunizar  aos  profissionais  da  Rede  Municipal  de  Ensino,  ambientes 

propícios para que possam estudar em equipe, compartilhando e discutindo sua prática no 

dia a dia da escola; 

II-   organizar, em parceria  com as demais equipes, o espaço físico destinado ao 

desenvolvimento das atividades da Formação Continuada; 

III- organizar, em parceria   com as demais equipes,   eventos e cursos de 

atualização como: palestras, congressos e seminários que reúnam os profissionais da Rede 

Municipal de Educação; 

IV- organizar acervo pedagógico, como: mídias digitais, videoteca e biblioteca; 
 

V-  confeccionar   certificados   ou   declarações   para   os   profissionais   que 

participarem da formação continuada;



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Secretaria Municipal de Educação 

Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino 
 

21 

 

 

 

 

VI- divulgar, por meios impressos e eletrônicos, os cursos, capacitações, oficinas, 

palestras, seminários e outros ofertados pela Formação Continuada; 

VII- estabelecer parcerias, junto à assessoria técnica, através de convênios com 

Universidades  Públicas,  Instituições  Particulares  e  outros,  para a  realização  de  cursos, 

seminários e assessorias, buscando ainda, garantir a aproximação entre formação inicial e 

continuada; 

VIII- contribuir com a qualificação da ação docente, no sentido de possibilitar uma 

aprendizagem efetiva e uma escola de qualidade para todos; 

 
 

SEÇÃO II 
 

DO ENSINO RELIGIOSO 
 
 
 

Art. 31. O Ensino Religioso na rede municipal de ensino, de participação facultativa 

para os discentes, de acordo com a Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional constitui parte integrante de formação do cidadão, possibilitando a 

compreensão da sua própria crença e também valorização da crença do outro, assegurando 

o respeito à diversidade, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

 
 

Parágrafo  único:  O  Ensino  Religioso,  como  componente  de  matriz  curricular, 

contribui para formação cidadã, oportunizando espaço favorável para construção do diálogo 

e do respeito às diferenças, sendo significativo para o despertar de valores universais, o 

desenvolvimento da moral e da ética conduzindo os educadores e educandos ao 

autoconhecimento, a reflexão e a socialização. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DA EQUIPE DOCENTE 
 
 
 

Art. 32. A Equipe Docente da Rede Municipal de Ensino é constituída de servidores 

legalmente habilitados, efetivos mediante Concurso Público, organizado segundo critérios e 

normas definidos pelo Órgão Competente da Administração Municipal. 

 
 

Art. 33. A atividade docente, por sua natureza e contato cotidiano com os alunos, é 

uma  das  fontes  de  aprendizagem,  de  formação  da  cidadania,  que  oferece  condições
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adequadas ao desenvolvimento de uma ação educativa, incentivando a permanência do 

aluno na Unidade Escolar. 

 
 

Art. 34. Constituem atribuições da Equipe Docente: 
 
 
 

I-      respeitar os fins e objetivos da Educação Nacional e zelar pelo atendimento 

à filosofia educacional estabelecida neste Regimento e na Proposta Pedagógica; 

II-    elaborar e executar o plano de curso das áreas de conhecimento dos 

componentes curriculares, de acordo com a Proposta Pedagógica; 

III-    participar  das  reuniões  do  Conselho  de  Classe,  reuniões  de  pais  e 

professores e demais eventos para os quais for convocado; 

IV-   estar   presente  em  sala  de  aula na  hora determinada  para o  início  da 

mesma,   retirando-se   somente   depois   de   vencido   o   período   regulamentar,   salvo 

entendimento prévio com a Gestão; 

V-    comunicar previamente à Gestão quando não puder comparecer e, em caso 

de doença, apresentar justificativa, mediante atestado médico, que deverá ser entregue 

dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente; 

VI-   ter atitudes de educador em todos os momentos da sua atuação, isto é, no 

refeitório, no recreio e nas atividades extraclasse; 

VII- manter com a Gestão, os colegas e demais funcionários espírito de 

colaboração, solidariedade e respeito, indispensável à eficiência da ação educativa; 

VIII- zelar  pelos  princípios  éticos,  políticos  e  estéticos  que  fundamentam  a 
 

Educação Básica; 
 

IX-   manter   atualizados   os   diários   de   classe   e   relatórios,   registrando 

continuamente as ações pedagógicas, tendo em vista a avaliação permanente do processo 

educativo, tendo ciência que o descumprimento ocasionará sanções devidas; 

X-    entregar os diários devidamente preenchidos com notas, conteúdo e faltas 

lançadas,  realizando o  fechamento  dos  mesmos  nas  datas  estipuladas  para  entrega  e 

encerramento; 

XI-   apresentar, no prazo fixado pela Gestão, toda a documentação solicitada; 
 

XII-  apresentar, no prazo fixado pela secretaria, o resultado das avaliações do 

aproveitamento escolar, devidamente corrigidas e analisadas com os alunos; 

XIII- analisar com os alunos e com os pais ou responsáveis:
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a)  suas propostas de trabalho; 
 

b)  o desenvolvimento do processo educativo; 
 

c)    as formas de acompanhamento da vida escolar do aluno; 
 

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

educandos; 

XIV-   participar das reuniões de avaliação do aproveitamento escolar, analisando 

coletivamente as causas de aproveitamento não satisfatório e propondo medidas para 

superá-las; 

XV-    identificar,   junto   com   a   equipe   pedagógica,   casos   de   alunos   que 

apresentem necessidades de atendimento diferenciado; 

XVI-   atuar como Conselheiro no Conselho de Classe, representando a turma 

que o elegeu; 

XVII-  elaborar,   aplicar , recolher e corrigir os Planos de Estudos necessários 

para complementação da aprendizagem e carga horária; 

XVIII- conhecer e obedecer aos dispositivos deste Regimento Escolar. 
 
 
 

§ 1º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 2º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

Art. 35. São direitos do professor, além dos estabelecidos pelo Plano de Cargos, de 

Carreiras e de Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública 

Municipal e pelo Estatuto do Funcionalismo Público Municipal: 

 
 

I -   receber assistência técnica da Secretaria Municipal de Educação;
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II -    ter possibilidades de aperfeiçoamento e atualização profissional; 
 

III -   ter  liberdade  na  aplicação  de  processos  didáticos,  respeitadas  as  normas 

pedagógicas gerais e a filosofia educacional da rede municipal de ensino; 

IV -   dispor de material didático suficiente e adequado para exercer suas funções, 

bem como as dependências e instalações adequadas na Unidade Escolar; 

V -   apresentar  sugestões  que  visem  dar  soluções  a  problemas  surgidos  no 

ambiente escolar. 

 
 

Art. 36. É vedado ao professor: 
 
 
 

I -     ocupar-se  em  sala  de  aula  com  assuntos  que  não  sejam  atinentes  às 

finalidades educacionais; 

II -     aplicar  sanções  disciplinares  aos  alunos,  salvo  as  que  forem  de  sua 

competência; 

III -     faltar com o devido respeito à dignidade do aluno e a ele se dirigir em termos e 

atitudes inadequados a um educador; 

IV -     promover ou consentir manifestações de caráter político-partidário na Unidade 
 

Escolar; 
 

V -     comparecer, com os alunos a manifestações de qualquer natureza, sem prévia 

autorização da Gestão; 

VI -     fumar em sala de aula ou em qualquer dependência da Unidade Escolar; 
 

VII -     permitir que os alunos circulem ou prescrevam listas de donativos, rifas ou 

similares, sem prévia autorização da Gestão; 

VIII -     impedir a permanência do aluno em sala de aula, salvo por medida disciplinar e 

com imediata comunicação à Gestão; 

IX -     retirar os Diários de Classe sem autorização da Gestão; 

X -     projetar filmes inadequados ou impróprios a menores; 

XI -     modificar   qualquer   resultado   obtido   em   conselhos   de   classe,   após   o 

encerramento dos mesmos; 

XII -     chegar  atrasado  na  classe  ou  sair  desta  antes  do  sinal  do  término  das 

atividades;
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XIII -     induzir e levar o aluno a participar de qualquer atividade extra-escolar, sem 

prévia autorização por escrito dos pais, que deve ser solicitada pela direção do 

Estabelecimento; 

XIV -     utilizar-se de telefone celular durante as aulas, exceto para fins pedagógicos; 
 

XV -     sair de férias ou  recesso  entre períodos letivos sem  estar com  os diários 

devidamente preenchidos e assinados, nos termos do inciso X do Art. 34. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO CORPO DISCENTE 
 
 
 

Art. 37. O Corpo Discente é constituído por todos os alunos regularmente 

matriculados na rede municipal de ensino. 

 
 

Parágrafo único. As relações entre o Corpo Discente e as demais equipes que 

compõem a Unidade Escolar, devem ser alicerçadas numa prática cidadã que vise o 

compromisso, princípios de liberdade e respeito comum. 

 
 

Art. 38. São deveres do aluno: 
 
 
 

I-      estudar e cumprir as tarefas escolares; 
 

II-    acatar a  autoridade  da  Gestão,  dos  professores  e  demais funcionários  da 
 

Unidade Escolar; 
 

III-    ser  pontual,  assíduo,  aplicado  nos  trabalhos  escolares  e  participante  das 

demais atividades; 

IV-    comparecer às aulas, usando uniforme, com o máximo de asseio; 
 

V-     colaborar com a Gestão na conservação dos bens móveis e imóveis, sendo 

responsável pelos danos e indenizando os prejuízos causados, dolosa e culposamente, no 

material da Unidade Escolar, nos objetos de propriedade dos colegas, professores e 

funcionários; 

VI-    comparecer às comemorações cívicas e solenidades escolares, previstas no 
 

Calendário Escolar;
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VII-  aplicar-se ao estudo, para melhor aproveitamento das oportunidades de ensino 

e de aprendizagem; 

VIII- cooperar e zelar para a boa conservação das instalações, dos equipamentos e 

material  escolar,  concorrendo  também  para  as  boas  condições    das  dependências  da 

escola; 
 

IX-    frequentar o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do total de atividades 

previstas; 

X-    conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas regimentais; 
 

XI-   devolver, no prazo determinado, os livros didáticos, em boas condições; 
 

XII-  apresentar  o  documento  de  identificação  individual,  utilizado  pela  Unidade 
 

Escolar, sempre que solicitado; 
 

XIII- entregar,   no   prazo   determinado   por   este   regimento,   a   documentação 

necessária para a efetivação da matrícula. 

 
 

Art. 39. São direitos do aluno: 
 
 
 

I -   aqueles  fixados  na  Constituição  Federal,  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 
 

Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
 

II -   receber, em igualdade de condições, a orientação necessária para   realizar 

bem suas atividades, sendo valorizado em sua individualidade; 

III -   usufruir de todos os benefícios de caráter educativo e social que a Unidade 

Escolar proporciona aos alunos da turma, incluindo-se a correção e avaliação de seus 

trabalhos; 

IV -   justificar-se quando cometer alguma falta; 
 

V -   ter garantido o direito aos estudos de recuperação que devem oferecer-lhe 

novas oportunidades de aprendizagem; 

VI -   participar das atividades escolares e das organizações estudantis; 

VII -   receber ensino de qualidade; 

VIII -   ter informações sobre seus direitos e deveres; 
 

IX -   ter  o  processo  educacional  desenvolvido  por  profissionais  habilitados  no 

exercício de suas funções; 

X -   ser eleito representante de turma e representá-la  nas reuniões de Conselho de 
 

Classe;
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XI -   organizar e participar de entidades estudantis; 
 

XII -   participar  da  construção,  do  acompanhamento  e  da  avaliação  do  Projeto 
 

Pedagógico da Unidade Escolar; 
 

XIII -   conhecer  os  critérios  utilizados  nos  processos  de  avaliação  qualitativa, 

quantitativa e de recuperação, previstos nos termos deste regimento; 

XIV -   ter  acesso  e  tomar  conhecimento  do  Regimento  Escolar,  assim  como  do 
 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
 

XV -   recorrer os resultados das avaliações do processo ensino-aprendizagem, nos 

termos deste Regimento Escolar, no prazo de dois dias úteis, após a divulgação dos 

resultados na Unidade Escolar. 

 
 

Art. 40. É vedado ao aluno: 
 
 
 

I -   ocupar-se, durante às aulas, com atividades estranhas às mesmas; 
 

II - participar de jogos de azar, fazer uso de drogas ilícitas, fumar, usar bebidas 

alcoólicas ou portar armas de fogo (mesmo de brinquedo) ou qualquer objeto considerado 

pela Unidade Escolar como perigoso; 

III -   desrespeitar a orientação filosófica e as instruções disciplinares da Unidade 
 

Escolar; 
 

IV -   levar para a sala de aula qualquer objeto que possa distrair sua atenção e a de 

seus colegas; 

V -   retirar-se  da  Unidade  Escolar  durante  as  atividades  escolares,  sem  prévia 

autorização da Direção; 

VI -   entrar em classe ou dela sair sem permissão do professor; 
 

VII -  utilizar-se de telefone celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos, 

com autorização do professor. 

 
 

Parágrafo único. O aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicos tem os mesmos direitos, 

deveres  e  vedações, devendo  a  Unidade  Escolar  comunicar  à  Secretaria  Municipal de 

Educação qualquer situação atípica que necessite de um procedimento diferenciado, 

considerando suas especificidades e capacidades cognitivas e intelectuais.
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Art. 41. O aluno que infringir o disposto neste Regimento está sujeito a sanções 

disciplinares, a serem aplicadas na ordem pelas quais estão dispostas neste artigo: 

 
 

I -   advertência  verbal,  com  registro  em  livro  próprio,  aplicada  pelo  docente  e 

equipe técnico – administrativa; 

II -   repreensão  escrita,  comunicada  ao  responsável;  em  caso  de  reincidência, 

sendo solicitada a presença do mesmo, para o acesso do aluno à escola; 

III -   suspensão de, no máximo, 03 (três) dias e em caso de reincidência, de 5 

(cinco) dias com comunicado escrito ao responsável e presença obrigatória do mesmo, para 

o retorno do aluno à escola; 

IV -   não renovação de matrícula ou desligamento, em caso de falta grave   que 

resulte em dano material, moral e físico à Unidade Escolar ou à participante da comunidade, 

devendo ser encaminhado o registro do ocorrido à Secretaria Municipal de Educação e ao 

Ministério Público. 

 
 

§ 1° A aplicação das sanções disciplinares tratadas nos incisos III e IV é da 

competência exclusiva do Diretor Geral e do Diretor Adjunto. 

 
 

§ 2° O aluno não perde o direito de fazer as avaliações caso as mesmas ocorram 

durante a suspensão, sendo necessário requerer 2ª chamada. 

 
 

§ 3° Para aplicação da sanção prevista no inciso IV, o Gestor deve ouvir o Conselho 

Especial, composto pela equipe docente e técnico-pedagógica, devendo o aluno frequentar 

as aulas normalmente durante a apuração dos fatos e a decisão do Conselho Especial e 

Conselho Escolar, cabendo ao mesmo à defesa junto ao Conselho Municipal de Educação. 

 
 

§ 4° A aplicação de qualquer sanção disciplinar é registrada em livro próprio, com 

cópia anexada aos documentos do aluno.
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CAPÍTULO V 
 

DA EQUIPE DE AGENTES DE APOIO ESCOLAR 
 
 
 

Art. 42. A equipe de Agentes de Apoio Escolar tem por finalidade oferecer ao aluno e 

demais funcionários da escola, um ambiente agradável, proporcionando o conjunto de ações 

complementares à atividade docente de natureza administrativa e de infraestrutura escolar, 

relativas às atividades inerentes à função. 

 
 

Parágrafo  único.     A  equipe  de  Agentes  de  Apoio  Escolar  é  composta  por 

funcionários concursados e efetivos de acordo com a legislação vigente. 

 
 

Art. 43. Integram a equipe de Agentes de Apoio Escolar nas unidades de ensino 

municipais: 

 
 

I.  Auxiliar de Gestão; 

II.  Inspetor de Alunos; 

III.  Profissional de Apoio Escolar/Auxiliar de Classe; 

IV.  Auxiliar de Creche; 

V.  Auxiliar de Serviços Gerais/Servente; 

VI.  Merendeira; 

VII.  Porteiro; 
 

VIII.  Monitor de Transporte Escolar; 

IX.  Vigia. 

 
 
 
 

Art. 44. Constituem atribuições do Auxiliar de Gestão: 
 
 
 

I.   Auxiliar a Equipe Gestora, atendendo as solicitações; 
 

II.  zelar pelo ambiente físico da escola e de suas instalações; 
 

III.        zelar  pela  conservação  do  patrimônio  escolar,  comunicando  qualquer 

irregularidade à direção;
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IV.        auxiliar na vigilância da movimentação dos alunos em horários de recreio, de 

início  e  de  término dos  períodos, mantendo  a  ordem  e  a  segurança  dos estudantes, 

quando solicitado pela direção; 

V.        dar  suporte,  em  período  temporário,  aos  alunos  com  deficiências  e 

transtornos globais de desenvolvimento que demandam apoio de locomoção, de higiene e 

de alimentação, em casos de necessidade esporádica; 

VI. auxiliar no serviço administrativo da unidade escolar; 
 

VII.      substituir, eventualmente, o Professor na sua ausência, ministrando o 

planejamento do dia. 

 
 

§ 1º O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 2º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

Art. 45.  Constituem atribuições do Inspetor de Alunos: 
 
 
 

I.  levar  ao  conhecimento  da  direção  as  faltas  disciplinares  dos  alunos  e  as 

infrações; 

II.  zelar pela disciplina dos alunos fora das salas de aula, bem como no horário de 

recreio e na saída dos mesmos ao final das aulas; 

III.  orientar os alunos quanto à manutenção da limpeza da escola; 
 

IV.   monitorar  o  deslocamento  e  permanência  dos  alunos  nos  corredores  e 

banheiros da Unidade Escolar; 

V.  prestar assistência aos alunos que apresentarem enfermidades ou sofrerem, no 

recinto da escola, qualquer acidente, comunicando à Equipe Gestora;
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VI.  auxiliar na realização de solenidades e festas escolares, na divulgação de avisos 

e boletins, nos trabalhos de provas, exames, reuniões, conselhos de classe e outras 

atividades para as quais for convocado; 

VII.  atender a equipe docente nas atividades cotidianas da Unidade Escolar, bem 

como nas solicitações de material didático; 

VIII.  participar de  eventos, capacitações  e  reuniões  sempre  que  convocado  pela 

direção; 

IX.  executar as demais atribuições pertinentes as especificidades de sua função. 
 
 
 

§ 1º Os Inspetores de Alunos são assistidos e orientados pela equipe gestora da 
 

Unidade Escolar. 
 
 
 

§ 2º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 3º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

Art. 46.  Constituem atribuições do Profissional de Apoio Escolar/Auxiliar de Classe: 
 
 
 

I. atuar em  turmas  com alunos  com  deficiências,  transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, auxiliando o trabalho docente; 

II.  auxiliar o Professor no  desenvolvimento  da  autonomia e  independência dos 

alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, nas diversas atividades do 

cotidiano escolar; 

III.  oferecer suporte para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, sendo vedado 

a substituição do Professor;
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IV.  atender aos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, preferencialmente em sala de aula comum, individualmente 

ou em grupo; 

V.  observar o aluno e colaborar com ações objetivas no contexto social (sala de 

vídeo, recreação, sala de leitura, eventos escolares em geral), excluídas as técnicas ou os 

procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas; 

VI.  exercer  atividades  de  alimentação,  higiene  e  locomoção  do  aluno  com 

deficiência; 

VII. possibilitar a permanência, facilitando o acesso do aluno com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados na 

rede municipal de ensino; 

VIII.  auxiliar o Professor na promoção  da inclusão do aluno junto à comunidade 

escolar, proporcionando oportunidades para o exercício da cidadania; 

IX.  participar dos cursos de formação continuada, eventos, capacitações na área de 

atuação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação; 

X.  participar reuniões sempre que convocado pela gestão; 
 

XI.  cooperar com o trabalho docente na rotina escolar, em situações de ausência 

do(s) aluno (s) com deficiência sob sua responsabilidade; 

XII.  executar as demais atribuições pertinentes as especificidades de sua função. 
 
 
 

§ 1º Os Profissionais de Apoio Escolar/Auxiliar de Classe são assistidos e orientados 

pela Orientação Educacional e Equipe Gestora da Unidade Escolar. 

 
 

§ 2º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor.
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§ 3º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 
 
 
 

Art. 47. Constituem atribuições do Auxiliar de Creche: 
 
 
 

I.    receber os alunos no horário de entrada, ajudando o professor da turma; 

II.    colaborar no horário da saída, auxiliando sempre que solicitado; 

III.    zelar pela segurança e integridade física dos alunos, inclusive nos horários 

de recreio e recreação; 

IV.    acompanhar os professores da turma em todas as atividades diárias; 
 

V.    auxiliar os professores na guarda de material pedagógico, junto com as
 

crianças; 
 
 
 
VI.    atender as crianças em sua alimentação e higiene (banho, troca de fraldas e

 

vestimentas); 
 

VII.    cuidar da higienização dos objetos e brinquedos usados pelos alunos; 

VIII.    auxiliar os Professores em atividades fora da sala de aula; 

IX.    organizar o ambiente e orientar as crianças para o período de descanso, 

permanecendo com a turma durante o repouso; 

X.    cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; 

XI.    auxiliar os professores na guarda dos objetos individuais da criança; 

XII.    comunicar  aos  professores  e/ou  direção  situações  atípicas  ocorridas  no 

ambiente escolar; 

XIII.  participar dos cursos de formação continuada, eventos, capacitações na área 

de atuação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

§ 1º Os Auxiliares de Creche são assistidos e orientados pelos Professores e equipe 

gestora da Unidade Escolar. 

 
 

§ 2º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como:
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II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 3º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
Art. 48. Constituem atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais/Servente: 

 

 
 
 
Escolar; 

I.   zelar pelo bom uso dos móveis, utensílios e todas as dependências da Unidade 
 
 
 
II.   cuidar  dos  aspectos  físicos  e  higiênicos,  internos  e  externos  ao  prédio  da

 

Unidade Escolar, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridos e realizando sua 

desinfecção sempre que necessário; 

III.   Utilizar o material de limpeza sem desperdício; 
 

IV.  verificar a existência do material de limpeza e outros itens relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao superior imediato, a necessidade de reposição, quando for o caso; 

V.   manter arrumado o material sobre a sua guarda; 
 

VI.    coletar lixo de todos os ambientes do estabelecimento de ensino, dando-lhe o 

devido destino, conforme exigências sanitárias; 

VII.  zelar   pela   conservação   do   patrimônio   escolar,   comunicando   qualquer 

irregularidade à Direção; 

VIII.  participar de  eventos, capacitações  e  reuniões  sempre  que  convocado  pela 

direção; 

IX.   executar as demais atribuições pertinentes as especificidades de sua função. 
 
 
 

§ 1º Os Auxiliares de Serviços Gerais/Servente são assistidos e orientados pela 

equipe gestora da Unidade Escolar. 

 
 

§ 2º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como:
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II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 3º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
Art. 49. Constituem atribuições da Merendeira: 

 
 
 

I-  preparar  e  servir  a  merenda/refeição,  controlando-a  quantitativa  e 

qualitativamente; 

II-   informar ao  gestor quando  da  necessidade  de  reposição de  estoque  e   de 

alimentos; 

III-  responsabilizar-se pelo recebimento da merenda, junto com a equipe gestora, 

pela conservação, economia, organização e higiene dos alimentos e materiais que lhe forem 

confiados; 

IV- adequar,  junto  à  equipe  gestora,  o  cardápio  da  escola,  estabelecendo  a 

quantidade de alimentos de acordo com o número de merendas e   refeições a serem 

servidas conforme orientação da nutricionista; 

V-  registrar e distribuir as refeições preparadas, entregando-as conforme orientação 

e determinação; 

VI- receber ou recolher a louça e talheres após as refeições, providenciando a 

limpeza e deixando-os em condições de uso imediato; 

VII- tomar    as    providências    necessárias    para    que    o    serviço,    sob    sua 

responsabilidade, se processe dentro das normas e cuidados exigidos; 

VIII-      dispor adequadamente, observando as normas de coleta seletiva do lixo, os 

restos de comida, de forma a evitar proliferação de insetos; 

IX- utilizar vestimentas, calçados e acessórios (luvas, toucas, aventais) adequados 

no exercício de suas funções; 

X-  participar de  eventos, capacitações  e  reuniões  sempre  que  convocado  pela 

direção; 

XI- executar as demais atribuições pertinentes as especificidades de sua função.
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§ 1º As Merendeiras são assistidas e orientadas pela nutricionista da rede municipal 

e pela equipe gestora da Unidade Escolar. 

 
 

§ 2º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 3º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

Art. 50. Constituem atribuições do Porteiro: 
 
 
 

I-    controlar  fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para 

os setores desejados; 

II-   abrir e fechar o prédio escolar no horário regularmente fixado pelo gestor; 
 

III-  auxiliar e orientar os alunos e pais no horário da entrada e saída dos turnos 

escolares; 

IV- comunicar à equipe gestora irregularidades observadas durante seu horário de 

trabalho; 

V-  permanecer junto  à entrada  principal da Escola,  afastando-se somente  com 

permissão expressa da equipe gestora; 

VI- participar de  eventos, capacitações  e  reuniões  sempre  que  convocado  pela 

equipe gestora; 

VII- executar as demais atribuições pertinentes às especificidades de sua função. 
 
 
 

§ 1º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral;
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III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 

 
 

§ 2º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

Art. 51.  Constituem atribuições do Monitor de Transporte Escolar: 
 

 
 
 
escola; 

I-    garantir a integridade física e moral dos alunos no trajeto de ida e volta até a 
 
 
 
II-   acompanhar   alunos   desde   o   embarque   no   transporte   escolar   até   seu

 

desembarque  na  escola  de  destino  e  vice-versa,  principalmente  na  travessia  das  vias 

públicas; 

III-  controlar o comportamento dos alunos durante o transporte escolar; 
 

IV- orientar os alunos sobre regras e procedimentos quanto a disciplina durante o 

transporte e cumprimento de horários; 

V- prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas 

relacionados à execução do transporte; 

VI- registrar  por  escrito  as  ocorrências,  em  livro  próprio,  comunicando  ao  seu 

superior imediato para devidas providências cabíveis; 

VII- responsabilizar-se pelo controle do uso do transporte escolar; 
 

VIII-      contatar regularmente o Gestor ou responsável pela Unidade Escolar, ou 

com o gestor do convênio do transporte, mantendo-o informado de quaisquer fatos ou 

anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final da 

prestação dos serviços, sem prejuízo de outras atribuições que venham a ser determinadas 

por seu superior imediato; 

IX- cumprir  horário  na  SEMED  e/ou  nas  escolas  municipais,  designadas  pela 

Secretaria Municipal de Educação, nos intervalos em que o transporte escolar não estiver 

sendo executado, desenvolvendo atividades estabelecidas pela equipe gestora da Unidade 

Escolar; 

X-    executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior;
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XI- participar de  eventos, capacitações  e  reuniões  sempre  que  convocado  pela 

gestão e/ou SEMED; 

XII- executar as demais atribuições pertinentes às especificidades de sua função. 
 
 
 

§ 1º O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

I – até 03 (três) advertências verbais pela chefia imediata; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pela Diretoria de 
 

Transporte ; 
 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 

 
 

§ 2º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

Art. 52.  Constituem atribuições do Vigia: 
 
 
 

I-    rondar o prédio e suas dependências, zelando para evitar furtos, incêndio e 

invasão de estranhos; 

II-   auxiliar  a  realização  de  solenidades,  comemorações  e  outras  atividades 

realizadas na unidade escolar; 

III-  vigiar cuidadosamente toda área da Unidade Escolar sob sua responsabilidade; 

IV- permitir a entrada de pessoas nas dependências da Unidade Escolar, somente 

após identificação; 
 

V-  estar  atento  para  que  as  dependências  da  Unidade  Escolar  não  sejam 

danificadas; 

VI- abrir  e  fechar  a  Unidade  Escolar  nos  horários  determinados  pela  Equipe 
 

Gestora; 
 

VII- registrar por escrito as ocorrências, em livro próprio, comunicando ao Gestor 

Escolar qualquer irregularidade, no seu turno de atuação, para devidas providências 

cabíveis;



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Secretaria Municipal de Educação 

Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino 
 

39 

 

 

 

 

VIII-      participar de eventos, capacitações e reuniões sempre que convocado pela 

equipe gestora da Unidade Escolar; 

IX- executar as demais atribuições pertinentes às especificidades de sua função. 
 
 
 

§ 1º  O não cumprimento das disposições descritas neste  artigo  pode  acarretar 

sanções administrativas, como: 

 
 

I – até 03 (três) advertências verbais; 
 

II - até 03 (três) repreensões com registro da ocorrência, aplicado pelo Diretor Geral; 

III - comunicação à Secretaria Municipal de Educação, após a apuração dos fatos, 

através de relatório que fará parte da ficha funcional do servidor. 
 
 
 

§ 2º A aplicação de qualquer sanção que importe em penalizar o profissional é 

precedida  de  falta  imputada,  assegurando-lhe  o  direito  de  defesa  e  recurso  junto  à 

Secretaria Municipal de Educação, com efeito, suspensivo da decisão. 

 
 

TÍTULO IV 
 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO PLANEJAMENTO CURRICULAR 
 
 
 

Art. 53. O currículo da Rede Municipal de Ensino mantém a Base Nacional Comum, 

e é complementada por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 
 

§ 1° Na construção e elaboração do currículo são observados: 
 
 
 

I -   princípios pedagógicos estabelecidos legalmente; 
 

II -   competências, habilidades, procedimentos e aprendizagem significativa; 

III -   formas variadas de avaliação; 

IV -   a difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
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V -   adequação às necessidades educacionais da   sociedade atendida pela escola 

às condições reais do estabelecimento, à faixa etária dos alunos e às suas necessidades e 

interesses. 

 
 

§  2°  O  currículo  é  fundamentado  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 

Nacional,  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  e  demais  normas  vigentes,  sujeito  à 

avaliação e reorganização por parte da Unidade Escolar. 

 
 

Art. 54. O desenvolvimento do currículo da Rede Municipal de Ensino consta da 

Proposta Pedagógica de cada escola, dando-lhe características próprias, definindo a política 

educacional de cada Unidade Escolar. 

 
 

Art. 55. A escola, sob a coordenação da Equipe Gestora e com a participação da 

Equipe   Técnica   da   Secretaria   Municipal   de   Educação,   do   Corpo   Docente,   dos 

representantes dos diversos segmentos da Unidade Escolar, do Conselho Escolar e  do 

Corpo Discente, deve elaborar sua Proposta Pedagógica. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE ENSINO 
 
 
 

SEÇÃO I 
 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
 

Art. 56. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança através de diversas linguagens, voltadas para os seus 

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

comunidade, considerando os seguintes princípios fundamentais: 

 
 

I-     o respeito à dignidade aos direitos da criança, considerada nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, éticas, religiosas, etc; 

II-    o direito da criança de brincar, como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil;
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III-   o acesso da criança aos bens sócio-culturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento relativo à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à 

ética e à estética; 

IV-  a socialização da criança por meio de sua participação e inserção nas mais 

diversificadas práticas sociais; 

V-   o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

 
 

Art. 57. A Educação Infantil tem como objetivo proporcionar condições adequadas 

para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, 

intelectual, linguístico, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o 

interesse da mesma pelo processo do conhecimento do ser humano, da natureza e da 

sociedade. 

 
 

Parágrafo único. Considerando as particularidades ao desenvolvimento da criança 

de zero a cinco anos, a Educação Infantil cumpre duas funções indispensáveis e 

indissociáveis: educar e cuidar, propiciando de acordo com a faixa etária o desenvolvimento 

da prática pedagógica como oportunidades para a apropriação de conhecimentos, hábitos e 

valores construídos socialmente. 

 
 

Art. 58. A Educação Infantil é oferecida em: 
 
 
 

I.    creches, para crianças de até três anos de idade; 
 

II.    pré-escolas, para as crianças de quatro e cinco anos de idade. 
 
 
 

Art. 59. O currículo da Educação Infantil organiza-se, exclusivamente, por Campos 

de Experiências que incluem práticas sociais e culturais de uma comunidade e as múltiplas 

linguagens simbólicas que nelas estão presentes, desenvolvendo-se conforme a legislação 

vigente. 
 

Art. 60. A Matriz Curricular da Educação Infantil constitui anexo deste Regimento.
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SEÇÃO II 
 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
 

Art.  61.  O  Ensino  Fundamental,  segunda  etapa  da  educação  básica  na  Rede 
 

Municipal de Ensino, está estabelecido da seguinte forma: 
 
 
 

I. Ensino Regular em 9 (nove) anos, conforme legislação vigente; 
 

II. A modalidade  da  Educação  de  Jovens e  Adultos  - EJA,  sendo  ofertada no 

período diurno e/ou noturno, definida no Art. 65 deste Regimento. 

 
 

Art. 62. O Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, 

assegurando-lhe o exercício da cidadania, bem como os meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores, mediante: 

VIII.     o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

IX.       o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprendizagem,  tendo  em  vista  a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

X. a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, 

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

XI. o fortalecimento do vínculo familiar, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 
 

Art. 63. A organização curricular do Ensino Fundamental é desenvolvida sob a forma 

de áreas de conhecimentos em conformidades com a Base Nacional Comum e pela Parte 

Diversificada, organicamente integrada por meio da interdisciplinaridade e da 

contextualização. 

 
 

Parágrafo Único. As metas do trabalho e ações educativas estão explicitadas em 

consonância com o Projeto Pedagógico elaborado pela comunidade escolar. 

 
 

Art. 64. A Matriz Curricular do Ensino Fundamental constitui anexo deste Regimento.
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SEÇÃO III 
 

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
 
 

Art. 65. A Educação de Jovens e Adultos – EJA - Modalidade da Educação Básica, 

podendo funcionar em horário diurno e/ou noturno, sendo organizada da seguinte forma: 

 
 

I-    1º segmento do Ensino Fundamental podendo acontecer em até 5 (cinco) 
 

anos letivos e/ou 5 (cinco) Fases semestrais; 
 

II-    2º segmento do Ensino Fundamental em 2 (dois) anos distribuídos em 4 

(quatro) fases semestrais; 

 
 

Art. 66. A EJA é oferecida a partir de 15 (quinze) anos de idade e destina-se àqueles 

que não tiveram acesso à escola em idade própria ou que sofreram descontinuidade de 

estudos no Ensino Fundamental. 

 
 

Art. 67. A EJA deve garantir a aquisição de competências, habilidades e atitudes, 

respeitando os princípios da contextualização, do reconhecimento de identidades pessoais e 

das diversidades coletivas, de modo a assegurar: 

 
 

I.  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  permanência  na  escola,  vedada 

qualquer forma de discriminação e segregação; 

II.  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar o pensamento, a arte e o saber; 

III.  garantia de uma educação básica igualitária. 

 
 

Art. 68. O Projeto Político Pedagógico deve se adequar às características e 

especificidades desta modalidade de ensino. 

 
 

Art. 69. A organização curricular da modalidade da Educação de Jovens e Adultos é 

composta pelas disciplinas da Base Comum Nacional e oferta obrigatória na parte 

diversificada de Língua Estrangeira Moderna, a partir do 2º segmento.
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Art. 70. O currículo é desenvolvido, com flexibilidade e pertinência aproveitando as 

múltiplas  experiências  de  trabalho,  de  vida,  de  situação  social,  dos  valores  e  práticas 

culturais apresentadas pela clientela específica. 

 
 

Art. 71. O Currículo da EJA nas Fases I e II do Ensino Fundamental compõe o 

processo de alfabetização desta modalidade de ensino. 

 
 

Art.  72.  A  avaliação  processa-se  através  de  vários  instrumentos,  tais  como: 

trabalhos, pesquisas, debates, exercícios, dentre outros, durante todo o período letivo, onde 

a observação e o registro das competências, habilidades e atitudes são verificados 

sistematicamente. 

 
 

§ 1º A avaliação do desempenho escolar na EJA - Fase I e II - é realizada por 

relatório com caráter diagnóstico e reflexivo, descrevendo o processo de aprendizagem do 

aluno. 
 

§ 2º O relatório de retenção, deverá ser preenchido pelo professor, juntamente, com 

a Equipe Técnico-Pedagógica, justificando a retenção do aluno, ficando este registro 

arquivado na pasta do aluno. 

 
 

Art. 73.  A Matriz Curricular da EJA consta em anexo neste Regimento. 
 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 
 
 
 
 
 

Art. 74. Como modalidade da educação Básica, a Educação Especial e Inclusiva, 

tem como objetivo assegurar o atendimento ao aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em programas oferecidos pela escola, 

favorecendo o desenvolvimento de competências, atitudes e habilidades necessárias ao 

pleno exercício da cidadania, além de: 

 
 

I-    prover o Atendimento Educacional Especializado (AEE), recursos de 

acessibilidade e pedagógicos à formação dos alunos no ensino regular;
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II-     garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

III-    fomentar  o  desenvolvimento  de  recursos  didáticos  e  pedagógicos  que 

minimizem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; 
 

IV-    acesso à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e 

condições com as demais pessoas; 

V-    inclusão em conteúdos curriculares, de temas relacionados à pessoa com 

deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

VI-    acesso do aluno com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a 

atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar; 

VII-   acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais 

integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades 

concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino; 

VIII-  oferta de profissionais de apoio escolar; 
 

IX-    participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas 

instâncias de atuação da comunidade escolar; 

X-     adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos 

linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a 

criatividade, as habilidades e os interesses do aluno com deficiência. 

 
 

Art. 75. Os responsáveis do aluno com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicos 

deverão: 

 
 

I-      apresentar e manter atualizados pareceres dos profissionais de saúde que 

acompanham o aluno, bem como receituários médicos, caso faça uso de medicação 

controlada; 

II-     frequentar e manter atualizados relatórios de acompanhamentos técnicos a 

qual foi encaminhado pelo médico e/ou equipe multiprofissional; 

III-    manter atualizado seus contatos, bem como dos familiares próximos, para 

casos de emergência (telefone fixo e celular, e-mail, endereço, etc.). 

 
 

Art. 76. Os estabelecimentos de ensino regular de qualquer nível ou modalidade, 

bem como a Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade, com
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atendimento  a  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas 

habilidades/superdotação devem prever e prover: 

 
 

I-      professores  capacitados  e/ou  especializados  na  modalidade  de  Educação 
 

Especial; 
 

II-     flexibilização e adequação curriculares que considerem o significado prático e 

instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 

diferenciados e processo de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos em 

consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória; 

III-    serviços e adaptações razoáveis, para atender às características do aluno com 

deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 

promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV-    atuação colaborativa dos professores e outros profissionais especializados na 

modalidade de Educação Especial; 

V-     participação do aluno com deficiência e de sua família nas diversas instâncias 

de atuação da comunidade escolar; 

VI-    avanço do ano/Fase escolar para alunos com deficiência que permanecerem 

por 2 (dois) anos ou mais no mesmo ano/Fase de escolaridade; 

VII- terminalidade  específica, mediante  relatório da  Equipe  Técnica-pedagógica, 

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados; 

VIII- quebra de barreiras arquitetônicas, nos transportes, na comunicação e na 

informação, atitudinais e tecnológicas; 

IX-  relatórios das atividades desenvolvidas, evidenciando o progresso, o processo 

de aprendizagem e a avaliação, bem como sugestões para melhorias do processo ensino 

aprendizagem e justificativa para aqueles que necessitarem permanecer no ano/série por 

mais tempo; 

X-  sustentabilidade do processo inclusivo mediante a aprendizagem cooperativa 

em sala de aula, nos trabalhos de equipe na escola e constituições de rede de apoio com a 

participação da família no processo educativo, bem como outros agentes e recursos da 

comunidade;
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XI- projeto  pedagógico  que  estabeleça  suas  metas  de  trabalho  e  organize  os 

horários, rotinas, organização da sala de aula, utilização dos espaços da Unidade Escolar 

que contemplem as necessidades do aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

XII- tradutores e intérpretes de Libras para as turmas com alunos com deficiência 

auditiva, bem como,material de leitura no Sistema Braille para os alunos e professores com 

deficiência visual. 

 
 

Art. 77. Os alunos da Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de 

Andrade podem ser encaminhados à Unidade Escolar regular de acordo com seu 

desenvolvimento, necessidade e avaliação da Equipe de Educação Inclusiva da SEMED. 

 
 

Art. 78. A Unidade Escolar deve manter arquivo com a documentação que comprove 

a necessidade de emissão da certificação especial, incluindo o relatório circunstanciado e o 

plano de desenvolvimento individual do aluno, para a garantia da regularidade da vida 

escolar do aluno e controle pelo sistema de ensino. 

 
 

Art. 79. Devem ser aplicadas ao aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento,  altas  habilidades/superdotação  e  transtornos funcionais  específicos as 

normas disciplinares deste Regimento sempre que forem necessárias, observando as suas 

capacidades cognitivas e intelectuais, bem como o processo educativo fundamental para o 

seu desenvolvimento. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

 
 
 

Art. 80. A Educação do Campo tratada como educação rural na legislação brasileira, 

compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental 

e na modalidade da EJA e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais 

variadas formas de produção da vida – os agricultores familiares, os extrativistas, os 

pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os 

trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os
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caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho 

no meio rural. 
 

Art. 81. São Princípios da Educação do Campo: 
 

I – respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional, de raça e etnia; 
 

II – incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as 

escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços 

públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

desenvolvimento   social,   economicamente   justo   e   ambientalmente   sustentável,   em 

articulação com o mundo do trabalho; 
 

III – desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o 

atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições 

concretas da produção e reprodução social da vida no campo; 
 

IV  –  valorização  da  identidade  da  escola  do  campo  por  meio  de  projetos 

pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades 

dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação 

do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
 

V  –  controle  social  da  qualidade  da  educação  escolar,  mediante  a  efetiva 

participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. 
 

Art. 82. A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais 

inscritas   em   suas   terras   e   cultura,   requerendo   pedagogia   própria   em   respeito   à 

especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro 

docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios 

que orientam a Educação Básica brasileira, visando: 
 

I – Garantir a elaboração de uma legislação específica para a escola quilombola com 

a participação do representante e comunidade quilombola, assegurando o direito à 

preservação  de  suas  manifestações  culturais  e  à  sustentabilidade  de  seu  território 

tradicional, através do resgate de suas memórias locais; 

 
II – Assegurar que a alimentação e a infraestrutura escolar quilombola respeitem a 

cultura alimentar do grupo, observando o cuidado com o meio ambiente e a geografia local.
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III – Promover a formação específica e diferenciada (inicial e continuada) de todos 

os profissionais que atuam na escola quilombola, propiciando a elaboração de materiais- 

pedagógicos contextualizados com a identidade étnico-racial do grupo. 

 
IV  – Garantir a  participação  de  representantes quilombolas na  composição  dos 

conselhos referentes à educação, nos três entes federados. 

 
V – Garantir aos professores quilombolas a sua formação em serviço e, quando for o 

caso, concomitantemente com a sua própria escolarização. 

 
VI – Instituir o Plano Nacional da Educação Quilombola, visando à valorização plena 

das culturas das comunidades quilombolas, à afirmação e manutenção de sua diversidade 

étnica. 

 
Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento da escola quilombola deve ser 

reconhecida e valorizada a diversidade cultural, priorizando as raízes da localidade. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 
 
 

Art. 83. O Projeto Político Pedagógico resulta da construção de um processo 

participativo de decisões coletivas, legalmente embasado e articulado com o Regimento 

Escolar, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Lei de Diretrizes e Bases, a 

Constituição Brasileira e demais legislações. 

 
 

Art. 84. O Projeto Político  Pedagógico deve expressar a identidade da unidade 

escolar,  sendo  um  instrumento  de  intenções  da  ação  educativa  da  escola,  construída 

através de ato deliberativo dos envolvidos e resultante do debate, da reflexão e da avaliação 

contínua. E que sua revisão não exceda o período de dois anos. 

 
 

Art.  85.  O  Projeto  Político  Pedagógico  é  tarefa  de  responsabilidade  da  Equipe 

Diretiva que deve buscar a participação e comprometimento de todos os demais membros 

da comunidade escolar e local.
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Art. 86. O Projeto Político Pedagógico da escola deve surgir da reflexão coletiva 

sobre os princípios básicos que fundamentam as definições: 

 
 

I-    das finalidades da escola: embasamento filosófico e metodológico; 
 

II-   da estrutura organizacional: fins e objetivos a serem alcançados, discriminados 

por modalidades de atendimento; 

III-  das relações de trabalho; 
 

IV- da relação aluno/professor; 
 

V-  dos processos de decisão avaliativa; 
 

VI- da organização do tempo e espaço escolar; 
 

VII-  da organização dos alunos: modulação de turmas; 

VIII- dos conteúdos curriculares; 

IX- dos procedimentos didáticos; 
 

X-   da previsão de encaminhamento e/ou orientação a problemas de saúde; 
 

XI-   das características da população a ser atendida e da comunidade na qual se
 

insere; 
 
 
 
federal; 

 
 
 
XII-  dos programas propostos pela SEMED, de instâncias municipal, estadual e 
 
 
 
XIII-    da avaliação permanente. 
 
 
 
Art. 87. O Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar tem como objetivos:

 

 
 

I-  estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola, 

integradas às normas comuns do sistema nacional e da rede municipal; 

II-   reconhecer e expressar a identidade da escola de acordo com sua realidade, 

características próprias e necessidades locais; 

III-  definir coletivamente objetivos e metas comuns à escola como um todo; 
 

IV- possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos principais problemas 

da escola e das possibilidades de solução, definindo as responsabilidades coletivas e 

pessoais; 

V-  estimular o sentido de responsabilidade e de comprometimento da escola na 

direção do seu próprio crescimento;
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VI- definir o conteúdo do trabalho escolar, tendo em vista a Base Nacional Comum 

Curricular, as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

orientações da Secretaria Municipal de Educação, a realidade da escola e as características 

dos cidadãos que se quer formar; 

VII- criar mecanismos de acompanhamento e de avaliação do trabalho escolar e 

definir os recursos necessários ao desenvolvimento da proposta; 

VIII- desenvolver com os alunos a consciência de seus deveres e direitos, tornando- 

os agentes transformadores para atuação numa sociedade democrática; 

IX- envolver o aluno no processo ensino-aprendizagem, como agente no processo 

de construção e condução do saber; 

X-  desenvolver com o aluno o conceito de pessoa como sujeito de sua história, livre 

e capaz de conceber-se, num projeto de transformação social e que, consciente de sua 

situação histórica, age e interage de forma crítica, sendo capaz de ser solidário, fraterno, de 

amar e ser amado, e reconhecendo para seus semelhantes, igualdade de direitos, deveres e 

oportunidades; 

XI- tornar o aluno membro da sociedade onde ele exercite os valores de liberdade, 

justiça e dignidade, contribuindo para que a sociedade conceba a participação como alicerce 

da prática democrática, igualitária, sem qualquer discriminação; 

XII- preparar o aluno para o desafio do trabalho a fim de exercer suas atividades 

num processo histórico e de participação comunitária; 

XIII. proporcionar ao aluno exemplos de vida comunitária e fraterna por meio de 

vivência e ações de toda a comunidade escolar; 

XIV. proporcionar ao educando uma formação integral de acordo com suas 

potencialidades, como elemento de autorrealização e a formação básica como cidadão, 

mediante o exercício efetivo dessa condição, numa perspectiva de aprendizagem constante.
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TÍTULO V 
 

DO REGIME ESCOLAR 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
 
 
 

Art. 88. O Calendário Escolar tem por finalidade prever os dias letivos destinados à 

realização das atividades curriculares do estabelecimento e é estruturado de acordo com a 

legislação vigente. 

 
 

§ 1º São previstos, também, o período de férias de professores e de alunos, de 

recesso, de planejamento e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais de 

educação, período destinado às reuniões do conselho de classe, feriados e dias destinados 

às comemorações cívicas. 

 
 

§ 2º No período de recesso, o professor pode ser chamado para participar de cursos 

de Formação Continuada, reuniões de planejamento e participar de reuniões do Conselho 

de Classe, para resolver situações inerentes ao processo educativo. 

 
 

Art. 89. O Calendário Escolar, independente do ano civil, é composto no mínimo de 
 

200 (duzentos) dias letivos, 800 (oitocentas) horas anuais de efetivo trabalho escolar e é 

dividido em 3 (três) trimestres, conforme legislação em vigor. 

 
 

§ 1º A Educação Infantil (creche) embora não tenha obrigatoriedade no cumprimento 

dos 200 (duzentos) dias letivos deve seguir o Calendário Escolar estabelecido. 

 
 

§ 2° O Calendário Escolar da Educação de Jovens e Adultos é dividido em 2 (dois) 
 

semestres, organizados em bimestres: 
 

I – Fase I a V: computando até 200 (duzentos) dias letivos; 
 

II – Fase VI a IX: computando 100 (cem) dias letivos, sendo semestral. 
 
 
 

§ 3° Os Projetos Pedagógicos promovidos pela Secretaria de Educação constarão no 
 

Calendário Escolar, sendo computados como dias letivos;
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§  4º  Constam  no  Calendário  Escolar,  as  Reuniões  Pedagógicas  e  Conselho  de 
 

Classe, não sendo computados como dias letivos. 
 
 
 

Art. 90. A Unidade Escolar pode alterar o calendário, mantendo a data de início e 

término do ano letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, com o 

acompanhamento da equipe técnica em exercício na mesma, encaminhando-o, à Secretaria 

Municipal de Educação para ser aprovado. 

 
 

Art. 91. Os servidores da Equipe de Agentes de Apoio Escolar devem usufruir de 30 

dias férias em períodos acordados com  Equipe Diretiva e com comunicação à Secretaria 

Municipal de Educação. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 
 
 
 

SEÇÃO I 
 

DAS MATRÍCULAS E DAS TRANSFERÊNCIAS 
 
 
 

Art. 92. A matrícula nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino é feita, 

antes do início do ano letivo em período determinado pela Secretaria Municipal de Educação 

ou em qualquer época, desde que haja disponibilidade de vaga. 

 
 

Parágrafo único. A matrícula nas unidades escolares é gratuita e deve ser requerida 

pelos responsáveis quando o aluno for menor ou pelo próprio aluno, quando maior. 

 
 

Art. 93. A matrícula na Educação Infantil, Ensino Fundamental e na modalidade de 
 

Jovens e Adultos é feita de acordo com suas respectivas faixas etárias. 
 

 
 
 
etárias: 

Art. 94. A matrícula na Educação Infantil é feita de acordo com as seguintes faixas
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I-   Creche I: de 06 (seis) a 11 (onze) meses; 
 

II-  Creche II: de 1 (um) ano a 1 (um) ano e 11 (onze) meses; 
 

III- Creche III: de 2 (dois) anos a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses; 

IV- Creche IV: de 3 (três) anos a 3 (três) anos e 11 (onze) meses; 

V-  Pré I: de 4 (quatro) anos a 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses; 

VI- Pré II: de 5 (cinco) anos a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses. 

 
 

§ 1º As idades estabelecidas nos incisos acima devem ser completadas até 31 de 

março, exceto a Creche I, que deverá considerar a idade da criança na Creche II no ano 

seguinte. 

 
 

§ 2º Excepcionalmente, o aluno com idade inferior ao mínimo considerado no caput 

deste artigo pode ser matriculado na etapa subsequente, caso a equipe Técnico-Pedagógica 

reconheça, após o período de observação no ambiente escolar e avaliação descritiva dos 

aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social do aluno para cursar aquela classe. 

 
 

§ 3º O relatório da Equipe Técnico-Pedagógica passa a fazer parte da vida escolar 

do aluno. 

 
 

§ 4° A Creche dá assistência às crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 

(onze) meses. A partir dessa idade a criança deve frequentar o segmento da Pré-Escola. 

 
 

§ 5º A matrícula na Educação Infantil (Creche e Pré-escola) deve seguir os critérios 

estabelecidos de acordo com a Legislação Municipal vigente. 

 
 

§ 6º O número de alunos por turma, deverá observar: 
 

a) Creche Período Integral: Creche I, até 10 alunos; 
 

b) Creche Período Integral/Parcial: Creche II a IV, até 20 alunos; 
 

c) Pré-escola, até 25 alunos. 
 
 
 

Art. 95. A matrícula dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicos, as 

unidades escolares regulares devem observar:
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I-    o tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou transtornos 

funcionais específicos que quando somados, individuais e comorbidades, possam causar 

prejuízos ao processo ensino aprendizagem; 

II-   a  quantidade  de  alunos  inclusos,  numa  mesma  turma,  deverá  considerar  o 

espaço e tamanho da sala de aula, sem ultrapassar a quantidade máxima de dois alunos 

inclusos por turma, com redução do espaço de dois alunos para cada aluno incluso; 

III-  a idade cronológica, respeitando suas necessidades de socialização e formação 

da sua cidadania. 

 
 

Art. 96. Na matrícula de ingresso na Escola Municipal de Educação Especial Pedro 

Paulo Lobo de Andrade, o aluno realiza avaliação com uma equipe especializada 

interdisciplinar, composta pela equipe pedagógica da unidade escolar e Equipe de Educação 

Inclusiva da SEMED. 

 
 

Art. 97. A matrícula no Ensino Fundamental, em regime anual e estruturado em 9 

(nove) anos, segue os seguintes critérios: 

 
 

I-    atendimento no 1º ano de Escolaridade, a partir dos 6 (seis) anos completos, 

com número mínimo 15 (quinze) e máximo de 25 (vinte e cinco) alunos por turma; 

 
 

II-   no 2º e 3º anos de escolaridade, com número mínimo 20 (vinte) e máximo de 30 

(trinta) alunos por turma; 

 

III-  no 4º e 5º anos de escolaridade, com  número mínimo de 25 (vinte e cinco) e 

máximo de 35 (trinta e cinco) alunos por turma; 
 

 
 
 
turma. 

IV-  no 6º ao 9º ano de escolaridade, com número mínimo de 30 (trinta) alunos por

 

 
 

§ 1º - O quantitativo mínimo de alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental, deverá respeitar 1 (um) metro quadrado reservado a cada aluno, observando 

mobílias e área de circulação.
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§ 2º - Para matrícula no 1º ano de escolaridade, exige-se a idade mínima de 6 (seis) 
 

anos completos ou a completar até o dia 31 de março. 
 
 
 

§  3º  -  Excepcionalmente,  o  aluno  com  idade  inferior  ao  definido  no  parágrafo 

anterior, pode ser matriculado no Ensino Fundamental caso a Equipe Técnico-Pedagógica 

reconheça e emita relatório técnico após período de observação no ambiente escolar, o nível 

de conhecimentos cognitivos, competências e habilidades ao ano de escolaridade que se 

propõe a frequentar apresentado pelo aluno e relato dos aspectos físico, afetivo, intelectual, 

linguístico e social. 

 
 

Art. 98. A matrícula no Ensino de Jovens e Adultos, em regime semestral e 

distribuídos em 9 (nove) fases, podendo o 1º segmento do Ensino Fundamental acontecer 

em regime anual, segue os seguintes critérios: 

 
 

I-    atendimento a partir dos quinze anos de idade; 
 

II-   número mínimo de 20 (vinte) alunos por turma; 
 

III-  circulação entre Ensino Regular e EJA ocorrendo antes do início de cada fase; 
 

IV-  não é permitida matrícula com dependência; 
 

V-   só pode ser feita, preferencialmente, até 15 (quinze) dias após o início da fase. 
 
 
 

Art. 99. Na Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade o 
 

Ensino Especial é organizado em: 
 
 
 

I. atendimento a alunos com deficiência auditiva, visual e intelectual; 
 

II. número mínimo de 6 (seis) alunos por turma de acordo com a deficiência; 

III.  ensino fundamental do 1º ao 9º ano de Escolaridade. 

 
 

Parágrafo único. A Escola Municipal de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de 

Andrade deverá organizar as turmas dos alunos com deficiência intelectual em grupos não 

seriados,  com  base  na  idade  e  na  intensidade  de  apoio  da  deficiência,  conforme 

especificado abaixo:
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I.  DI – A: pessoa com deficiência intelectual, de 06 a 11 anos de idade e com 

intensidade de apoio intermitente e limitado; 

II.  DI – B: pessoa com deficiência intelectual, de 12 a 17 anos de idade e com 

intensidade de apoio intermitente e limitado; 

III.  DI – C: pessoa com deficiência intelectual, de 06 a 11 anos de idade e com 

intensidade de apoio extensivo e permanente; 

IV.  DI – D: pessoa com deficiência intelectual, de 12 a 17 anos de idade e com 

intensidade de apoio extensivo e permanente. 

 
 

Art. 100.  No ato da matrícula, o aluno deve apresentar: 
 
 
 

I-    certidão de nascimento ou casamento; 
 

II-   carteira de identidade ou do responsável quando menor; 

III-  título de eleitor, se maior de 18 anos; 

IV- carteira de vacinação atualizada até os 10 (dez) anos de idade; 
 

V-  comprovante de alistamento militar, se maior de 18 anos, do sexo masculino; 

VI- comprovante de residência; 

VII- foto 3x4 atual; 
 

VIII- histórico escolar dos anos de escolaridade anteriormente cursados; 
 
 
 

§1º Os documentos citados acima deverão ser apresentados em forma de fotocópia 

e original; 

 
 

§2º No comprovante de residência deverá constar o nome de um dos responsáveis 

legais do aluno, caso contrário, além do comprovante, deverá ser apresentado uma 

declaração de residência ou contrato de locação. 

 
 

Art. 101. Ao aluno em processo de transferência, cuja matrícula ainda não se tenha 

concretizado pela falta de apresentação da documentação é permitido frequentar o ano 

escolar pretendido, num período de 45 dias, entretanto a Unidade Escolar receptora poderá 

auxiliar a família a providenciar os documentos necessários para a efetivação da matrícula, 

mobilizando, se necessário, o Conselho Tutelar.



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Secretaria Municipal de Educação 

Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino 
 

58 

 

 

 

 

§ 1° A concretização da matrícula no ano escolar pretendido acontecerá mediante a 

apresentação do histórico escolar, contudo, no caso de absoluta impossibilidade de 

apresentação  deste,  caberá   à   Unidade   Escolar,   a   utilização   do   recurso   legal  da 

classificação. 

 
 

§ 2° A matrícula pode ser: inicial, renovada e por transferência. 
 
 
 

Art. 102.  A matrícula inicial é feita na Educação Infantil ou em qualquer ano/fase do 

Ensino Fundamental, feito pela Unidade Escolar, através de processos pedagogicamente 

adequados para situá-lo no ano/fase conveniente, independente de escolarização anterior. 

 
 

Art. 103. A matrícula renovada ocorre quando o aluno cursa, no mesmo 

estabelecimento de ensino, período letivo imediatamente anterior ou quando volta a cursá-lo 

após afastamento por um ou mais períodos letivos, para dar prosseguimento aos estudos. 

 
 

§  1º  Não  há  renovação  automática  de  matrícula  devendo  o  aluno  ou  seu 

responsável, renová-la, manifestar-se, por escrito, requerendo-a, dentro do prazo 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

§ 2º A renovação de matrícula após interrupção de um ou mais períodos letivos, 

pode   ser   efetuada   mediante   análise   de   documentação   do   aluno,   ou,   sendo 

pedagogicamente recomendada, mediante avaliação reclassificatória do candidato. 

 
 

§ 3° O aluno que tiver registrado em sua pasta individual as transgressões 

disciplinares que comprovem sua não aceitação das normas estabelecidas neste regimento, 

pode ter sua matrícula indeferida. 

 
 

§ 4° No caso da aplicação prevista no parágrafo anterior, assegura-se ao aluno 

direito de defesa e recurso junto ao órgão competente com efeito suspensivo da decisão, 

podendo ser matriculado em outra Unidade Escolar.
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Art. 104. A matrícula por transferência procede quando o aluno vem de outro 

estabelecimento de ensino, devendo apresentar, além dos documentos citados no Art. 100, 

o Histórico Escolar em primeira via, contendo: 

 
 

I-    todos os anos de escolaridade cursados no estabelecimento de origem ou em 

outros frequentados anteriormente; 

II-   aproveitamento dos componentes curriculares constantes da matriz curricular 

adotada pela (s) escola (s) anterior (es), relativo a cada ano  letivo cursado; 

III-  percentual de frequência e carga horária de cada ano letivo; 
 

IV- critérios da verificação do aproveitamento escolar e os significados de símbolos 

usados para exprimir resultados. 

 
 

§ 1º Caso a transferência aconteça no decorrer do ano letivo, o histórico escolar 

deve vir acompanhado da ficha individual ou outro instrumento de avaliação, contendo os 

dias letivos e o número de faltas do período frequentado, bem como os resultados da 

avaliação do aproveitamento e data de expedição. 

 
 

§ 2° A transferência do aluno na educação infantil é feita por Histórico Escolar 

acompanhado do relatório individual do aluno. 

 
 

§ 3° A transferência do aluno do 1º ano de escolaridade no decorrer do ano letivo 

deve vir acompanhada do relatório individual do aluno. 

 
 

Art. 105. A matrícula é nula de pleno direito, sem responsabilidade da Unidade 

Escolar quando realizada com documento falso ou adulterado, devendo o aluno ou o 

responsável assumir as sanções legais por este ato. 

 
 

Art. 106. A matrícula será cancelada ou indeferida caso o aluno não apresente 

frequência no período de 45 dias a partir da data da matrícula, caso retorne após esse 

período, deverá realizar nova matrícula anulando o registro anterior. 

 
 

Art. 107. Para matrícula de alunos oriundos do estrangeiro, exige-se no ato da 

matrícula, a regularização dos seus documentos conforme a legislação civil.
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§ 1º É necessário o reconhecimento no Ministério das Relações Exteriores, da firma 

do Cônsul Brasileiro, no país de origem, aposta ao certificado que acompanha o histórico 

escolar do aluno. 

 
 

§ 2º Todos os documentos devem ser traduzidos por tradutor público juramentado. 
 
 
 

§ 3° Deve ser feita a análise da equivalência e o aproveitamento dos estudos feitos, 

bem como o ano/fase a que correspondem, a fim de que o aluno seja matriculado no ano 

adequado. 

 
 

Art. 108. Os alunos oriundos dos países “Mercosul” são dispensados das 

formalidades do Art. 107 devendo seu documento de transferência ser analisado e 

reconhecido de acordo com a legislação vigente. 

 
 

Art.  109.  A  transferência  do  aluno  para estabelecimento  da  Rede  Municipal  de 

Ensino  faz–se  pela  Base  Nacional  Comum,  sendo  o  histórico  escolar  analisado  pela 

Inspeção Escolar. 

 
 

Art. 110. A Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino não podem negar 

transferência a qualquer de seus alunos nem exigir declaração de vaga da Unidade Escolar 

para onde se transferem. 

 
 

Art. 111. O documento de transferência deve ser entregue ao aluno num prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua solicitação. 

 
 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR 
 
 
 

Art. 112. A complementação curricular é procedimento pedagógico que  tem por 

finalidade ajustamentos curriculares indispensáveis para que o aluno possa seguir com 

proveito, o novo currículo.
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§ 1° O processo  de complementação  curricular é feito de maneira  metódica e 

progressiva, ficando a sua sistemática a cargo do professor da disciplina e ao 

acompanhamento do supervisor pedagógico. 

 
 

§ 2° O processo de complementação curricular deve ocorrer sem  prejuízo  das 

atividades normais do ano que o aluno estiver cursando. 

 
 

§ 3° Quando se tratar de aluno proveniente do estrangeiro é excluído do cômputo 

das complementações curriculares a Língua Portuguesa, a História e a Geografia do Brasil. 

 
 

§ 4° Na complementação curricular de alunos procedentes do estrangeiro, fica 

estabelecido que: 

 
 

I-    ressalvado o que dispõem Acordos Culturais, é obrigatória a adaptação nas 

disciplinas indicadas pela Base Nacional Comum, sempre  que não tenham sido  estudadas 

anteriormente; 

II-   a exigência do conhecimento da Língua Portuguesa é feita, inicialmente, em 

grau mínimo, suficiente para o acompanhamento das atividades pedagógicas, admitindo-se 

a possibilidade do aluno, nos dois primeiros anos de sua permanência no Brasil, realizar 

trabalhos    escritos em outra língua, quando, para tanto, houver condições no 

estabelecimento; 

III-  em qualquer caso, o certificado de conclusão  de ensino somente é expedido, se 

o aluno tiver um razoável aprendizado na Língua Portuguesa e demonstrar familiaridade 

sobre a História e a Geografia do Brasil. 
 

 
 
 

SEÇÃO III 
 

DA CLASSIFICAÇÃO 
 
 
 

Art. 113. A classificação é um processo de avaliação de caráter pedagógico para 

posicionar o aluno no nível de escolaridade compatível com sua experiência, conhecimento 

e desempenho de aprendizagem.
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Art.  114.  A  classificação  em  qualquer  ano/Fase  do  Ensino  Fundamental  ou  da 
 

Educação de Jovens e Adultos pode ser feita: 
 

I-    por promoção: para alunos que cursam, com aproveitamento, o ano/Fase 

anterior na Rede Municipal de Ensino; 

II-    por transferência: para candidatos procedentes de outras escolas; 
 

III-  independentemente de escolarização anterior: mediante avaliação feita pela 

Unidade Escolar para definição do grau de desenvolvimento e experiência do candidato, 

visando a sua inscrição no ano/Fase de escolaridade adequado. 

 
 

§ 1° O responsável pelo candidato ou este se maior, deve declarar, por escrito e nas 

formas da lei, a inexistência ou a impossibilidade justificada de comprovar a vida escolar 

anterior do mesmo. 

 
 

§ 2° A classificação deve ocorrer, preferencialmente, dentro do primeiro semestre do 

ano em curso. 

 
 

§ 3º A classificação na EJA deve ocorrer, preferencialmente, em até 30 dias letivos a 

partir da data de matrícula. 

 
 

Art. 115. O processo de avaliação para a classificação do candidato deve abranger 

os conteúdos relativos aos componentes da Base Nacional Comum Curricular. 

 
 

§ 1° Os instrumentos de avaliação aplicados no processo de classificação são 

elaborados pelo professor sob o acompanhamento da Equipe Pedagógica da Unidade 

Escolar. 

 
 

§ 2° Os resultados obtidos no processo de classificação são registrados em livro 

próprio, em atas específicas e que integram a documentação do aluno. 

 
 

Art. 116. O candidato classificado está apto aos procedimentos de matrícula na 

forma e requisitos definidos neste regimento.
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SEÇÃO IV 
 

DA RECLASSIFICAÇÃO 
 
 
 

Art. 117. Reclassificar significa reposicionar o aluno no ano/fase de escolaridade 

diferente daquele indicado na sua documentação escolar. 

 
 

Art. 118. As Unidades Escolares podem reclassificar os candidatos à matrícula 

inclusive quando se tratar de transferências oriundas de outro estabelecimento de ensino 

situado no País ou no exterior. 

 
 

Art. 119. A reclassificação é um processo de avaliação que tem por objetivo situar o 

candidato no ano/fase adequado ao seu nível de competência e, para a sua realização, deve 

observar as seguintes medidas e critérios administrativos, conforme a legislação vigente: 

 
 

I-    o  aproveitamento  de  estudos  realizados  com  êxito  para  o  que  tiver  sido 

reprovado por insuficiência de frequência; 

II-    Possibilidade de alocar o aluno em ano escolar definido em seu documento 

de transferência; (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 2018) 

III-  a possibilidade de aceleração de estudo para os alunos com atraso escolar 
(Distorção idade/ano); 
IV – Casos omissos serão analisados e encaminhados pela Equipe Pedagógica da 

unidade escolar para apreciação e aprovação da Coordenação Pedagógica da SEMED.; 
(Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 2018) 

V – (Revogado). (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro 
de 2018) 

 
 
 

Art. 120. Os instrumentos de avaliação aplicados no processo de reclassificação são 

elaborados pelo Professor da turma sob o acompanhamento da equipe Pedagógica da 

Unidade Escolar. 

 
 

§ 1° Os resultados obtidos no processo de reclassificação são registrados em 
 

Livros próprios, em Atas específicas e que integram a documentação do aluno. 
 
 
 

§ 2° O processo de avaliação para reclassificação deve abranger os conteúdos da 
 

Base Nacional Comum Curricular. 
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Art. 121. O candidato reclassificado está apto aos procedimentos de matrícula, 

obedecidos aos requisitos previstos neste Regimento. 

 

SEÇÃO V 
 

DA FREQUÊNCIA 
 
 
 

Art. 122. A frequência é exigida em conformidade com a legislação vigente, sendo 

registrada nos diários de classe, fichas e/ou relatórios individuais dos alunos. 

 
 

Art. 123. A frequência escolar do aluno é apurada através do registro da assiduidade 

do mesmo, visando à  constância  de  ritmo  e regularidade de convívio no  dia a  dia do 

processo   educativo   no   (a)   etapa/ano/fase   de   escolaridade   para   qual   se   encontra 

matriculado. 

 
 

Art. 124. São considerados merecedores de tratamento excepcional, os alunos 

portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras 

condições mórbidas, determinando distúrbios agudos, comprovados mediante atestado 

médico. 

 
 

Parágrafo único. A esses alunos, como compensação da ausência às aulas, são 

oferecidos   exercícios   domiciliares   com   acompanhamento   da   Escola,   sempre   que 

compatíveis com o seu estado de saúde e as possibilidades da Unidade Escolar, com 

registro em livro próprio. 

 
 

Art. 125. A frequência do aluno é exigida nos mínimos estabelecidos pela legislação 

vigente, excetuando-se os casos justificados. 

 
 

Art. 126. A frequência é controlada pela Unidade Escolar, devendo a mesma 

comunicar ao Conselho Tutelar, por escrito, sempre que houver casos de abandono da 

escola, reiterado de reprovações e/ou de faltas injustificáveis.
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TÍTULO VI 
 

DO ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO DO ALUNO 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
 
 

SEÇÃO I 
 

DO RENDIMENTO ESCOLAR E DA PROMOÇÃO 
 
 
 
 
 

Art. 127. A avaliação é um processo sistemático, contínuo e integral, cumulativo, 

participativo, destinado a verificar os objetivos alcançados de modo a reorientar o processo 

ensino/aprendizagem. 

 
 

§ 1º Na avaliação, o potencial do aluno deve ser explorado, para conhecer a 

possibilidade de melhorar e modificar falhas no processo de envolvimento ativo e interativo. 

 
 

§ 2º Na avaliação, preponderam os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
 
 
 

§ 3º O calendário de avaliações deverá ser entregue ao aluno pelo menos 01 (uma) 
 

semana antes da realização das mesmas, com termo de ciência assinado pelo responsável. 
 
 
 

Art. 128. O aluno é avaliado através de atividades, provas objetivas, testes, 

pesquisas, trabalhos e outras formas de iniciativas pedagógicas que sejam sugeridas pelo 

professor, com a finalidade de investigar estratégias que visem à aprendizagem do aluno. 

 
 

Parágrafo único. A nota trimestral é o resultado do somatório das avaliações 

realizadas no decorrer do trimestre, a saber: 

 
 

I-      Avaliação Escrita: valendo 60% (sessenta por cento), podendo ser avaliação 

prática para as disciplinas: Arte e Educação Física;
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II-     Avaliação Diversificada: (trabalhos, pesquisas, exercícios, feiras, seminários, 

projetos entre outros), totalizando 40% (quarenta por cento), sendo definida em 

Reunião Pedagógica. 

 
 

Fórmula – Nota Trimestral: 6,0 + 4,0 = 10,0 
 
 
 
 
 

Art. 129. O aluno é permanentemente avaliado em relação à aquisição de 

conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e pelo desempenho. 

 
 

Art. 130. A autoavaliação do aluno deve ser incentivada por constituir instrumento 

importante para o desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico. 

 
 

Art. 131. A avaliação na educação Infantil e no 1º ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental   não   tem   natureza   reprobatória   constituindo   um   processo   contínuo   e 

sistemático.  Os  alunos  são  avaliados  através  de  relatório  trimestral  que  possibilite  a 

descrição qualitativa do comportamento e do desenvolvimento, com base nos objetivos 

traçados e com o acompanhamento do supervisor pedagógico. 

 
 

Art. 132. O aluno do 1º ano de escolaridade é promovido automaticamente para o 2º 

ano, podendo, entretanto, ser retido caso não tenha atingido os objetivos propostos de 

aquisição da leitura e da escrita e/ou não obtiver 75% (setenta e cinco por cento) do total 

dos dias letivos e após análise Equipe Técnica Pedagógica em Conselho Final, respeitando- 

se os direitos de aprendizagem previstos em lei. 

 
 

Parágrafo  único.  O  professor,  juntamente,  com  a  Equipe  Técnica  Pedagógica, 

deverá preencher um relatório que justifique a retenção do aluno no 1º ano de escolaridade, 

ficando este registro arquivado na pasta do aluno. 

 
 

Art. 133. A partir do 2º ano de escolaridade do ensino fundamental, o resultado 

referente à aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento de habilidades é expresso 

por nota na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
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Parágrafo único – A avaliação no 1º trimestre acontecerá através de relatório que 

possibilite a verificação da aprendizagem, de forma a propiciar transição e inserção ao 

sistema de avaliação, com acompanhamento do supervisor pedagógico. 

 
 

Art. 134. A Média Final é obtida através da média aritmética dos três trimestres, 

sendo exigida a média 5,0 (cinco) para aprovação em cada um dos componentes 

curriculares, exceto para o 2º ano de escolaridade do Ensino Fundamental: 

a) Fórmula para o 2º ano: (2º TRI + 3º TRI) : 2 = Média Final; 
 

b) Fórmula para 3º ao 9º ano: (1º TRI + 2º TRI + 3º TRI) : 3 = Média Final 
 
 
 

Art. 135. É facultada ao aluno, uma segunda chamada de verificações, quando 

impedido de comparecer ao estabelecimento por motivo a ser justificado pelo responsável e 

analisado pela Gestão da Unidade Escolar. 

 
 

Parágrafo único. A segunda chamada será agendada, mediante requerimento por 

escrito, feito na própria Unidade Escolar, pelo responsável do aluno ou por este, quando 

maior ou emancipado, dentro de 04 (quatro) dias, a contar da data em que a atividade tenha 

sido realizada em primeira chamada. 

 
 

Art. 136. As avaliações trimestrais e a situação final do aluno são registradas em 

Diários de Classe, Fichas Individuais, Atas de Resultados Finais e demais documentos do 

aluno, caracterizando: 

 
I-   Aprovado - para o aluno que tenha obtido média final mínima igual a 5,0 (cinco) 

em cada um dos componentes curriculares e tenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) de frequência, apurada na forma prevista neste Regimento Escolar; 

II-   Aprovado com Dependência - para alunos dos anos Finais do Ensino 

Fundamental – 2º segmento, que não tenha obtido média final 5,0 (cinco) em até 02 (dois) 

componentes curriculares e  que  tenha  no mínimo  75% (setenta  e  cinco  por cento) de 

frequência, apurado na forma prevista no Regimento Escolar; 

III- Reprovado - para o aluno do 2º ao 5º ano de escolaridade que não obtiver 75% 

(setenta e cinco por cento) de frequência do total de dias letivos do ano cursado e/ou média 

inferior a 5,0(cinco);
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IV- Reprovado - para alunos dos anos Finais do Ensino Fundamental – 2º segmento, 

que não obtiverem 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas do ano cursado 

e/ou média inferior a 5,0 (cinco) em 03 (três) ou mais disciplinas. 

 
 

Art. 137. A avaliação do aluno com deficiência auditiva, visual, física, altas 

habilidades/superdotação e transtornos funcionais específicos devem obedecer às 

adequações e flexibilizações curriculares trabalhadas, de acordo com as suas 

especificidades. 

 
 

Art. 138. A avaliação do desempenho escolar do aluno com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, atendido nas classes comuns 

deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. 

 
 

§ 1º. A avaliação contínua e periódica do aluno a que se refere este artigo leva em 

conta o desempenho, tanto na classe regular como na sala de recursos com a participação 

de todos os profissionais envolvidos no seu processo de aprendizagem. 

 
 

§ 2º. A aprendizagem dos conteúdos curriculares ministrados deve respeitar as 

limitações a que se refere no caput deste artigo. 

 
 

§ 3º. A avaliação de que trata este artigo deve variar segundo as características da 

deficiência do aluno e a modalidade do atendimento escolar oferecido, respeitadas as 

especificidades de cada caso. 

 
 

Art. 139. O aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, será avaliado de acordo com as adequações curriculares 

promovidas através da seleção de objetivos e conteúdos, com a utilização de formas 

alternativas de comunicação e adaptação dos materiais didáticos e dos ambientes físicos às 

suas necessidades.
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Art. 140. A avaliação deve ser realizada pelo professor de sala de aula, com o apoio 

da equipe técnico-pedagógica ou de professor especializado, devendo contar, ainda, com 

profissionais dos serviços especializados (interno/externo) sempre que necessário; 

 
 

Art.141.  Aplicam-se  ao  aluno  com  deficiência,  transtornos  globais  do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, os critérios de avaliação educacional, 

enquanto um processo dinâmico, que considera tanto o nível atual de desenvolvimento do 

aluno, quanto as possibilidades de aprendizagem futura, configurando-se em uma ação 

pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno, em relação ao seu 

processo individual, prevalecendo nessa avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as 

intervenções pedagógicas do professor. 

 
 

§ 1°. Esgotadas todas as possibilidades de avanço no processo de escolarização e 

constatada significativa defasagem entre idade e escolaridade correspondente, é facultado 

às escolas viabilizar ao aluno, com grave deficiência mental, deficiência múltipla e/ou 

transtorno global do desenvolvimento, grau de terminalidade especifica, na etapa 

correspondente  ao  ensino  fundamental,  certificando-o  com  o  termo  de  conclusão  de 

estudos, acompanhado de histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as 

competências e habilidades desenvolvidas pelo aluno. 

 
 

§ 2° A certificação a que se refere o inciso anterior deve ser fundamentada em 

avaliação pedagógica, realizada pelo professor e equipe técnico-pedagógica. 

 
 

§ 3º A terminalidade específica deve possibilitar novas alternativas educacionais ou 

encaminhamento para cursos de educação profissional, para inserção na sociedade e no 

trabalho. 

 
 

Art. 142. O aluno com altas habilidades/superdotação que apresente lacunas 

significativas em seu processo de aprendizagem deve ser avaliado, de acordo com seu 

desenvolvimento real e seu potencial de aprendizagem. 

 
 

Parágrafo único. O caso deste artigo será avaliado pela Equipe Técnica Pedagógica 

da Unidade Escolar, em comum acordo com a Equipe de Educação Inclusiva da SEMED.
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Art. 143. As avaliações do aluno com deficiência intelectual e transtorno global de 

desenvolvimento podem ser realizadas através de relatórios específicos, de acordo com a 

especificidade de cada aluno. 

 
SEÇÃO II 

 

DA RECUPERAÇÃO 
 
 
 

Art. 144. A recuperação dos alunos com baixo rendimento escolar é definida num 
 

“Programa de Estudos e Atividades Avaliativas”, sendo oferecida em cada trimestre: 
 
 
 

I-    a recuperação refere-se à Média Trimestral que totalizam 100% (cem por cento) 
 

da nota; 
 

II-   todos os alunos têm direito de fazer a avaliação de recuperação, independente 

da nota obtida, pois os dias destinados a este procedimento são incluídos no período letivo 

normal; 
 

III-   a  Recuperação  Final  será  facultativa  aos  alunos  que  obtiverem  média  e 

frequência satisfatória; 

IV- (Revogado); (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 

2018) 

 
 

 

SEÇÃO III 
 

DA PROGRESSÃO PARCIAL 
 
 

Art.  145.  Poderá ser oferecida aos  alunos  dos  anos  Finais  Ensino  Fundamental  

–  2º segmento, a matrícula por Progressão Parcial (dependência), em até 02 (dois) 

componentes curriculares, preservada a sequência do currículo, observando os seguintes 

critérios: (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 2018) 

I – em disciplinas diferentes no mesmo ano; 
 

II – em disciplinas diferentes em anos distintos. 
 
 
 

§ 1º O discente só poderá cursar nova (s) dependência (s), quando for aprovado na 
 

(s) anterior (es), ficando reprovado ao acumular a terceira dependência. 
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§ 2º O discente ficará reprovado, caso acumule a mesma disciplina em anos de 

escolaridade distintos. 

 
 

§ 3º É permitido ao aluno optar ou não pela matrícula com dependência, através da 

assinatura de requerimento próprio pelo responsável, quando menor. 

 
 

Art.  146. As normas para matrícula com  dependência obedecem  aos seguintes 

critérios: 

 
 

I-    O aluno conserva o direito de se transferir para qualquer outro estabelecimento 

de ensino, mesmo estando matriculado sob o regime de dependência, devendo, porém, tal 

observação constar obrigatoriamente em seu documento de transferência; 

II-   a carga horária, o controle de frequência e o sistema de avaliação do rendimento 

do aluno, para fins de promoção, obedecem às mesmas exigências do regime do ano de 

escolaridade comum; 

III-  após  o  resultado  final,  cabe  ao  gestor  da  Unidade  Escolar  convocar  o 

responsável pelo aluno para atendimento ao disposto no parágrafo único do Art. 145; 

IV- somente ao concluir o 9º (nono) ano de escolaridade do Ensino Fundamental, o 

aluno da Rede Municipal de São Pedro da Aldeia pode ser matriculado exclusivamente para 

cursar a disciplina que permanecer em dependência. 

 

Art. 147. O insucesso na progressão parcial não retém o aluno no último ano por ele 

cursado. 

Parágrafo único. Em caso de transferência, o Histórico Escolar registra toda a vida 

escolar do aluno, inclusive a disciplina em regime de dependência, cabendo à escola de 

destino decidir o ano que o aluno irá cursar, de acordo com suas normas regimentais. 

 
 

Art.  148.  A  aprovação  ou  reprovação  na  disciplina  cursada  sob  a  forma  de 

progressão parcial são obrigatoriamente, objeto de análise pelo Conselho de Classe. 

 
 

Art. 149. O certificado de conclusão de ensino fundamental não pode ser emitido 

sem que o aluno seja aprovado na disciplina cursada sob o regime de progressão parcial. 
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Art. 150. O cumprimento do estudo da dependência está vinculado ao período letivo, 

cabendo ao gestor da Unidade Escolar em conjunto com a supervisão pedagógica, inspeção 

escolar e docente, fazerem os devidos acompanhamentos. 

 
 

Art. 151. Os resultados da(s) avaliações da dependência são registrados conforme 

os critérios definidos no Art. 128. 

 
 

Art. 152. Os procedimentos para a realização da Progressão Parcial serão 

regulamentados pela SEMED em ato próprio: (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 

21 de dezembro de 2018) 

 
I-    (Revogado); (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 

2018); 

II-   (Revogado); (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 

2018); 

III-  (Revogado); (Redação dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 

2018); 

 
Parágrafo único - O Gestor Escolar deverá informar à família do aluno, a forma de 

dependência oferecida pela Unidade Escolar. 

 

CAPÍTULO II 
 

DO CONSELHO DE CLASSE 
 
 
 

Art. 153. O Conselho de Classe constitui momento de reflexão, análise, integração 

da ação pedagógica e levantamento de soluções para problemas existentes, objetivando 

mudanças necessárias ao processo educacional. 

 
 

Art. 154. O Conselho de Classe será realizado ao final de cada trimestre. (Redação 
dada pela Deliberação CME n.º 1, de 21 de dezembro de 2018) 
 

§ 1° O Conselho de Classe Especial poderá acontecer em qualquer época, por 

convocação do gestor, mediante necessidade. 

 
 

§ 2° O Conselho de Classe da EJA acontecerá ao final de cada bimestre. 
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§ 3º Ao iniciar o Conselho de Classe, o professor deve estar com os diários 

correspondentes ao trimestre, devidamente preenchidos com notas, conteúdos e faltas 

lançadas e assinados. 

 
 

§ 4° O Conselho de Classe é constituído por todos os professores da turma, pelo 

dirigente do turno, pelo gestor, por um representante da área técnico-pedagógica, por um 

representante da secretaria e pelo aluno representante. 

 
 

Art. 155. O aluno representante expõe, no início da reunião, as dificuldades da 

turma,  sugestões,  opiniões  e  depoimentos  colhidos  entre  os  colegas,  retirando-se  em 

seguida para permitir livres debates entre os demais participantes do Conselho de Classe. 

 
 

Art. 156. O Conselho de Classe deve atender às seguintes finalidades: 
 
 
 

I-    avaliar na educação infantil, o desenvolvimento da compreensão e utilização dos 

sistemas simbólicos das diferentes linguagens e meios cognitivos de organização; 

 

II- analisar em conjunto, as metodologias e recursos utilizados, visando ao 

aperfeiçoamento do trabalho do professor; 

III-  avaliar as atitudes comportamentais registradas, o aproveitamento em todos os 

componentes do currículo, a participação do aluno nas aulas, as diferenças individuais, as 

preferências e rejeições; 

IV- analisar  falta  disciplinar  grave  cometida    pelo  aluno  e  que  pode  levar  ao 

desligamento do mesmo, avaliando com senso de educador o benefício e adequação  da 

aplicação da sanção, caso em que é garantido recurso ao Conselho Municipal da Educação; 

V-  apurar  os  casos  de  irregularidade  que  porventura  ocorram  no  processo  de 

avaliação de aprendizagem ou de seus registros; 
 

VI- analisar, através de uma visão conjunta, a atribuição de notas e a caracterização 

de desempenho do aluno em função de objetivos propostos e de critérios estabelecidos para 

sua promoção; 

VII- avaliar contínua e sistematicamente a dinâmica do processo pedagógico; 
 

VIII- identificar  alunos  com  dificuldades  de  aprendizagem  e  definir  meios  de 

superação destas; 

IX- encaminhar alunos à orientação especializada, quando necessário; 
 

X-  analisar situações de baixa frequência e baixo rendimento dos alunos. 
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Art. 157. A Coordenação do Conselho de Classe deve obedecer ao que se refere o 

inciso XVII do art. 12, deste Regimento. 

 
 

Art. 158. As reuniões do Conselho de Classe e Conselho Final são registradas em 

ata, lavrada pelo secretário escolar ou Diretor Geral, a qual deve ser aprovada e assinada 

por todos os membros presentes. 

 
 

§1° As decisões do Conselho de Classe são soberanas, preponderando o princípio 

do coletivo sobre o individual. 

 
 

§ 2º Todos os alunos de baixo rendimento serão analisados individualmente pelo 

Conselho de Classe, cabendo decisão pela promoção ou não, considerando o voto do 

coletivo. 

 

§ 3° A ausência do docente ao Conselho de Classe do 3º Trimestre e Conselho Final 

implica,  aceitação  do  que  ficar  decidido  pelos  participantes,  sem  direito  a  mudanças 

posteriores salvo nos casos em que o mesmo apresente: 
 
I-    justificativa prévia encaminhada à Direção para ser apresentada ao Conselho de Classe; 

 

II-   relatório justificando a reprovação do (s) aluno (s); 
 

III-  um procurador para representá-lo, que seja docente da turma em questão. 

 
 

Art. 159. Os participantes do Conselho de Classe devem manter sigilo sobre os 

problemas abordados. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DO REGIME DISCIPLINAR 
 
 
 

Art.   160.   Os   docentes,   a   equipe   técnico-pedagógica,   os   alunos   e   demais 

funcionários, como integrantes da comunidade escolar, são responsáveis pela preservação 

da disciplina necessária ao êxito das atividades desenvolvidas pela Unidade Escolar. 

 
 

Art. 161. São deveres comuns à equipe docente, técnica pedagógica, discente e 

demais funcionários: 

 
 



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia 
Secretaria Municipal de Educação 

Regimento da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino 
 

75 

 

 

I-      fidelidade e cumprimento aos fins e objetivos da Unidade Escolar; 

II-     observância às normas legais e regimentais; 

III-    respeito às orientações emanadas da Gestão Escolar; 

IV-   zelo pela conservação do patrimônio; 

V-    assiduidade; 

VI-   pontualidade; 

VII-  urbanidade. 

 
 

Art. 162. É vedado aos profissionais da educação no ambiente escolar: 

 

I -   referir-se  de   modo  depreciativo   às   autoridades   constituídas   e   a   atos  da 

administração pública, podendo, no entanto, em trabalho assinado, criticá-los com ânimo 

construtivo; 

II -     ocupar-se  em  sala  de  aula  com  assuntos  que  não  sejam  atinentes  às 

finalidades educacionais; 

III -     faltar com o respeito à dignidade nas relações interpessoais e se dirigir em 

termos e atitudes inadequados no ambiente escolar; 

IV -     promover ou consentir manifestações de caráter político-partidário na Unidade 
 

Escolar; 
 

V -     fumar em sala de aula ou em qualquer dependência da Unidade Escolar; 

VI -     apresentar-se na Unidade Escolar com trajes inadequados; 

VII -     praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes, portando armas, drogas 

ou deles fazer uso; 

VIII -     projetar filmes inadequados ou impróprios a menores; 
 

IX -     chegar atrasado ou sair antes do término das atividades; 
 

X -     utilizar-se de telefone celular com jogos, aplicativos ou outro uso indevido que 

prejudique o desempenho das atividades; 

XI -   sair de férias ou recesso entre períodos letivos sem o cumprimento de suas 

atribuições. 

 
 

Art. 163. A violação das normas estabelecidas neste Regimento, ou a prática de 

infrações previstas em legislação específica dos membros do corpo docente, técnico- 

administrativo e demais funcionários implica responsabilidade do infrator sujeitando-o a 

penalidades, sem prejuízo das que forem aplicadas por força de legislação específica. 
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CAPITULO IV 
 

DOS CONSELHOS ESCOLARES - CE 
 
 
 

Art. 164. O Conselho Escolar (CE) é um órgão colegiado com função deliberativa, 

fiscalizadora, consultiva e mobilizadora de assessoramento nas dimensões pedagógicas, 

administrativas e financeiras da Unidade Escolar, nos assuntos referentes à vida escolar e 

as relações entre os sujeitos que o compõe, respeitados os âmbitos do Sistema Municipal de 

Ensino, da Gestão Escolar, da Assembleia Escolar e observada a legislação vigente. 

 

Art. 165. Os estabelecimentos de ensino contarão com conselhos escolares 

constituídos pela Gestão, representantes dos segmentos: dos professores, dos servidores e 

da comunidade escolar, devem garantir transparência e equilíbrio na sua composição de 

modo que todos os segmentos sejam representados e tenham condições efetivas de 

participação isonômica. 

 
 

TÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
 
 

Art. 166. O presente Regimento Escolar, elaborado com normas vigentes e 

determinações  específicas,  é  retificado  ou  complementado  quando  ocorrem  alterações 

legais ou normativas de ordem superior que revoguem ou tornem sem efeito algumas de 

suas disposições. 

Parágrafo único. As alterações que se tornam necessárias são encaminhadas ao 

órgão competente para aprovação. 

 

Art.  167.  O  ato  de  matrícula  de  aluno,  o  de  investidura  de  professor  e  o  de 

autoridade escolar implica o compromisso de respeitar e acatar este Regimento Escolar e as 

decisões das pessoas que, pelas regras deste mesmo regimento, que exercem funções na 

Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 168. Incorporaram-se automaticamente a este regimento todas as instruções e 

normas emanadas dos órgãos competentes. 
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Art. 169. Os casos omissos do presente regimento são resolvidos pela Equipe 

Diretiva, Inspeção Escolar e um Representante Legal da Secretaria Municipal de Educação, 

de acordo com as exigências da legislação em vigor. 

 

Art. 170. Este Regimento Escolar entrará em vigor logo após a sua aprovação pelo 

órgão competente. 

 
 

São Pedro da Aldeia, 28  de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro da Veiga Teixeira Knauft 
Secretário Municipal de Educação
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