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TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

 
Art. 1º. O presente Regimento Escolar Unificado Municipal estabelece normas de 

funcionamento e organização do Sistema Municipal de Ensino de Capão Alto, de acordo com a Lei 
Municipal nº. 685/2019, definindo, regulamentando e normatizando as ações de trabalho na 
Educação Municipal.  
 

TÍTULO II 
DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR 

 
Art. 2º. As unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino reger-se-ão 

técnica e pedagogicamente pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sediada 
na Rua João Vieira de Oliveira, nº 500, Centro, Capão Alto, Santa Catarina, tendo como órgão 
administrativo e controlador a Prefeitura de Capão Alto, sob o CNPJ nº. 06.078.160/0001-30.  
 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

 
CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 3º. As unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino funcionarão em 
dois turnos, matutino e vespertino, com o limite máximo de educandos por turma de acordo com 
as seguintes condições:  

I - quando a quantidade de educandos por turma ultrapassar o número máximo, 
segundo o que foi estabelecido na Lei Municipal 685/2019, na Educação Infantil, será contratado 
um auxiliar de turma; 

II - quando houver educando com deficiência em uma turma, independente da etapa 
da Educação Básica, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes irá garantir o 
professor auxiliar, a partir da análise de laudo médico atualizado e decisão da equipe 
multiprofissional da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Capão Alto;  

III - as unidades de Educação Infantil funcionarão de segunda à sexta-feira, segundo 
o calendário municipal, tendo em média 11(onze) horas diárias de atendimento, das 07:00 às 
18:00 horas, de acordo com a necessidade de cada unidade educacional;  
  IV - poderá existir, no início de cada ano letivo, um horário especial para adaptação 
de crianças das creches e pré-escolas, começando com duas horas de duração e aumentando 
gradativamente até completar o horário normal, não devendo ultrapassar o período de uma 
semana. 
  Parágrafo único. Os horários de que trata o inciso IV só poderão ser alterados pela 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes em comum acordo com a unidade de 
Educação Infantil, sempre que julgar conveniente para melhor atendimento à clientela matriculada, 
dentro das condições de funcionamento da própria unidade. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
 

Art. 4º. O Sistema Municipal de Ensino será constituído de: 
I - órgãos colegiados; 
II - corpo docente; 
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III - corpo discente; 
IV - pais ou responsáveis;  
V- merendeiras e auxiliares de serviços gerais; 
VI – motoristas e monitoras de transporte escolar. 

 
SEÇÃO I 

DOS ORGÃOS COLEGIADOS  
 

                    Art. 5º. Os segmentos sociais organizados e reconhecidos como órgãos colegiados 
de representação da comunidade escolar e do Poder Público estão legalmente instituídos por 
estatuto ou regimento próprio. 
 

 
SUBSEÇÃO I 

 DO CONSELHO DE CLASSE 
     
  Art. 6. O Conselho de Classe é o órgão colegiado de natureza consultiva e 
deliberativa em assuntos pedagógicos, tendo por objetivo principal avaliar o desempenho do 
educando e do trabalho pedagógico como um todo. 

§ 1º É obrigatório o comparecimento dos professores e um membro da Equipe da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes às reuniões do Conselho de Classe, sendo 
que os faltosos serão passíveis de penalidades, quando não apresentarem justificativa (s) 
aceitável (is); 

§ 2º Haverá Conselho de Classe nas etapas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental da educação básica. 
 

Art. 7. O Conselho de Classe tem por finalidades: 
I - avaliar os resultados da aprendizagem do educando, na perspectiva do processo 

de apropriação do conhecimento, da organização dos conteúdos e dos encaminhamentos 
metodológicos da prática pedagógica; 

II - definir novas estratégias de trabalho integrado entre professores e Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

III - verificar se os objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, avaliativos e 
relações estabelecidas na ação pedagógico-educativa estão sendo cumpridos de maneira 
coerente com os objetivos propostos nos projetos político-pedagógicos; 

IV - propor mudanças na condução da prática pedagógica do professor, 
oportunizando ao educando formas diferenciadas de apropriar-se dos conteúdos curriculares 
estabelecidos. 
 

Art. 8. O Conselho de Classe será constituído pelos professores e um membro da 
Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Capão Alto. 

§ 1º A preparação da reunião do Conselho de Classe é de responsabilidade da 
Direção da Unidade Educacional.  

 
Art. 9. A coordenação do Conselho de Classe será feita pela Equipe da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em caso de a unidade educacional não ter direção 
própria. 
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Art. 10. O Conselho de Classe reunir-se-á ordinariamente em cada bimestre, em 
data prevista no calendário escolar e, extraordinariamente, sempre que um fato relevante assim o 
exigir, sem prejuízo ao cumprimento dos dias letivos.  
                      

§ 1º A convocação para as reuniões extraordinárias será feita por documento 
específico, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes com 
antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, no horário de trabalho, sendo obrigatório 
o comparecimento dos membros convocados, ficando os faltosos passíveis de penalidades, 
quando não houver justificativas aceitáveis; 
                     § 2º Nas reuniões do Conselho de Classe será lavrada ata para registro das 
informações veiculadas durante as decisões coletivas; 
                     § 3º Em suas decisões, o Conselho de Classe respeitará a autonomia e a posição do 
professor, desde que não represente prejuízo para o educando nem conflito com os objetivos 
educacionais do Sistema Municipal de Ensino. 
 

Art. 11. São atribuições do Conselho de Classe: 
  I - emitir parecer sobre assuntos referentes ao trabalho pedagógico escolar; 

II - avaliar as atividades docentes e discentes, possibilitando o replanejamento dos 
objetivos e das estratégias de execução da programação, com vistas à melhoria dos resultados de 
aprendizagem; 

III - responsabilizar o professor de cada disciplina ou área de estudo, ao término do 
Conselho de Classe, pelo preenchimento e entrega do Diário de Classe;  

IV - propor medidas para a melhoria da aprendizagem, integração e relacionamento 
dos educandos na turma e na unidade educacional, acrescentando, de forma clara, o registro dos 
resultados das avaliações dos educandos a fim de que sejam asseguradas a regularidade e 
autenticidade de sua vida escolar, como também os resultados da recuperação paralela 
incorporados às avaliações efetuadas durante o período letivo, constituindo-se em mais um 
componente do aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no Diário de Classe; 

V - estabelecer estratégicas de recuperação contínua e paralela dos educandos, em 
consonância com o Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional; 

VI - decidir sobre aprovação ou reprovação de educando do Ensino Fundamental, ou 
da necessidade de progressão para o nível ou ano seguinte; 

VII - considerar como espaço de reflexão pedagógica, onde todos os sujeitos do 
processo educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e propõem ações educativas eficazes 
que possam vir a sanar necessidades e dificuldades apontadas no processo de ensino. 

 
SEÇÃO II 

DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 12. O corpo docente é constituído por professores admitidos por concurso 
público municipal ou, na falta desses, por professores contratados temporários na forma da 
legislação vigente. 

 
Art. 13. São direitos dos docentes do Sistema Municipal de Ensino:  
I - requisitar material didático para o desenvolvimento do trabalho escolar, de acordo 

com as possibilidades materiais e financeiras da Prefeitura; 
II - propor ações que visem a maior eficiência no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas nas unidades educacionais; 
III - participar da elaboração do Plano Municipal de Educação do Sistema de Ensino 

e do Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional;  
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IV - gozar férias de 45 dias ao ano, na forma da legislação em vigor;  
V - ter condições mínimas e necessárias para o bom desempenho de sua função;  
VI - participar das atividades de formação previstas no Programa de Formação 

Continuada dos Profissionais do Magistério, visando à melhoria do desempenho na função; 
VII - participar da elaboração, implantação e avaliação de projetos e programas e da 

escolha do livro didático; 
VIII - ser respeitado na sua condição de ser humano e não sofrer qualquer forma de 

discriminação, em decorrência de diferenças físicas, étnicas, credo, sexo, ideologia ou quaisquer 
outras; 

 IX - ter apoio e assessoria jurídica para casos/problemas referentes ao exercício da 
sua profissão, desde que reconhecidos e indicados pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes. 

Art. 14. Compete ao corpo docente: 
I - participar da elaboração, implementação e avaliação do Plano Municipal de 

Educação e do Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional; 
II - ministrar aulas nos períodos regulares e de recuperação nas unidades 

educacionais, e participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
bimestral e ao desenvolvimento profissional; 

III - colaborar com as atividades de integração da unidade educacional com as 
famílias e a comunidade; 

IV - participar de atividades extraclasses da unidade educacional, em comum acordo 
com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, previstas no calendário escolar; 

V - verificar e anotar a frequência de seus educandos e o cumprimento dos seus 
deveres;  

VI - registrar, sem rasuras, no Diário de Classe, os assuntos lecionados, as 
atividades extraclasses desenvolvidas, a carga horária ministrada, a frequência e os resultados de 
desempenho do educando; 

VII - organizar e atualizar o Plano de Ensino, considerando os objetivos do Projeto 
Político-Pedagógico da unidade educacional; 

VIII - ser assíduo e pontual, comunicando com antecedência os eventuais atrasos 
e/ou ausências, e encaminhando, quando necessário, os atestados médicos e outras declarações 
para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

IX - comunicar à Equipe da Secretaria da Escola os casos de educandos com 
dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento; 

X - comunicar a Secretaria da Escola os casos de educandos que não executarem 
três tarefas no bimestre.  

XI - encaminhar à Secretaria da Escola a relação nominal dos educandos menores 
de 14 anos regularmente matriculados, que se ausentarem das aulas por mais de cinco dias 
consecutivos ou sete alternados;  

XII - responsabilizar-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos e de 
materiais didáticos colocados a sua disposição; 

XIII - permanecer na unidade educacional o tempo necessário para o cumprimento 
de suas obrigações de acordo com a sua jornada de trabalho; 

XIV - manter-se atualizado sobre os avanços tecnológicos e científicos em termos 
gerais;  

XV - preparar e usar material didático atualizado e adequado às atividades 
programadas e ao tipo de educando a que se destinam; 

XVI - comunicar à Secretaria da Escola as anormalidades ocorridas no interior da 
unidade educacional, para que sejam tomadas as providências cabíveis; 
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XVII - planejar, em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes, as adaptações necessárias às especificidades de aprendizagem dos educandos com 
dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento e deficiências;  

XVIII - realizar avaliação de desempenho do educando de acordo com o conteúdo 
ministrado e compatível com o nível de aprendizagem, explicando e discutindo democraticamente 
os critérios de correção dos instrumentos avaliativos, bem como o resultado de desempenho de 
cada educando; 

XIX - manter contato com os pais ou responsáveis por meio de conversas informais e 
reuniões escolares nas unidades educacionais, a fim de despertar o seu interesse pelo 
desenvolvimento do educando; 

XX - colaborar na programação de solenidades referentes à unidade educacional; 
XXI - proceder à revisão dos resultados de desempenho e instrumentos avaliativos, 

quando solicitada pelo educando ou seu pai ou responsável; 
XXII - participar das reuniões do Conselho de Classe da unidade educacional;  

             XXIII - participar do processo de análise e seleção de livros e materiais didáticos do 
ano letivo;  

XXIV - planejar as atividades de sua turma de acordo com o Projeto Político-
Pedagógico da unidade educacional, tendo claramente definidos os objetivos a serem alcançados 
pelos educandos; 

XXV - reorganizar o processo de ensino para atender educandos que aprendem com 
maior ou menor facilidade; 

XXVI - realizar a recuperação paralela para educandos que necessitarem, 
registrando os procedimentos e instrumentos utilizados no Diário de Classe; 

XXVII - estimular a curiosidade e o interesse, destacando os avanços e incentivando 
os educandos com dificuldades de aprendizagem; 

XXVIII - utilizar recursos didático-pedagógicos diversificados, estratégias de ensino 
diferenciadas como: utilização de vídeo, computador, passeios, hora do conto, atividades ao ar 
livre, trabalho em grupo, debates, exposições de material produzido pelos educandos, entre 
outros; 

XXIX - prever, nos planos de aula, as atividades de casa para os educandos; 
XXX - aplicar diferentes instrumentos de avaliação a fim de verificar o 

desenvolvimento de habilidades e competências dos educandos em diversas situações; 
XXXI - comunicar aos educandos as metas de aprendizagem e de comportamento 

estabelecidas no desenvolvimento do seu trabalho escolar; 
XXXII - estabelecer relação clara entre os objetivos de aprendizagem, as atividades 

de ensino e a avaliação dos educandos; 
XXXIII - trabalhar em conjunto, trocando ideias com seus pares e Equipe da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para tratar de questões de planejamento e 
demais assuntos de interesse da unidade de ensino; 

XXXIV - participar, tendo frequência, de cursos de atualização organizados e 
financiados pela Secretaria Municipal de Educação; 

XXXV - na Educação Infantil, utiliza luvas descartáveis nas seguintes situações: 
curativos de ferimentos ocorridos na unidade educacional, troca de fraldas e na higiene bucal das 
crianças; 

XXXVI - decorar a unidade educacional de forma harmônica e estética, incluindo as 
produções realizadas pelas crianças, levando em consideração os conteúdos que estão sendo 
trabalhados e fazer registro das observações na agenda de recados para os pais ou responsáveis; 
                     XXXVII - monitorar os educandos durante o intervalo das refeições na unidade 
educacional, de acordo com o que for definido com o orientador educacional ou com a Direção da 
unidade educacional, em caso de possuir. 



 8 

Parágrafo único. Para os casos dos educandos com diagnóstico que comprovem 
deficiência intelectual ou dificuldade de aprendizagem, o processo avaliativo deverá ser 
diferenciado, adequado e orientado por profissional especializado ou Equipe da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 
 

Art. 15. É vedado ao professor: 
I - atrasar-se na entrada ou adiantar-se na saída de sala de aula, sem motivo 

justificado; 
II - fumar no interior da unidade educacional; 
III - permitir que os educandos saiam da sala de aula antes do horário estabelecido, 

salvo determinação da Secretaria da Escola ou justificativa dos pais ou responsável; 
IV - utilizar-se da aula para propagar doutrinas contrárias aos interesses nacionais, 

aos princípios morais e cívicos ou para manifestação político-partidária; 
V - efetuar coleta ou cobrança de taxa para aquisição de recurso material ou 

instrumento didático, salvo com permissão da Secretaria da Escola; 
VI - usar tratamentos injuriosos ou apelidos para os educandos;  
VII - recusar a presença de educando (s) em sala de aula por motivos de ordem 

particular, salvo com decisões conjuntas com a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes; 

VIII - lecionar aulas particulares, individualmente ou em grupo, aos educandos de 
turma sob sua regência, quando remuneradas; 

IX - tratar em classe de assuntos estranhos ao ensino, bem como dedicar-se a 
atividades estranhas ao magistério no interior da unidade educacional;  

X - exercer suas funções com trajes inadequados. 
 

SEÇÃO III 
DO CORPO DISCENTE 

 
Art. 16. São direitos dos educandos das unidades educacionais:  
I - receber em igualdade de condições a orientação necessária para realizar suas 

atividades, bem como usufruir todos os benefícios de caráter cultural e recreativo que a unidade 
educacional proporcione; 

II - receber atendimento especializado quando apresentar deficiências, de acordo 
com o laudo médico e as possibilidades de atendimento do município; 

III - requerer, por escrito e acompanhado de responsável, revisão e/ou segunda 
chamada de qualquer instrumento avaliativo de aprendizagem, ao professor da sua turma, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

IV - tomar conhecimento via boletins ou outros instrumentos equivalentes, do seu 
desempenho e de sua frequência; 

V - ser respeitado na sua condição de ser humano e não sofrer qualquer forma de 
discriminação, em decorrência de diferenças físicas, étnicas, credo, sexo, ideologia ou quaisquer 
outras; 

VI - ter assegurado as condições de aprendizagem, tendo acesso a recursos 
materiais e didáticos adequados;  

VII - recorrer aos órgãos competentes da unidade educacional ou do Sistema 
Municipal de Ensino para o encaminhamento de suas reivindicações; 

VIII - receber orientações para estudos de recuperação, que devem lhe garantir 
novas oportunidades de aprendizagem;  
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IX - ter acesso a documentos a respeito da sua vida escolar, como atestado de 
transferência, históricos e declarações, que poderão ser retirados na Secretaria da Escola pelo pai 
ou responsável; 

X - ausentar-se da unidade educacional, por motivo justificado, desde que solicitado 
pelo pai ou responsável, por escrito, e autorizado pela Secretaria da Escola; 

XI - ser encaminhado para o atendimento de saúde, em casos de urgência, devendo 
a Secretaria da Escola comunicar imediatamente ao pai ou responsável;              

XII - ser tratado com respeito e urbanidade por todos os profissionais e funcionários 
da Prefeitura;  

XIII - ter assegurada a reposição dos conteúdos das aulas não ministradas. 
 

Art. 17. São deveres dos educandos das unidades educacionais: 
I - ser assíduo e pontual nas atividades escolares, reforço escolar, provas e 

trabalhos; 
II - trazer material necessário para o desenvolvimento das atividades escolares; 
III - ter bom comportamento dentro do veículo de transporte escolar, bem como 

respeitar o motorista e monitores de transporte escolar; 
IV - conhecer e cumprir os dispositivos que tratam dos seus direitos e deveres;  
V - permanecer em sala e outros espaços da unidade educacional durante todo o 

horário das aulas, mantendo atitudes dignas de respeito e atenção; 
VI - tratar colegas e demais membros da comunidade escolar com urbanidade e 

respeito; 
VII - zelar pela conservação do prédio e mobiliário escolar, bem como todo o material 

de uso coletivo, sendo responsabilizado por prejuízos causados intencionalmente, podendo a 
unidade educacional solicitar formas de ressarcimento ao patrimônio público aos pais ou 
responsáveis, incluindo os educandos da Educação Infantil; 

VIII - justificar no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas eventuais ausências; 
IX - tratar colegas e demais membros da comunidade escolar com urbanidade e 

respeito. 
 

Art. 18. É vedado ao educando: 
I - portar material e utensílios que represente perigo para a sua saúde, segurança e 

integridade física de outrem; 
II - consumir, portar, receber ou entregar a terceiros substâncias entorpecentes ou 

outras que determine dependência física ou psíquica; 
III - rasurar ou adulterar qualquer documento escolar; 
IV - utilizar na sala de aula ou dependência da unidade educacional qualquer tipo de 

objeto que emita som, inclusive aparelho celular que possa prejudicar o ambiente escolar, exceto 
quando solicitado para interesse coletivo, ressaltando que caso o objeto seja retido o mesmo só 
será devolvido aos pais ou responsáveis; 

V - danificar qualquer material didático-pedagógico de uso pessoal ou coletivo; 
VI - ocupar-se durante o período de aula de atividades contrárias ao processo 

pedagógico. 
VII - desacatar professores, funcionários e membros da Equipe da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 
VIII - sair de sala de aula sem autorização do professor e, da unidade de ensino, sem 

a autorização expressa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 
IX - comparecer à unidade educacional portando joias ou qualquer outro objeto de 

valor, não sendo a unidade responsabilizada por eventuais perdas ou danos. 
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Paragrafo Único - O educando que desrespeitar as normas contidas no presente 
Regimento, será orientado pelo professor da turma e, em caso de falta grave ou reincidência, a 
Direção da unidade educacional, deverá ser informada pelo professor para a tomada de 
providências cabíveis. 

 
SEÇÃO IV 

DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

Art. 19. São deveres dos pais ou responsáveis: 
I - respeitar o horário de funcionamento da unidade educacional;  
II - responsabilizar-se em rematricular a criança no período estabelecido pela 

unidade educacional, bem como trazer todos os documentos necessários;  
III - em caso de pais separados, somente o genitor, detentor da guarda legal ou 

consensual poderá autorizar expressamente, por escrito, a retirada do educando;  
IV - responsabilizar-se pela criança até a entrega desta ao funcionário da unidade 

escolar, bem como após a saída dela; 
V - acatar a decisão do período de férias dos funcionários determinado pela 

Secretária Municipal da Educação, Cultura e Esportes; 
VI - participar de eventos e reuniões escolares sempre que for solicitado; 
VII - informar qualquer alteração no endereço, número do telefone e mudança de 

trabalho, incluindo o período de férias quando essas não coincidirem com o recesso da 
unidade escolar; 

VIII - encaminhar a criança para exames, consultas ou tratamento médico 
odontológico, fonoaudiólogo, psicológico e outros, sempre que for solicitado; 

IX - manter a carteira de vacina em dia; 
X - permanecer com a criança que apresentar suspeita ou doença infectocontagiosa, 

retornando à unidade educacional conforme prazo determinado pelo médico que deverá 
constar em atestado; 

XI - ministrar medicamentos deve ser responsabilidade dos pais ou responsáveis;  
XII - cuidar da higiene pessoal da criança (unhas, cabelos, roupas, lenço umedecido, 

fraldas, pomadas, entre outras); 
XIII - nomear todas as peças do vestuário do educando, conferindo as roupas na 

saída da unidade educacional, pois esta não se responsabiliza por reclamações 
posteriores;  

XIV - observar os horários de alimentação das crianças, principalmente dos bebes 
para que os mesmos cheguem à unidade educacional alimentados devendo a primeira 
alimentação de o dia acontecer em casa;  

XV - levar a criança na unidade educacional com a primeira troca de fraldas feita em 
casa;  

XVI - acatar o remanejamento da criança pela Equipe da Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Esportes, considerando que a mesma deverá ser encaminhada para 
outra unidade educacional, respeitando o limite do número de vagas, e a distancia da 
residência do educando; 

XVII - assumir junto à unidade educacional ações de corresponsabilidade que 
assegurem a formação educativa do educando;  

XVIII - acompanhar as atividades de estudo, disponibilizando tempo para a sua 
realização pelas crianças; 

XIX - participar de conversações, leituras, brincadeiras dirigidas no lar envolvendo-se 
na educação dos filhos ou dependentes;  
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XX - buscar o boletim da criança, em cada trimestre, acompanhando o 
desenvolvimento da aprendizagem; 

XXI - justificar as faltas dos filhos ou dependentes, esclarecendo a unidade 
educacional sobre os motivos das mesmas; 

XXII - participar das reuniões do Conselho Escolar do qual faça parte;  
XXIII - apresentar documentos comprobatórios de que o filho ou dependente 

necessita de atendimento diferenciado no ato da matrícula; 
XXIV - não permitir ao filho (a) ou dependente que compareça à unidade educacional 

portando joias ou qualquer outro objeto de valor, não sendo a unidade educacional 
responsabilizada por eventuais perdas ou danos. 

XXV - cumprir as disposições deste Regimento no que lhe couber. 
Parágrafo único. Pessoas estranhas ou menores de idade só poderão retirar a 

criança da unidade educacional mediante a apresentação prévia de autorização escrita 
pelos pais ou responsáveis, isso quando não for a mãe, o pai, ou alguém que esteja 
registrado na ficha de matrícula.   

 
Art. 20. São direitos dos pais ou responsáveis: 
I - amamentar a criança em local destinado pela unidade escolar, sendo permitida 

somente a presença da mãe junto à criança nesse horário; 
II - serem comunicados sempre que ocorrerem fatos inesperados, tais como: 

arranhões, machucados, mordidas, hematomas, entre outros; 
III - serem respeitados na condição de pais ou responsáveis interessados no 

processo educacional desenvolvido na unidade educacional; 
IV - participar das discussões da elaboração e implementação do Projeto Político- 

Pedagógico da unidade educacional; 
V - ter conhecimento efetivo do Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional, 

e das disposições contidas neste Regimento; 
VI - ser informado no decorrer do ano letivo sobre a frequência e rendimento escolar 

do educando; 
VII - ter garantido o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso 

e permanência do educando na unidade educacional; 
VIII - ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no Conselho 

Escolar ou na APP; 
IX - fazer o acompanhamento de seus filhos ou dependentes quanto às tarefas 

enviadas pelos professores que deverão ser feitas e entregues na data marcada. 
 
Art. 21. Das proibições aos pais ou responsáveis: 
I - não permitir que a criança traga de casa guloseimas ou qualquer outro tipo de 

alimentação;  
II - não permitir que a criança traga para unidade educacional objetos de valor 

(brincos, anéis, pulseiras, etc.), sendo que a unidade educacional não se responsabilizará 
por danos e/ou extravios; 

III - entrar na unidade educacional com trajes inadequados (minissaia, blusas 
decotadas, shorts curtos, homens sem camisa, entre outros);  

IV - tomar decisões individuais que venham a prejudicar o desenvolvimento escolar 
do educando pelo qual é responsável no âmbito da unidade educacional; 

V - interferir no trabalho dos professores entrando em sala de aula sem a permissão 
do mesmo; 



 12 

VI - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o educando 
pelo qual é responsável, discriminando-o e usando de violência simbólica, agredindo-o 
fisicamente e/ou verbalmente no ambiente escolar;  

VII - expor o educando pelo qual é responsável, funcionário, professor ou qualquer 
pessoa da comunidade a situações constrangedoras;  

VIII - divulgar por qualquer meio de publicidade assuntos que envolvam direta ou 
indiretamente o nome da unidade educacional, sem prévia autorização da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Conselho Escolar e/ou APP; 

IX - promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de 
qualquer natureza em nome da unidade educacional, sem a prévia autorização da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;  

X - comparecer a reuniões ou eventos da unidade educacional embriagado (a) ou 
com sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas;  

XI - fumar dentro das dependências da unidade educacional. 
Parágrafo único. Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto deste Regimento 

serão apurados, ouvindo os envolvidos e registrando-se em ata com as respectivas 
assinaturas e, para os casos de recusa de assinatura do registro por parte da pessoa 
envolvida, o mesmo será validado por assinatura de pelo menos duas testemunhas. 

        
SEÇÃO V 

DAS MERENDEIRAS E AUXILIARES  
DE SERVIÇOS GERAIS 

 
Art. 22. Compete às merendeiras:  
I - preparar e servir a merenda aos educandos, conforme horário e cardápio 

estipulados pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 
II - zelar pelo acondicionamento adequado dos alimentos utilizados nas refeições; 
III - manter a cozinha limpa e organizada; 

IV - colaborar na manutenção da disciplina e observância das normas estabelecidas 
neste Regimento;  

V - informar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes sobre qualquer 
anormalidade no interior da unidade educacional; 

VI - seguir às orientações técnicas da nutricionista da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes, especialmente no que se refere ao uniforme adequado e 
procedimentos técnicos de preparo e guarda dos alimentos; 

VII - ser assíduas e pontuais, comunicando com antecedência os eventuais atrasos 
e/ou ausências, e encaminhando, quando necessário, os atestados médicos e outras declarações 
para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

VIII - tratar todos os membros da comunidade com respeito, evitando comentários de 
ordem destrutiva e pejorativa;  

IX - prestar os devidos esclarecimentos à Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes, quando solicitado (a); 

X - usar avental, touca e luvas, quando necessário;  

XI - cuidar da higiene, limpeza e imunização dos utensílios;  

  XII - observar as orientações estabelecidas pelo Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE);  

XIII - lavar as paredes e azulejos da cozinha e despensa mensalmente; 
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XIV - reciclar o lixo, separando o orgânico do reciclado;  

XV - exercer as demais atribuições que lhe couberem nos termos deste Regimento e 
quaisquer outras que decorram da natureza do cargo. 

 
Art. 23. Compete aos auxiliares de serviços gerais:  
I - realizar a limpeza periódica das dependências da unidade educacional, de acordo 

com a definição de tarefas e horário pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 
II - colaborar na manutenção da disciplina e observância das normas estabelecidas 

neste Regimento;  
III - receber, zelar e utilizar o material de limpeza fornecido pela Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Esportes; 
IV - informar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes sobre qualquer 

anormalidade no interior da unidade educacional; 

V - participar de atividades para as quais for convocado (a) em prol da unidade 
educacional;  

VI - ser assíduo (a) e pontual, comunicando com antecedência os eventuais atrasos 
e/ou ausências, e encaminhando, quando necessário, os atestados médicos e outras declarações 
para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

VII - tratar todos os membros da comunidade com respeito;  
VIII - prestar os devidos esclarecimentos à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes, quando solicitado (a); 

IX - exercer as demais atribuições que lhe couberem nos termos deste Regimento e 
quaisquer outras que decorram da natureza do cargo.                   

§ 1º em unidade de Educação Infantil acrescenta-se: lavar vidros e roupas de cama 
semanalmente, paredes e cortinas, conforme a necessidade; 

§ 2º na ausência da merendeira, o preparo da alimentação ficará a cargo da auxiliar 
de serviços gerais, que deverá seguir às mesmas orientações.  

 
SEÇÃO VI 

DOS MOTORISTAS E MONITORAS  
DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Art. 24. Compete aos motoristas:  
I - Atividade qualificada, abrangendo a condução, manutenção e conservação de 

veículos automotores, comprovada experiência e habilidade, portador de CNH expedia 
pela repartição de transito para a categoria específica do veículo. (LC Nº 113/2011). 

 
Art. 25. Compete aos monitores de transporte escolar:  
I – Auxiliar o motorista quanto ao cuidado comas crianças, certificando que todos 

usem os cintos de segurança, não transitem pelo ônibus quando este estiver em 
movimento e cuide para que não haja depredação dos veículos; 

II – Auxiliar para que o motorista não tenha atenção desviada do transito; 
II – contribuir para a segurança e integridade física das crianças sempre agindo com 

zelo, dedicação e respeito. 
IV – Monitorar o pátio durante a aula e recreio.  

 
 

CAPÍTULO III 
DO SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO ÀS 
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UNIDADES EDUCACIONAIS 
 

Art. 26. O suporte técnico e apoio pedagógico às unidades educacionais serão 
realizados por orientador educacional. 

 
SEÇÃO I 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Art. 27. O serviço de orientação educacional será um trabalho de equipe entre o 
orientador e os professores.  

Parágrafo único: A orientação poderá ser desempenhada por um servidor da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte ou por um membro do CME.  

 
Art. 28. Compete ao serviço de orientação educacional: 
I - elaborar e entregar o Plano de Trabalho Pedagógico e os Relatórios Semestrais 

de Trabalho, em conformidade com o Plano Municipal de Educação; 
II - participar na elaboração, execução e avaliação do programa de formação 

continuada, do Plano Municipal de Educação e do Projeto Político-Pedagógico de cada unidade 
educacional; 

III - possibilitar aos educandos condições de adaptação, proporcionando-lhes a 
melhor orientação quanto as suas necessidades, interesses, qualidades e responsabilidades 
sociais; 

IV - transmitir ao corpo administrativo e docente das unidades educacionais, as 
observações e dados colhidos sobre os educandos, bem como receber deles as informações 
necessárias para melhor aconselhamento, ressalvando o segredo profissional; 

V - orientar os professores quanto às atividades a serem desenvolvidas com os 
educandos, que envolvam a melhoria das relações sociais no interior da unidade educacional; 

VI - organizar e manter atualizadas as fichas cumulativas e dados colhidos dos 
educandos das unidades educacionais; 

VII - convocar e orientar os pais ou responsáveis pelos educandos sempre que 
necessário, visando a maior eficiência na ação educativa, integrando a família à unidade 
educacional; 

VIII - sugerir leituras sobre temas pedagógicos aos professores; 
IX - promover e coordenar treinamento de lideranças com os educandos, 

preparando-os para assumir responsabilidades na sociedade; 
X - assessorar os professores na resolução de problemas referentes ao ambiente 

escolar; 
XI - participar da definição de critérios para a organização das turmas e do horário de 

aula da (s) unidade (s) educacional (is);  
XII - participar das reuniões a que for convocado; 
XIII - promover e/ou colaborar em campanhas educativas no âmbito da unidade 

educacional ou fora dela; 
XIV - participar de programas e/ou projetos voltados para reduzir ou erradicar a 

defasagem idade/ano no Ensino Fundamental;  
XV - exercer as demais atividades vinculadas ao cargo ou as que lhe forem 

atribuídas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 
XVI -  participar das reuniões do Conselho de Classe nas unidades educacionais ou 

na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. 
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SEÇÃO II 
DO SERVIÇO DA NUTRIÇÃO 

 

Art. 29. O cargo de Nutricionista será exercido por profissional legalmente habilitado 
em Nutrição. 

Art. 30. São atribuições da nutricionista: 

I - participar da elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico da 
unidade educacional;  

II - elaborar cardápios balanceados, segundo o padrão nutricional correspondente às 
diversas atividades e faixa etária;  

III - analisar o estado nutricional dos educandos, por amostragem, avaliando diversos 
fatores com o problema de alimentação; 

IV - desenvolver treinamento para as merendeiras das unidades educacionais;  

V - orientar e supervisionar o trabalho do pessoal envolvido no preparo e distribuição 
das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição para 
possibilitar melhor rendimento do serviço; 

VI - controlar o registro das refeições distribuídas em formulários apropriados, 
observando o custo médio da alimentação e a aceitação do cardápio; 

VII - orientar para que tenha conforto e segurança no ambiente de trabalho; 

VIII - zelar pela ordem e manutenção das boas condições higiênicas do local de 
trabalho; 

IX - emitir relatórios periódicos sobre suas atividades mantendo a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes permanentemente informada; 

X - providenciar, junto ao setor de compras, os gêneros alimentícios solicitados e 
adequados, necessários ao serviço de oferta de refeições. 

 
TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 

CAPÍTULO I 
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Art. 31. O Plano Municipal de Educação constitui-se em um instrumento de 
planejamento, elaborado pela comunidade escolar, que deverá conter os pressupostos filosóficos, 
a linha pedagógica e metodológica e as ações básicas a serem desenvolvidas no Sistema 
Municipal de Ensino, de acordo com as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.  
 

Art. 32. O Plano Municipal de Educação deverá ser elaborado com a participação de 
todos os segmentos da sociedade local e do Poder Público local, a ser aprovado em lei especifica.  
  Parágrafo único. O Plano deverá ser avaliado e monitorado pela Comissão de 
Gestão do Plano, para que possa ser atualizado, aperfeiçoado permanentemente. 

CAPÍTULO II 
DO CURRÍCULO ESCOLAR 
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Art. 33. O currículo da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Sistema 
Municipal de Ensino de terá como orientação a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o 
Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense.  

§ 1º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes deverá elaborar 
documento detalhado contendo a relação de disciplinas, conteúdos e temas do currículo 
municipal;  

§ 2º O currículo do educando com deficiências terá como referência a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), adaptando-o ou enriquecendo-o de acordo com deficiências 
apresentadas pelo educando, por meio da utilização de recursos educativos específicos. 
 

Art. 34. A Proposta Curricular Municipal, com matérias e conteúdos específicos, 
respeitadas a legislação e as determinações oficiais vigentes, poderá ser modificada ou alterada 
toda vez que as conveniências do ensino e as necessidades de o município assim exigirem. 

§ 1° As modificações ou alterações de que trata o caput deste artigo não poderão ser 
efetivadas no decorrer do ano letivo, sendo encaminhadas aos órgãos competentes do Sistema 
Municipal de Ensino para a devida aprovação, passando a vigorar no ano subsequente; 

§ 2° No Ensino Religioso deverá ser registrada a participação dos educandos sem 
objetivo de promoção.  

 
TÍTULO V 

DO REGIME DE FUNCIONAMENTO 
 

CAPITULO I 
DO ANO LETIVO 

 
Art. 35. O ano letivo abrange um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 

escolar e uma carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas. 
I - no Ensino Fundamental a jornada escolar diária compreende um mínimo de 4 

(quatro) horas de efetivo trabalho escolar, podendo ser ampliada com a implantação de Ensino 
Integral ou atividades de recuperação de aprendizagem em contraturno; 

II - as paralisações que por ventura ocorram por quaisquer motivos, não desobrigam 
a unidade educacional do cumprimento do número de dias letivos e das horas de aula fixadas 
neste artigo, exceto por intemperes da natureza.  

 
CAPÍTULO II 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

Art. 36. O calendário escolar compreende a distribuição temporal das atividades 
administrativas e pedagógicas planejadas, devendo ser elaborado pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, sendo 
respeitado e cumprido pelas unidades educacionais. 

I - no calendário escolar deverão estar previstas as reuniões pedagógicas bimestrais, 
reuniões do conselho de classe, recesso escolar, atividades de formação continuada, bem como 
as reuniões com pais ou responsáveis para conhecimento, análise e reflexão sobre os 
procedimentos de ensino e resultados de aprendizagem dos educandos;  

II - na Educação Infantil, a organização do período de férias e recessos dos 
professores (as) e coordenadores (as) será feito pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes. 

 
CAPÍTULO III 
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DA MATRÍCULA 
 

Art. 37. O educando é vinculado a uma unidade educacional no ato em que nela se 
matricula, sendo renovável a cada início de ano letivo. 

I - a efetivação da matricula dar-se-á no período fixado no calendário escolar, por 
meio de formulário específico, no Anexo I; 

II - a não renovação da matrícula, ressalvada a hipótese de cancelamento, 
interromperá o vínculo do educando com a unidade educacional. 

 
Art. 38. Para a efetivação da matrícula em uma unidade educacional do Ensino 

Fundamental serão necessárias as cópias dos seguintes documentos: 
I - certidão de nascimento do educando;  
II - histórico escolar original (exceto para os educandos da Educação Infantil e do 1º 

ano do Ensino Fundamental); 
III - comprovante de residência;  
IV - CPF e RG dos pais ou responsáveis.  
V - Cartão do SUS; 
VI - número do NIS para educandos que recebem o Bolsa Família. 
 
§ 1° A matrícula dos educandos dos anos iniciais do Ensino Fundamental não poderá 

ser recusada por falta de certidão de nascimento;  
§ 2° Em caso do pai ou responsável não apresentar documentação que comprove a 

escolaridade anterior do educando do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental e após todas as 
tentativas efetuadas pela unidade de educacional ou pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes, será realizada a avaliação classificatória, visando identificar o ano 
correspondente ao desenvolvimento intelectual e cognitivo do educando; 

§ 3° O pai ou responsável de todos os educandos matriculados firmará, por escrito, 
junto à unidade educacional, termo de declaração de responsabilidade no Anexo II, em modelo 
próprio, a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, contendo os 
dados essenciais, que deverá ficar arquivado na unidade educacional;  

§ 4º O pai ou responsável deverá apresentar documento comprobatório de que seu 
dependente necessita de atendimento diferenciado, passando por análise posterior da Equipe da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

§ 5º Para os educandos com deficiências e/ou dificuldade de aprendizagem, a 
unidade educacional deverá ter uma ficha de acompanhamento onde conste um relatório dos 
procedimentos e encaminhamentos adotados e orientados pela Equipe da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes;  

§ 6º A documentação relativa ao diagnóstico deve ser enviada sigilosamente pelos 
pais ou responsável para o profissional especializado ou para a Equipe da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes. 

 
Art. 39. No ato da matrícula, em unidades de Educação Infantil, serão preenchidas 

fichas para cada criança, conforme modelo padronizado pela Secretaria Municipal da Educação, 
Cultura e Esportes: 

I - ficha de matrícula, no Anexo III; 
II - termo de compromisso, no Anexo IV. 
 
Art. 40. Para efetivar a matrícula na Educação Infantil, serão seguidos os seguintes 

critérios: 
I - ter idade mínima de 4 meses para matrícula no berçário; 
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II - existência de espaço físico na unidade educacional, com prioridade no 
atendimento para as mães que trabalham; 

III - em determinadas unidades educacionais, poderão ocorrer atendimento a 
crianças com faixas etárias diferenciadas; 

IV - funcionários da Prefeitura serão atendidos de acordo com as vagas existentes na 
unidade educacional; 

V - as funcionárias, mães de educandos atendidos na mesma unidade educacional, 
ficam cientes que não será permitido atenção especial ou individualizada ao seu filho; 

VI - a criança poderá frequentar período integral ou parcial. 
 
Art. 41. As crianças com deficiências serão preferencialmente atendidas na rede 

regular de ensino, respeitando o direito de atendimento adequado em seus diferentes aspectos, 
conforme prevê a legislação vigente, sendo necessário o encaminhamento pelo pai ou 
responsável ou pela entidade responsável do laudo explicativo da deficiência do educando. 

 
Art. 42. No ato da matrícula, para frequentar uma unidade de Educação Infantil serão 

exigidos os seguintes documentos: 
I - certidão de nascimento da criança (fotocópia); 
II - carteira de vacina atualizada; 
III - número do NIS caso o educando receba o Bolsa Família; 
IV - declaração de trabalho dos pais ou responsáveis para o período de férias; 
V - cartão do SUS. 
 
Art. 43. Não será cobrada taxa de matrícula para as crianças que frequentarem as 

unidades de Educação Infantil, podendo ser arrecadada uma contribuição espontânea dos pais ou 
responsáveis, desde que combinada na assembleia geral da APP, na reunião do Conselho 
Escolar da unidade educacional ou em reunião de professores com a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes. 

 
   Art. 44. Encerrado o período de matrícula dos educandos nas unidades 
educacionais, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes enviará ao Conselho 
Tutelar, num prazo máximo de cinco dias úteis, a relação dos educandos com idade entre 4 a 14 
anos que não renovaram a sua matrícula nem solicitaram a sua transferência.  

 
Art. 45. O processamento da matrícula obedecerá às seguintes normas: 
I - para o educando da unidade educacional em função de resultados obtidos no ano 

anterior; 
II - para o educando que vai ingressar no primeiro ano do Ensino Fundamental ou na 

Educação Infantil, mediante a documentação citada nos artigos 41 e 45 deste Regimento; 
III - para o educando oriundo de outra unidade educacional, mediante a 

apresentação de documentação de transferência. 

Art. 46. O abandono de estudos se caracteriza pela ausência do educando as 
atividades escolares por mais de trinta dias letivos consecutivos. 

 
Art. 47. O educando, reprovado duas vezes no mesmo ano do Ensino Fundamental, 

deverá ser avaliado imediatamente pela Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte, visando diagnosticar possível (is) problema (s) de aprendizagem ou transtorno de 
comportamento.  

Parágrafo único. Em caso de a avaliação do educando já ter sido feita em período 
anterior ao da reprovação, a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
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deverá se reunir e definir novos procedimentos e estratégias para que o educando tenha mais 
condições e orientações na obtenção de melhores resultados de desempenho na unidade 
educacional.  

 
Art. 48. Os educandos do Ensino Fundamental que não possuírem documentação 

escolar comprobatória no ato da matrícula poderão ser submetidos ao teste classificatório, 
considerando o elenco curricular do Sistema Municipal de Ensino.  

§ 1° A Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com o apoio 
dos professores da unidade educacional, irá elaborar o teste classificatório; 

§ 2° Após a aplicação do teste, a Secretaria procederá à devida classificação do 
educando no ano do Ensino Fundamental para o qual tenha demonstrado prontidão, efetivando a 
sua matrícula imediatamente; 

§ 3º Os resultados do teste classificatório deverão, obrigatoriamente, constar dos 
documentos que integram a vida escolar do educando. 

 
Art. 49. A matrícula dos educandos com estudos em outro país deve ser precedida 

de uma consulta ao Conselho Municipal de Educação, para a análise da documentação e as 
devidas orientações à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.  
 

CAPÍTULO IV 
                                                          DA TRANSFERÊNCIA 
 

Art. 50. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes expedirá a 
transferência do educando, durante o ano letivo, mediante solicitação por escrito do seu 
responsável legal, conforme o Anexo V deste Regimento.  

 
Art. 51. No documento de transferência do educando deverá constar a transcrição 

dos resultados de desempenho e o atestado de frequência.  
§ 1° O educando só poderá ser transferido após o término das atividades de 

avaliação do trimestre em curso, salvo em casos excepcionais a serem analisados pela Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

§ 2° A unidade educacional que receber educando transferido com avaliações 
incompletas ou não efetivadas responsabilizar-se-á em realizá-las. 

 
Art. 52. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes poderá dar 

transferência, em qualquer época do ano, ao educando que infringir os dispositivos deste 
Regimento ou que tenha cometido falta grave, desde que consultado previamente os pais ou 
responsáveis, o Conselho Escolar ou equivalente e acordado com o Conselho Tutelar. 

 
Art. 53. As unidades educacionais poderão receber transferências de educandos, 

desde que autorizadas e/ou reconhecidas pelos órgãos competentes, e nas transferências 
oriundas do exterior, deverá ser feito ajuste da escolaridade do interessado ao Sistema Municipal 
de Ensino, mediante processo de classificação, conforme legislação vigente. 

 
SEÇÃO I 

DA ADAPTAÇÃO DOS ESTUDOS 
 

Art. 54. Estará sujeito à adaptação de estudos o educando que vier transferido de 
outro sistema de ensino, com Proposta Curricular diferente, com o objetivo de complementar a 
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carga horária e/ou componentes curriculares ausentes, visando o ajustamento à Proposta 
Curricular.  
 

Art. 55. O processo de adaptação deverá ser feito de maneira metódica e 
progressiva, podendo ser combinados diversos procedimentos pedagógicos, capazes de permitir 
ao educando o atendimento às exigências de frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco 
por cento) da carga horária do período letivo e o aproveitamento com média igual ou superior a 7 
(sete), resultante da média final aritmética dos trimestres frequentados na unidade educacional. 

Parágrafo único. A adaptação de estudos deverá ser cursada em horário diverso do 
horário das aulas do educando na unidade educacional.  

 
CAPÍTULO V 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Art. 56. A avaliação de cada unidade educacional do Sistema Municipal de Ensino 

que se refere a sua estrutura, organização, funcionamento e aprendizado efetivo dos educandos, 
deverá ser feita através de instrumentos específicos definidos pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes, no último bimestre do ano letivo.  

Art. 57. Os resultados da avaliação institucional serão registrados em relatório pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para que possam nortear os momentos de 
planejamento e replanejamento do Sistema Municipal de Ensino, sendo regulamentada pelo 
Conselho Municipal de Educação. 
 

Art. 58. Os segmentos escolares deverão participar da avaliação do processo 
escolar anualmente de acordo com instrumentos definidos em cada unidade escolar. 
 

Art. 59.  A auto avaliação nos anos iniciais do Ensino Fundamental será feita pelos 
professores, educandos, técnicos, funcionários, auxiliares, por meio de instrumentos específicos 
elaborados pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes. 

§ 1º Somente os educandos a partir do 4º ano do Ensino Fundamental realizarão a auto 
avaliação anualmente devendo cada unidade educacional organizar a forma de aplicação, não 
sendo considerados os resultados para efeito de promoção; 

§ 2º Os segmentos escolares realizarão a auto avaliação anualmente de acordo com a 
definição de cada unidade educacional; 

§ 3º Os dados obtidos na auto avaliação dos segmentos das unidades educacionais 
deverão ser sistematizados na forma de relatório pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes, bem como analisados e discutidos com os segmentos em momentos específicos, 
previstos em calendário escolar.   
 

SEÇÃO II 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO EDUCANDO 

 
Art. 60. A avaliação de desempenho do educando deverá ser um processo contínuo 

e cumulativo, podendo ser realizada por meio de métodos, técnicas e instrumentos diversificados, 
em situações formais e informais a critério do professor, para fins de promoção para o ano 
seguinte.  
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§ 1º O registro da avaliação de desempenho do educando será feito por disciplina, 
em algarismos numéricos, exceto para a Educação Infantil. 

§ 2º Os educandos que não obtiverem a média igual ou superior a 7,0 (sete), nos três 
trimestres, poderão ser retidos em qualquer ano do Ensino Fundamental, devendo cursar o 
mesmo ano no ano subsequente.  

 
Art. 61. Na Educação Infantil, o processo avaliativo de desempenho obedecerá a 

metodologias e critérios próprios e será realizado mediante acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento de forma descritiva, sem o objetivo de promoção, em instrumento específico do 
Sistema Municipal de Ensino, conforme o Anexo VI deste Regimento;  
  § 1° O objetivo da avaliação da Educação Infantil será auxiliar o educador e 
reorientar os projetos, quando necessários, não devendo ter caráter classificatório, devendo ser 
processo descritivo e reflexivo sobre as principais características e competências cognitivas e 
interativas da turma e de cada criança; 

§ 2° Serão realizadas durante o ano três avaliações, para que seja verificado o 
desenvolvimento das crianças na Educação Básica.  

   
Art. 62. Em cada disciplina, o educando será avaliado tantas vezes quantas forem às 

oportunidades desejadas pelo professor e constante em seu planejamento. 
§ 1° O desempenho dos seus educandos será registrado em 3 (três) notas 

bimestrais, cada uma representando a avaliação do total das atividades até então desenvolvidas e 
deverão ser graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, admitindo-se a nota com cinco décimos, 
excetuando a Educação Infantil.  

§ 2° Para o cálculo da Nota Bimestral (NB) do 1º ano ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, o professor deverá se utilizar instrumentos avaliativos, podendo acrescentar outros 
instrumentos de acordo com a especificidade do conteúdo e a adequação necessária ao ano da 
turma. 

Parágrafo único. Os instrumentos avaliativos utilizados pelo professor poderão, 
sempre que necessário, serem reavaliados a partir dos resultados de desempenho dos 
educandos. 

 
Art. 63. No Ensino Fundamental, considerar-se-á aprovado o educando que obtiver 

média igual ou superior a seis (6,0) nos instrumentos de avaliação, na Nota Final Bimestrais (NT) 
no somatório e média das três notas Bimestrais (NB1 + NB2 + NB3 + NB4), cada uma valendo de 
0 a 10 pontos, e setenta e cinco por cento (75%) de frequência anual, conforme a seguinte 
fórmula: 

   
  
                                            NF= (NB1 + NB2 + NB3 + NB4) ÷ 4 ≥ 6.0 
 
 
 

Parágrafo único. O educando que faltar a qualquer avaliação sem apresentar 
justificativa, após a realização da referida atividade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou 
posteriormente, não justificar a não entrega mediante documento escrito para o professor da 
turma ou da disciplina, receberá a nota mínima. 

 
SEÇÃO III 

DA RECLASSIFICAÇÃO 
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                 Art. 64. A reclassificação é o processo de reposicionamento do educando que 
permita sua matrícula no ano adequado. 

§ 1º O educando que demonstrar habilidades e conhecimentos muito acima do ano 
em que estiver cursando, poderá ser reclassificado para outro ano superior, conforme o resultado 
de avaliação da Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

§ 2° A avaliação de reclassificação só poderá ocorrer até o final do primeiro bimestre 
letivo e a nova matrícula deverá ser feita na unidade educacional imediatamente após o resultado; 

§ 3° Os instrumentos utilizados na avaliação do educando deverão ser arquivados na 
ficha individual dele, juntamente com a ata de registro da sua efetivação e registrado em seu 
histórico na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 

§ 4° Não poderão participar do processo de avaliação reclassificatória os educandos 
reprovados e/ou transferidos com reprovação de outras unidades educacionais;  
                     § 5º O educando em momento algum poderá ser reclassificado para o ano anterior 
(retroceder). 
 

SEÇÃO IV 
DA RECUPERAÇÃO PARALELA DE ESTUDOS 

 
Art. 65. O processo de recuperação paralela de estudos terá caráter de 

aprendizagem, devendo acontecer ao longo de cada bimestre do ano letivo, por meio de 
atividades complementares, que possam suprir possíveis dificuldades dos educandos. 

§ 1° É permitido ao educando realizar recuperação em todas as disciplinas ao longo 
do ano letivo; 

§ 2° O período de recuperação deverá acontecer semanalmente na unidade 
educacional e ministrado pelo (a) professor (a) regente;  

§ 3º A recuperação paralela estará prevista no Projeto Político-Pedagógico da 
unidade educacional, sendo que cada uma terá autonomia para organizar-se quanto à forma de 
sua realização; 

§ 4º A nota da recuperação paralela substituirá a nota anterior, desde que seja 
superior à obtida anteriormente. 

 
SEÇÃO V 

AVALIAÇÃO DOS EDUCANDOS DA INCLUSÃO  
 

                    Art. 66.  A avaliação dos educandos com deficiência deve variar segundo suas 
características e a modalidade de atendimento escolar oferecida, respeitadas as especificidades 
de cada caso, no que tange às necessidades de recursos e equipamentos especializados para a 
avaliação de desempenho. 

§ 1º A avaliação será diferenciada quando o educando possuir um diagnóstico onde 
conste que é educando da inclusão e/ou com dificuldade de aprendizagem; 

          § 2º Os educandos com deficiência e os que apresentarem condutas típicas serão 
avaliados em função de seus níveis de desenvolvimento geral e pessoal, considerado os 
conteúdos curriculares mínimos e os níveis de competência social por eles alcançados; 
                      

Art. 67. No decorrer do processo educativo, será realizada uma avaliação 
pedagógica dos educandos que apresentem deficiências, objetivando identificar barreiras que 
estejam impedindo ou dificultando o processo educativo. 
                     § 1º Esta avaliação deverá levar em consideração todas as variáveis que incidem na 
aprendizagem, individuais e ou coletivas, pessoais ou institucionais e a prática docente; 
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                     § 2º O educando será encaminhado à Equipe da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes para a realização da avaliação pedagógica, quando julgar 
necessário.  

 
CAPÍTULO VI 

DA FREQUÊNCIA DOS EDUCANDOS 
 
Art. 68. A frequência dos educandos é obrigatória às aulas e às demais atividades 

escolares estabelecidas no calendário escolar. 
§ 1° As atividades realizadas com os educandos faltosos poderão ser programadas, 

orientadas e registradas pelo professor, com a finalidade de sanar as dificuldades no processo de 
ensino; 

§ 2° As atividades de reposição relativas às faltas não eximem a unidade 
educacional de adotar as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 

§ 3° Será dispensada da frequência às aulas de Educação Física, o educando que 
apresentar problema de saúde, devidamente atestado por escrito, conforme a legislação em vigor.  

 
Art. 69. O controle de frequência deverá ser registrado no Boletim Escolar pelo 

professor e será efetuado sobre o total de horas letivas anuais, exigida a frequência mínima de 
setenta e cinco por cento (75%) para a aprovação. 

 
Art. 70. Para o Pré-escolar, o controle de frequência deverá ser registrado no 

Boletim Escolar pelo professor e será efetuado sobre o total de horas letivas anuais, exigida a 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento). 

 
CAPITULO VII 

DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR  
 

Art. 71. A Secretaria de cada unidade escolar deverá expedir a documentação 
escolar do educando, utilizando documentos originais sem rasura, inclusive o histórico escolar, o 
atestado de frequência e as notas parciais, se houver, no prazo máximo de quinze dias. 

  
Art. 72. Ao final de cada bimestre, a Secretaria de cada unidade escolar deverá 

expedir Boletim Escolar, contendo as informações sobre o resultado de avaliação de desempenho 
do educando e a sua frequência às aulas.  

 
Art. 73. O histórico escolar é um documento que registra a vida escolar do educando 

e deverá ser expedido, em caso de conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental ou de 
transferência, pela Secretaria de cada unidade escolar. 

 
Art. 74. A documentação escolar só terá validade com o carimbo, registro e 

assinatura do profissional responsável da Unidade Escolar.  
 
Art. 75. O diário de classe é o documento escolar que registra anualmente o 

desempenho do educando, os conteúdos ministrados e as atividades desenvolvidas pelo 
professor e a frequência dos educandos.  

Parágrafo único. Por ser um documento único e de uso exclusivo do professor, o 
Diário de Classe é de sua responsabilidade, devendo ser entregue à Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes no final de cada bimestre, sem rasuras, preenchido e com letra 
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legível, devendo ser arquivado, no final do ano letivo, com a assinatura do professor de cada 
unidade escolar e do orientador escolar, se houver.  

 
Art. 76. A Secretaria de cada unidade escolar deverá possuir os seguintes 

documentos das unidades educacionais: 
I - lei e data de criação; 
II - alvará sanitário; 
III - planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações; 
IV - histórico da unidade; 
V - registro de mobiliário, equipamentos, materiais didático-pedagógicos e acervo 

bibliográfico; 
VI - pasta com correspondências expedidas e recebidas; 
VII - pasta com a legislação pertinente à (s) etapa (s) e/ou modalidade (s) existente 

(s) na unidade educacional. 
 

TÍTULO VI 
DO REGIME DISCIPLINAR 

             
CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 
 
Art. 77. O regime disciplinar terá a finalidade de aprimorar o ensino, a formação do 

educando, o bom funcionamento dos trabalhos escolares e respeito mútuo entre os membros da 
comunidade escolar, para a consecução dos objetivos previstos no Plano Municipal de Educação 
e no Projeto Político-Pedagógico das unidades educacionais. 
 

Art. 78. O regime disciplinar será o decorrente das disposições legais aplicáveis em 
cada caso das determinações deste, dos regulamentos específicos e das decisões emanadas da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em acordo com a Lei Orgânica do 
Município. 
 

CAPÍTULO II 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 79. As penalidades a serem aplicadas ao pessoal docente e administrativo do 

Sistema Municipal de Ensino estão determinadas na Lei Complementar nº. 5, de 2 de fevereiro de 
2004, que institui o regime jurídico único para os servidores públicos do município de Capão Alto. 

  
Art. 80. Ao educando, conforme a gravidade, reiteração da falta ou infração cometida 

às disposições deste Regimento ou da legislação específica, serão feitas orientações específicas 
ou aplicadas penalidades: 

I - orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores e dos 
coordenadores; 

II - advertência oral, registrado o fato em livro de ata da unidade educacional pelo 
professor, com pelo menos assinatura de uma testemunha maior de 18 anos;  

III - advertência escrita, com anotações ou em documentos próprios (livro ata ou livro 
de ocorrência), com a assinatura do pai ou responsável do educando, em função de falta grave; 

IV - suspensão temporária parcial das atividades de aula, com a permanência do 
educando na unidade educacional, com a coordenação do serviço de orientação educacional, 
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convocação dos pais ou responsáveis tomarem ciência do fato e assinatura do livro de ata da 
unidade educacional, em função de falta grave; 

V - transferência do educando da unidade educacional em que está matriculado para 
outra unidade educacional localizada no município, depois de parecer do Conselho Escolar, se 
houver, do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Tutelar, em função de reincidência de 
faltas graves.  

Parágrafo único. A penalidade imposta ao educando deverá ser adotada com os 
seguintes procedimentos: 

a) toda punição aplicada ao educando será comunicada aos responsáveis legais; 
b) sempre será disponibilizada assistência psicológica aos responsáveis legais e ao 

educando;  
c) fica resguardado o direito de o educando ser ouvido e o seu responsável legal, 

antes da aplicação das penalidades dos incisos III, IV e V; 
  
Art. 81. É considerada como falta grave às cometidas no interior e nas proximidades 

da unidade educacional e, dessa forma preencher o APOMT, desde que tenham comprovações 
evidentes , sendo as principais:  

I - agredir verbal ou fisicamente qualquer membro da comunidade escolar; 
II - furtar ou roubar; 
III - ingerir bebidas alcoólicas;  
IV - destruir intencionalmente o patrimônio público;  
V - consumir qualquer tipo de droga; 
VI - manter relações sexuais ou praticar atos imorais;  
VII - tentar ou adulterar resultado de instrumentos de avaliação de desempenho; 
VIII - portar materiais pornográficos;  
IX - portar arma de fogo ou arma branca.  
 
                                                  CAPÍTULO III 
                        DA COMPETÊNCIA DE APLICAR PENAS 
 
Art. 82. A competência para aplicação das penalidades é da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes para os casos considerados graves, devendo ouvir o Conselho 
Tutelar e a Assessoria Jurídica da Prefeitura de Capão Alto, antes da aplicação da pena cabível. 

 
                                               TÍTULO VII 
                  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 83. Nenhuma publicação oficial que envolva responsabilidade da unidade 

educacional pode ser feita sem a autorização prévia e expressa da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes de Capão Alto.   

 
Art. 84. É vedada na unidade educacional toda e qualquer manifestação 

discriminatória em relação à etnia, à religião, ao gênero e às pessoas consideradas deficientes. 
 
Art. 85. É vedada à manifestação político-partidária de qualquer natureza no interior 

da unidade educacional. 
 
Art. 86. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes, de acordo com o que estabelece a legislação vigente. 
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Art. 87. O Regimento Escolar será avaliado anualmente pelo Conselho Municipal 
de Educação em data prevista em calendário letivo, podendo ser alterado se necessário, e 
encaminhado para homologação pelo Prefeito Municipal na forma de Decreto. 

 
Art. 88. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, após aprovação 

mediante Ato Administrativo. 
 
 

Capão Alto, 24 de junho de 2022. 
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ANDRE PEREIRA ARRUDA 
Presidente do Conselho Municipal de Educação 
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