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Resoluções

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA – BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Justiniano Gonçalves, n°118 – Cinelex - CEP.44710-000
Serrolândia - Bahia
cmeserrolandia@gmail.com

RESOLUÇÃO CME Nº 11/2022
Aprova o Regimento Escolar Unificado
das Unidades Escolares do Sistema
Municipal de Ensino do Município de
Serrolândia.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e de acordo
com o que lhe confere a Lei n° 468/12, modificada pela Lei n° 639/2017,

RESOLVE,

Art. 1° - Aprovar o Regimento Escolar Unificado das Unidades Escolares do Sistema
Municipal de Ensino do Município, constante do processo nº 88/2021, aprovado em
sessão extraordinária do dia 24 de maio de 2022.
Art.

2º - O referido Regimento ficará disponível em PDF no Diário Oficial deste

Município e deve constar na documentação presente em todas as Unidades Escolares
do Sistema Municipal de Ensino a partir desta data.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Serrolândia, 25 de maio de 2022.
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APRESENTAÇÃO
O presente documento legal corresponde ao Sistema Municipal de Ensino, da
Cidade de Serrolândia -Bahia, atendendo a Educação Básica nas seguintes etapas:
Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) e Modalidades:
Educação do Campo, Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas – EPJAI e
Educação Especial Inclusiva. O referido documento tem por objetivo constituir um
ensino com vistas à normatização do fundamento administrativo e pedagógico, à luz
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Documento Curricular Referencial
Municipal (DCRM).
O Regimento Escolar é o documento que orienta e organiza todo o trabalho
desenvolvido nas unidades de ensino, fundamentado na legislação vigente, de
caráter democrático, construído com a participação dos diversos seguimentos da
Comunidade Escolar. Documento este que deve ser levado em consideração na (re)
estruturação do Projeto Político Pedagógico - PPP.
Este documento organizado pela comissão de revisão de Regimento Escolar
Unificado, sob a coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação –
(SME), e apreciação do Conselho Municipal de Educação - (CME), apresenta
orientações em sintonia com a Política Educacional, contemplando suas finalidades
e objetivos, a organização do trabalho pedagógico/administrativo e os segmentos
que compõe toda Comunidade Escolar.
Adriana Paixão de Sousa Silva
Secretária Municipal de Educação.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AEE - Atendimento Educacional Especializado
BNCC – Base Nacional Comum Curricular
CEE - Conselho Estadual de Educação
CME – Conselho Municipal de Educação
CNE - Conselho Nacional de Educação
CPF - Certidão e Pessoa Física
DCRM – Documento Curricular Referencial Municipal
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
EPJAI – Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
RG – Registro Geral
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
NAM – Núcleo de Apoio Multidisciplinar
NEE – Necessidades Educacionais Especiais
NIS - Número de Identificação Social
SME - Sistema Municipal de Educação
SUS – Sistema Único de Saúde
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
LDB – Lei de Diretrizes e Bases
PPP – Projeto Político Pedagógico
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REGIMENTO ESCOLAR UNIFICADO DO MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA
BAHIA.
TÍTULO I
DAS DIPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - A organização administrativa, pedagógica e disciplinar das Escolas
Municipais, estão estruturadas conforme as etapas de ensino: Educação Infantil,
Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais) e das Modalidades: Educação do
Campo, Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas- EPJAI e Educação
Especial Inclusiva, pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Serrolândia Bahia, são mantidas pela Prefeitura Municipal, sediada à Praça Manoel Novaes, nº
90 e jurisdicionadas administrativamente, pela Secretaria Municipal de Educação de
Serrolândia- Bahia.
Art. 2º -O Sistema Municipal de Ensino do Município de Serrolândia- Bahia, regerse-á pelo presente Regimento que se alicerça nos dispositivos constitucionais
vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), alterada pela
Lei n° 13.415, de 16 de Fevereiro de 2017, no Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA Lei n° 8.069/90, na Lei Federal n° 11.114/2005 e Lei n° 11.274/2006 nas leis
municipais do Conselho Municipal de Educação - CME n° 468/2012, da Resolução
CME 02/2015 e da Secretaria Municipal de Educação - SME 467/2012, Lei Orgânica
Municipal nas demais Legislações Municipais, Resoluções do Conselho Municipal
de Educação e em outros dispositivos legais que define as diretrizes pedagógicas,
administrativas e disciplinares para todas as unidades escolares integrantes dos
Sistema Municipal de Educação do Município de Serrolândia- Bahia.
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TÍTULO II
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES
Art. 3º - A Educação Escolar é inspirada nos princípios de liberdade humana, tem
como objetivo geral da Educação Nacional, pleno desenvolvimento do educando,
assegurando-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania,
fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho, bem como o prosseguimento em
estudos posteriores.
Art. 4º - Os objetivos das Unidades de Ensino do Município de Serrolândia -Bahia
devem estar voltados para os fins mais amplos da Educação Nacional expressos na
Lei 9.394/96 e na Constituição Federal e baseiam-se nos seguintes princípios:
respeito ao aluno, proporcionando-lhe igualdade de condições para o acesso

I

e permanência na escola;
liberdade de aprender, ensinar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o

II

saber;
III

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

IV

respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V

valorização da experiência extra-escolar;

VI

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

VII

desenvolver atividades que permitam ao aluno condições para o seu

crescimento como individuo autônomo, intelectual e social, interagindo à ação
familiar e fortalecendo o despertar para a cidadania;
VIII

incentivar o educando na busca de conhecimentos, utilizando diferentes

fontes de informação e recursos tecnológicos;
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IX

compreender a cidadania como participação social e política, assim como o

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia-a-dia
atitudes de solidariedade e respeito mútuo, repudiando às injustiças;
X

assegurar aos que não concluíram o ensino fundamental na idade própria

oportunidade de acesso ou continuidade de estudos por meio da Educação de
Pessoas Jovens, Adultas e Idosas;
XI

assegurar atendimento educacional especializado aos educandos com

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, por meio da matrícula nas classes comuns de ensino regular e no
Atendimento Educacional Especializado (AEE).

CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS ETAPAS
SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 5° – A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui direito
inalienável da criança de 0 a 5 anos, a que o Município tem o dever de atender em
complementação à ação da família e da comunidade.
Art. 6º – A Educação Infantil, deve ser oferecida em creches e pré-escolas, as que
constituem Unidades Educacionais públicas que educam e cuidam de crianças de 0
a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral, regulados e
supervisionados pelo Sistema Municipal de Ensino.
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§ 1º - A matrícula na pré-escola é obrigatória para todas as crianças a partir de 4
(quatro) anos de idade, conforme disposto na Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013.
Art. 7º – A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança em seus aspectos cognitivo, físico, psicomotor e sócio afetivo, de forma a
complementar a ação da família e comunidade, promovendo a interação com o
ambiente físico e social.
Art. 8º – A Educação Infantil de 0 (zero) a 5 (cinco) anos poderá ser ofertada em:
I

creches, para crianças de zero a três anos de idade;

II

pré-escola para crianças de quatro e cinco anos de idade;

Art. 9º– As Unidades de Ensino deverão complementar a educação da família e
proporcionar a democratização do acesso aos bens culturais e conhecimentos
socialmente construídos. Sendo responsável por três funções indissociáveis: o
cuidar, o educar e o brincar em um processo de interação.
Art. 10 – As crianças com necessidades educacionais especiais serão, atendidas na
rede regular de Educação Infantil públicos preferencialmente, e/ou nas escolas que
ofertam educação básica na modalidade especial, público respeitados os direitos a
atendimento adequado em todos os seus aspectos, por meio de ações integradas
entre as áreas de saúde, assistência social, cultura e lazer, conforme legislação
vigente.
Art. 11 – A Educação Infantil é ofertada com a finalidade de:
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I.

desenvolver a capacidade de concentração, atenção, expressão corporal, oral

e plástica;
II.

valorizar a natureza, demonstrar atitudes positivas, no sentido de preservá-la.

III.

promover a socialização e enriquecimento de experiência que facilitem o

desenvolvimento do saber e da adaptação da criança à escola e ao meio em que
vive;
IV.

proporcionar condições para o desenvolvimento formal e integral da criança

de maneira que esta se sinta satisfeita e adaptada no meio escolar e possa dominar
o pensamento produtivo e operar a sua capacidade de raciocínio lógico.
Art. 12 - A Educação Infantil visando desenvolver os aspectos físicos, psicológicos,
cognitivos e sociais no comportamento da criança e complementando as ações da
família e da comunidade, ainda objetiva:
I

favorecer a aquisição de independência;

II

possibilitar a integração da criança no meio social;

III

favorecer a formação de sentidos;

IV

oportunizar atividades quer desinibam a criança;

V

estimular a criatividade;

VI

desenvolver a responsabilidade e a socialização;

VII

contribuir para uma melhor coordenação motora do esquema corporal;

VIII

aprimorar a sensibilidade auditiva, memória e atenção;

IX

desenvolver a discriminação quando a posição, direção e lateralidade;
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SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 13 - O Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, iniciarse-á aos 6 (seis) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na idade
própria, não tiveram condições de frequentá-lo e tem por objetivo a formação básica
do cidadão, mediante:
o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o

I

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, visando a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
II

a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da

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

o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a

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

o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
V

promover a aquisição de conhecimentos cada vez mais atualizados;

VI

oferecer meios para que o educando aprenda com eficiência e busque

soluções para a vida cotidiana;
VII

compreender o Sistema Político Nacional;

VIII

proporcionar meios que conduzem o educando ao interesse pela tecnologia e

pelas artes;
Parágrafo Único: O Ensino Fundamental de nove anos, com base na Lei nº
11.274/2006, tem como objetivo geral assegurar um tempo mais longo de convívio
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escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem com
qualidade.
Art. 14 - Serão resguardados os direitos da continuidade de estudos a alunos
matriculados no Ensino Fundamental de nove anos;
Art. 15 - Será assegurada a conclusão do Ensino Fundamental de nove anos a todos
os alunos matriculados no Ensino Fundamental de nove anos.
Art. 16 - O Ensino Fundamental com duração de nove anos estrutura-se em cinco
anos iniciais (de seis a dez anos de idade) e quatro anos finais (de onze a quatorze
anos de idade), tendo a seguinte organização:
I

1º ano (06 anos)

II

2º ano (07 anos)

III

3º ano (08 anos)

IV

4º ano (09 anos)

V

5º ano (10 anos)

VI

6º ano (11 anos)

VII

7º ano (12 anos)

VIII

8º ano (13 anos)

IX

9º ano (14 anos)

Art. 17 - Os educandos com seis anos de idade completos ou a completar até 31 de
março do ano em curso, conforme a Lei 11.274/2006, do Ensino Fundamental de
nove anos, deverão ser matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental.
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§ 1º - Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, as crianças deverão ter 6
(seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a
matrícula. (Resolução do Conselho Nacional de Educação - CNE/CEB nº 1/2010, de
14/01/2010).
§ 2º - As crianças que completarem 6 (seis) anos de Idade após a data definida no
artigo anterior deverão se matriculadas na Pré-escola.
Parágrafo Único: Os educandos com sete anos de idade ou mais que ingressarem
pela primeira vez na escola, serão matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental
de nove anos e atendidos, mediante os institutos de avanço da reclassificação,
conforme o disposto pela Lei 9.394/96, Art. 24, inciso V, alínea “C” e Art. 23 § 1º,
respectivamente combinados com os Artigos 11 e 12 da Resolução do Conselho
Estadual de Educação CEE - BA nº 127 de 1997.
Art. 18- As políticas educativas e as ações pedagógicas nas escolas de ensino
fundamental serão norteadas pelos seguintes princípios:
I

éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à

dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos,
contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de
origem, raça, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
II

políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito

ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais;
da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens
culturais e outros benefícios; da exigência de diversidade de tratamento para
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assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes
necessidades; da redução da pobreza e das desigualdades sociais;
III

estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; do

enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; da
valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura
brasileira; da construção de identidades plurais e solidárias.

CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUAS MODALIDADES
SEÇÃO I
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS – EPJAI

Art. 19 - A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas é uma modalidade de
ensino que oferta a Alfabetização e o Ensino Fundamental para atendimento de
Jovens com idade a partir de 15 anos.
Art. 20 - São objetivos da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
I

Resgatar e suprir a escolaridade do jovem e do adulto no Ensino Fundamental

que foi interrompida durante anos, visando reparar e propiciar a esta classe de
educandos um ensino mais acelerado e voltado para as necessidades imediatas.
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II

Adequar o jovem e o adulto para as exigências de um mercado de trabalho

que prima por ser competitivo, dominado pela tecnologia e pelas constantes
inovações da era globalizada que vivemos.
III

Levar os alunos ao entendimento de que o exercício pleno da cidadania de

forma consciente e justa, só é possível por meio do desenvolvimento intelectual,
ético, moral e afetivo do ser humano.
IV

Preparar o aluno para utilizar os diferentes códigos de linguagem, para bem

se comunicar e interpretar a realidade que o cerca.
V

Despertar neste aluno uma postura consciente, crítica e responsável frente

aos problemas sociais.
Art. 21 - A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, deve pautar-se pela
flexibilidade, tanto do Plano Curricular quanto de tempo e espaço, para:
I

Romper a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de

modo a permitir percursos individualizados e conteúdos significativos para as
Pessoas Jovens, Adultas e Idosas;
II

Prover suporte e atenção individual as diferentes necessidades dos

estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas;
recreativas e esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos
estudantes;
III

Valorizar a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, e

desenvolver a agregação de competências para o trabalho;
IV

Promover a motivação e orientação permanente dos estudantes, visando a

maior participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho;
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V

Articular os momentos de estudo, que se constituem em fortalecimento da

formação continuada destinada especificamente aos educadores de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas.
Art. 22 - Os professores atuantes na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
são responsáveis em fomentar uma prática pedagógica condizente à realidade
comum nesta modalidade de ensino.

SEÇÃO II
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 23 - A Educação Especial é uma modalidade de ensino que considera um
conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que devem estar à
disposição de todos os alunos com deficiência, oferecendo diferentes alternativas de
atendimento.
Parágrafo Único – Trata-se de uma modalidade de ensino transversal a todas as
etapas e modalidades, como parte integrante da educação regular, devendo ser
prevista no Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino e nos demais itens
que constituem a organização pedagógica.
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Art. 24 - As Unidades de Ensino que atendem às crianças com necessidades
educacionais especiais devem contar com profissionais especializados para apoio
ao professor.
Art. 25 - O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve ser ofertado
mediante avaliações específicas, escolas ou serviços específicos, sempre que em
função das condições das crianças, não for possível a sua integração nas
modalidades de ensino regular.
Art. 26 – Fica limitado em até 25 (vinte e cinco) alunos, o número de matrículas da
sala que tem matriculado 1 (um) aluno com deficiência, e na hipótese de constar
igual a 2 (dois) ou 3 (três) o número de alunos com deficiência, as demais matrículas
não poderão ultrapassar 20 (vinte) alunos, este último, dependendo do grau de
dependência , poderão ter um professor auxiliar ajudando o professor regente.
Art. 27 - As Unidades de Ensino devem matricular todos os estudantes com
deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação, cabendo organizar-se para seu atendimento, garantindo
as condições para uma educação de qualidade para todos, devendo considerar suas
necessidades educacionais específicas, pautando-se em princípios éticos, políticos
e estéticos, para assegurar:
I

A dignidade humana e a observância do direito de cada estudante de realizar

seus projetos e estudo, de trabalho e de inserção na vida social, com autonomia e
independência;
II

A busca da identidade própria de cada estudante, o reconhecimento e a

valorização das diferenças e potencialidades, o atendimento às necessidades
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educacionais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição
e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;
III

O desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de

participação social, política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento
de seus deveres e o usufruto de seus direitos.
Art. 28 - As Unidades de Ensino deverão oferecer serviços especiais, com orientação
da Secretaria Municipal de Educação e fiscalização do Conselho Municipal de
Educação, aos alunos com deficiências mentais, sensoriais, físicas, múltiplas e aos
superdotados.
Parágrafo Único - São considerados como Serviços de Educação Especial:
I

Classe regular com apoio de cuidadores da Educação Especial;

II

Sala de recursos multifuncionais;

III

Núcleo de Apoio Multidisciplinar – NAM;

Art. 29 - Através do Censo Escolar, feito anualmente, as Unidades de Ensino,
orientadas pela Secretaria Municipal de Educação, deverão manter um cadastro
atualizado dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), cujas
informações deverão ser justificadas através de relatórios específicos.

SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DO CAMPO
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Art. 30 - As Unidades de Ensino localizadas na zona rural deverão introduzir
princípios da Educação do Campo, que se define como uma “concepção político
pedagógica, voltada para dinamizar a ligação dos seres humanos com a produção
das condições de existência social, na relação com a terra e o meio ambiente,
incorporando os povos e da pecuária, da agricultura, os pesqueiros, caiçaras,
ribeirinhos, quilombolas” (CNE/MEC, 2002).
Art. 31 - A Educação do Campo é uma modalidade de ensino transversal a todas as
etapas e outras modalidades, com características específicas a serem observadas
no Projeto Político Pedagógico, no Documento Curricular Referencial Municipal, no
Plano de Ensino do professor e na Sistemática de Avaliação da Aprendizagem do
Aluno.
Art. 32 - A finalidade da Educação do Campo é oferecer uma educação escolar,
associada à produção da vida, do conhecimento e da cultura do campo e
desenvolver ações coletivas com a comunidade escolar numa perspectiva de
qualificar o processo de ensino e aprendizagem.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I
DA DIRETORIA
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Art. 33 - A Direção das Unidades de Ensino constitui-se de Diretor, Vice-Diretor e
Secretário, ambos legalmente habilitado, em curso de nível superior com graduação
em Pedagogia ou Licenciatura plena na área da educação e apoiado pelo Conselho
Escolar de acordo a Lei Municipal 485/2012 e 558/2015 que altera a redação da Lei
nº 129/1999 que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos servidores do
Magistério do Município de Serrolândia.
Parágrafo Único: O quantitativo de funcionários que compõem a Direção das
Unidades de Ensino é conforme o porte da Instituição seguindo a legislação vigente.
Art. 34 – Compete ao Diretor:
I

cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria de Educação para a abertura e

encerramento da matrícula;
II

organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades do Estabelecimento

assegurando a sua eficácia, inclusive representá-lo judicialmente se for o caso;
III

promover reuniões pedagógicas e administrativas, visando o estudo e

discussões de temas referentes a problemas educacionais, analisando e avaliando
o rendimento do planejamento;
IV

diligenciar permanentemente, no sentido de promover e aperfeiçoar o

relacionamento Escolar-Família-Comunidade;
V

cumprir e fazer cumprir as leis de ensino, as determinações legais das

autoridades competentes na esfera das suas atribuições e as disposições deste
Regimento;
VI

delegar no âmbito de sua competência poderes e atribuições aos diversos

setores da Unidade de Ensino para o seu bom funcionamento;
VII

convocar e presidir reuniões;
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VIII

tombar todos os bens materiais das Unidades de Ensino e manter a inspeção

periódica e buscar providências necessárias para a sua segurança, conservação e
reparação;
IX

elabora e executar o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE – e o Projeto

Político Pedagógico visando à eficiência e a eficácia da Unidade de Ensino;
X

comunicar ao Conselho Tutelar ou na ausência deste, à autoridade judiciária,

sempre que os direitos das crianças e dos adolescentes forem ameaçados ou
violados, assim como os casos de evasão escolar e as faltas, antes que estas atinjam
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas previstas;
XI

encaminhar aos órgãos competentes a frequência e o rendimento escolar dos

alunos;
XII

comunicar aos pais ou responsáveis a frequência e o rendimento escolar dos

alunos;
XIII

aplicar quando for o caso, sanção disciplinar emitindo e expedindo atos e

portarias administrativas para o pessoal técnico-administrativo, docente e discente
na forma da lei representar perante a autoridade competente todos os recursos
cabíveis;
XIV

proceder à programação e distribuição da carga horária referente aos

componentes curriculares;
XV

assinar correspondência e todos os documentos escolares, abrir, rubricar e

encerar os livros de uso da Secretaria;
XVI

visar à escrituração escolar como objetivo de legalizar e autenticar a vida

escolar dos alunos e a vida funcional do quadro de pessoal;
XVII

adotar medidas para prevenir a evasão escolar;

XVIII atestar e dá exercício a todo funcionamento efetivo ou contratado, lotado na

Unidade de Ensino;
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XIX

assinar conjuntamente com o secretário certificados, transferências, históricos

escolares e toda a documentação oficial;
XX

aprovar horários de funcionamento da Unidade de Ensino, os individuais dos

professores, o período de avaliação, o cumprimento dos dias letivos e horas
estabelecidas pela legislação em vigor;
XXI

adotar decisão de emergência em casos não previstos neste Regimento

juntamente com os Órgãos Colegiados, comunicando posteriormente as autoridades
superiores;
Parágrafo Único – Na ausência do Diretor cabe ao Vice-Diretor substituí-lo e no
impedimento deste, assumirá o Secretário titular mediante portaria interna emitida e
assinada pelo Diretor.
Art. 35 – Compete ao Vice-Diretor:
I

substituir o Diretor na sua ausência e impedimento legais;

II

encaminhar mensalmente ao Diretor, a frequência dos professores e

funcionários do seu turno;
III

assessorar direta ou indiretamente o Diretor em todas as suas atribuições

inerentes ao cargo;
IV

participar do planejamento e reuniões convocadas pela direção, bem como

supervisionar todos os serviços burocráticos e auxiliares do seu turno;
V

participar da realização do processo de matrícula e outras tarefas conforme

delegação de Diretor.
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CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
Art. 36 – Os Órgãos Colegiados são aqueles que prestam assessoramento técnicopedagógico e administrativo às atividades da Unidade de Ensino.
Art. 37 - São órgãos colegiados:
I

Conselho Escolar;

II

Conselho de Classe;

III

Caixa Escolar;

SEÇÃO I

DOS CONSELHOS ESCOLARES

Art. 38 – O Colegiado Escolar é um órgão consultivo e fiscalizador nas questões
técnico-pedagógicos, administrativas, financeiras das Unidades de Ensino, visando
estabelecer parceria e corresponsabilidade entre a escola e a comunidade, com o
objetivo de melhorar a qualidade do ensino no limite da legislação vigente.
Art. 39 – Compete ao Conselho Escolar:
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I

promover a transparência nos processos de gestão da escola, através da sua

autonomia técnico-pedagógicos, administrativas, financeiras e a participação efetiva
da comunidade escolar no processo educacional;
II

ampliar os níveis de participação na análise dos projetos e no

acompanhamento das atividades da escola de forma a estabelecer novas relações
do compromisso e corresponsabilidade;
III

analisar os resultados da avaliação interna e externa da escola propondo

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

orientar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros geridos pela

escola, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE /
Ministério da Educação – MEC.
V

fortalecer a interação escola e comunidade;

VI

elaborar, acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico - PPP;

VII

promover

atividades

pedagógicas,

lúdicas,

artísticas,

desportivas

e

recreativas que facilitem a integração entre, pais e professores, no interesse da ação
educativa;
VIII

viabilizar apoios e parcerias objetivando o desenvolvimento da Unidade de

Ensino;
IX

analisar as prestações de contas referentes a todos os recursos financeiros

alocados à escola;
Art. 40 – O Conselho de Classe será composto dos professores dos componentes
curriculares, Áreas de Estudos ou atividades; representantes do Conselho Escolar,
Coordenador Pedagógico, sob a presidência do Diretor da Unidade de Ensino com
a finalidade de avaliar os aspectos qualitativos;

Praça Manoel Novaes, 99 I Centro I Serrolândia – BA
Prefeituraserrolandia@hotmail.com I Secadmserrolandia@gmail.com
(74) 3631-2733 I (74) 3631-2794

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKVBMENBMZI5QZA2OTZBMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Maio de 2022
27 - Ano XV - Nº 4762

Serrolândia

Prefeitura Municipal de Serrolândia – Bahia
CNPJ – 14.196.703/0001-41

Art. 41 – O Conselho de Classe é o Órgão responsável para encaminhamento e
análise da vida escolar dos alunos e tem por objetivos:
I

proporcionar uma visão clara das condições do aluno através da coleta

contínua e progressiva dos dados repetentes ao seu desempenho;
II

conhecer o nível de rendimento da classe, nos aspectos qualitativo e

quantitativo quanto ao seu desempenho como grupo;
III

dar condições ao professor de contínua auto avaliação e (re)planejamento do

seu trabalho;
IV

diagnosticar as causas de baixo rendimento de aluno e traçar metas para

alcançar resultados satisfatórios.
V

analisar o comportamento da classe, e confrontar o seu relacionamento com

os diferentes processos;
Parágrafo Único – o conselho de classe reunir-se-á:
a)

ao fim de cada Unidade Letiva;

b)

ao fim do ano letivo Regular;

c)

ao fim dos estudos obrigatórios de Recuperação;

d)

extraordinariamente, quando convocado de acordo com o número de turmas

existentes.
Art. 42 – Compete ao Conselho de Classe:
I

acompanhar e avaliar o desempenho de cada aluno individualmente e dos

grupos de alunos como um todo, deliberando as providências a serem adotadas;
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definir sobre organização, adequação de planos e programas indispensáveis

II

ao processo ensino-aprendizagem;
analisar as notas obtidas pelos alunos nos componentes curriculares, Áreas

III

de Estudos ou atividades;
decidir sobre a promoção de cada aluno que não tenha atingido nota

IV

satisfatória à mesma. Na forma deste Regimento;
identificar os alunos de aproveitamento insuficiente;

V

lavrar ata de reuniões realizadas, registrando-as em livros próprios e

VI

assinada por todos os presentes;
VII

replanejar considerando os recursos da avaliação;

VIII

classificar e reclassificar alunos;

Art. 43 – O Conselho de Classe delibera por maioria simples 50% (cinquenta por
cento) mais um de seus membros presentes.
Art. 44 – Critérios considerados na avaliação:
I

assiduidade;

II

comportamento;

III

conduta geral dentro e fora da sala de aula;

IV

circunstâncias que tenham interferido para prejudicar o aproveitamento do

aluno;
V
VI

cumprimento das tarefas e participação nas aulas;
aproveitamento em outras disciplinas;

Art. 45 – limitar-se-á 03 (três) disciplinas da Base Nacional Comum e todas
disciplinas da parte diversificada para o aluno ter direito a deliberação do Conselho

Praça Manoel Novaes, 99 I Centro I Serrolândia – BA
Prefeituraserrolandia@hotmail.com I Secadmserrolandia@gmail.com
(74) 3631-2733 I (74) 3631-2794

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKVBMENBMZI5QZA2OTZBMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Maio de 2022
29 - Ano XV - Nº 4762

Serrolândia

Prefeitura Municipal de Serrolândia – Bahia
CNPJ – 14.196.703/0001-41

de Classe, para promoção, de acordo com os critérios estabelecidos neste
Regimento.
Art. 46 – Realizada a reunião do Conselho de Classe será lavrada ata, com os
resultados da deliberação e da reunião após estudos de Recuperação Final,
constando os resultados de cada aluno, expressando a menção aprovado ou
reprovado, creditando a nota 5,0 (cinco) e assinada por todos os presentes.
Parágrafo Único – é facultado ao aluno de maior idade ou seu responsável legal,
recorrer das decisões do Conselho de classe, junto ao Conselho Municipal de
Educação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação dos resultados
das decisões do aludido Conselho, caso as deliberações estejam em desacordo com
o presente Regimento.

SEÇÃO II
DA CAIXA ESCOLAR

Art. 47 - A Caixa Escolar é uma Unidade Executora com personalidade jurídica,
de sociedade civil e direito privado sem fins lucrativos, representativa da
comunidade escolar e não integrada a administração pública;
Art. 48 -A Caixa Escolar tem como princípios básicos a busca da promoção, da
autonomia pedagógica, administrativa e financeira das Unidades de Ensino;
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Art. 49 - Cabe a Caixa Escolar receber e administrar recursos transferidos por
órgãos federais e advindos da comunidade local, provenientes de campanhas
escolares, bem coma fomentar as atividades pedagógicas das Unidades de
Ensino;
Art. 50 - A composição, competências e atribuições da Caixa Escolar estarão
definidas na legislação específica.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA

Art. 51 - A Secretaria estará subordinada a Direção e será encarregada
do serviço de escrituração escolar, de pessoal, arquivo, e preparação de
correspondências da Unidade de Ensino, e do sistema de informática
escolar e das abas e sites da Educação Nacional.
Art. 52- A função do (a) Secretário(a) poderá ser exercida por funcionário
que tenha o Nível Superior completo, que domine as tecnologias de
comunicação (Tic’s), nomeado através de portaria do Prefeito Municipal e
autorizado pelo Conselho Municipal de Educação – CME..
Art. 53 - Compete ao Secretário(a):
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I

responsabilizar-se pela Secretaria, assessorado por todo o pessoal

envolvido no serviço;
II

supervisionar a expedição e tramitação de qualquer documento ou

transferência,

assinando

conjuntamente

com

o

Diretor,

atestados,

transferências, históricos escolares, atas ou outros documentos oficiais;
articular-se com os setores técnicos-pedagógicos para que nos

III

prazos previstos sejam fornecidos todos os resultados escolares dos alunos,
referentes as programações regulares e especiais da Unidade d e
Ensino;
redigir e subscrever os Editais de chamada para verificação,

IV

matrícula, inscrição, punição e demais avisos, publicando-os por ordem
do Diretor;
manter atualizadas as pastas individuais dos alunos quanto a

V

documentação exigida e a permanente compilação e armazenamento de
dados no sistema;
adotar medidas que visem preservar toda documentação sob

VI

sua responsabilidade, HD, armazenar em suportes eletrônicos;
manter atualizadas as cópias da legislação em vigor;

VII

evitar o manuseio de papeis, por pessoas estranhas ao serviço,

VIII

bem como a retirada de pastas, livros, diários de classe e registros de
qualquer natureza do âmbito da Unidade de Ensino, salvo quando forem
oficialmente requeridas por órgãos autorizados;
IX

informar e encaminhar ao Diretor da Unidade de Ensino as solicitações

dos alunos referentes a vida escolar;
protocolar e arquivar toda correspondência recebida pela Unidade

X

de Ensino;
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executar outras tarefas delegadas pelo Diretor Geral;

XI

lavrar os Termos de Abertura e Encerramento da Matrícula,

XII

submetendo-os à assinatura do Diretor;
supervisionar os serviços de escrituração escolar, arquivo ativo e

XIII

inato da Unidade de Ensino;
distribuir os diários de classe de cada professor e anotar a falta do

XIV

docente quando ocorrer.
XV

executar todos os trabalhos de digitação e computação, encaminhados

pelos diversos setores da Unidade de Ensino;
XVI

estipular prazos para recebimento e devolução do material sob sua

responsabilidade;
XVII

revisar o material digitado antes de ser encaminhado a serviços de

impressão;
XVIII

responsabilizar-se por grampear

testes, provas

e outros

instrumentos de avaliação;

SEÇÃO I
DA ESCRITURAÇÃO E S C O L A R

Art. 54 - A escrituração escolar é o registro sistemático dos fatos relativos a
vida escolar do aluno e da Unidade de Ensino de forma a assegurar, a qualquer
tempo, a verificação da identidade de cada aluno, da autenticidade de sua
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vida escolar, da regularidade de seus estudos, bem como do funcionamento da
Unidade de Ensino.
Art. 55 - O Setor de Escrituração constará:
I

prontuário dos alunos contendo fotocópia da Certidão de Nascimento,

Registro Geral - RG, Certidão e Pessoa Física - CPF, cartão do sistema Único
de Saúde - SUS, nº do Número de Identificação Social - NIS, 02 foto 3x4 do
aluno

comprovante

Responsabilidade,

de

Ficha

Residência,
de

Matrícula,

Ficha

Individual,

Transferência,

Termo

de

Atestado

de

Transferência, Certificado de Atualização Vacinal, Atestados Médicos/outros;
como também os documentos dos responsáveis pelo aluno (RG, CPF e nº do
NIS);
II

livros de Atas de Recuperação e Resultados Finais;

III

livro de ocorrências;

IV

livro de Atas do Conselho de Classe e Conselho Escolar;

V

livro de inventário;

VI

livro de Classificação e Reclassificação de Alunos;

VII

livros de registros de transferências expedidos e recebidos;

Parágrafo Único – As Transferências Escolares expedidas pelas Unidades de
Ensino são assinadas pelo Secretário e pelo Diretor ou Vice- Diretor,
devidamente autorizados no CME.

Praça Manoel Novaes, 99 I Centro I Serrolândia – BA
Prefeituraserrolandia@hotmail.com I Secadmserrolandia@gmail.com
(74) 3631-2733 I (74) 3631-2794

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKVBMENBMZI5QZA2OTZBMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Maio de 2022
34 - Ano XV - Nº 4762

Serrolândia

Prefeitura Municipal de Serrolândia – Bahia
CNPJ – 14.196.703/0001-41

SEÇÃO II
DO ARQUIVO

Art. 56 - Arquivo é um conjunto de papéis que documentam e comprovam os
registros da vida escolar.
Art. 57 – O arquivo consta de:
I

pastas de correspondências recebidas e expedidas;

II

pasta de correspondências de assuntos diversos;

III

pasta de Planos de Ensino adotados e suas alterações por ano ;

IV

documento pessoal d o s profissionais da escola;

V

pasta de relatório de professores;

VI

livro de protocolo de entrada e saída de documentos;

VII

pasta de planejamento e frequência de atividades extraclasse;

Art. 58 – O arquivo inativo se constitui de toda documentação da vida escolar
dos ex-alunos que não se encontra em movimento no ano letivo e será
organizado de maneira que facilite a verificação de qualquer documento.
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CAPÍTULO IV
DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 59 - Os Serviços Auxiliares estão subordinados a Direção da Unidade de
Ensino e são responsáveis pela execução de tarefas de natureza burocrática,
de manutenção e conservação do patrimônio, da segurança e do funcionamento
das Unidades de Ensino.
Parágrafo Único - Os servidores auxiliares que exercem atividades nas Creches
deverão receber orientações pela Direção ou Coordenação Pedagógica, visto que,
o seu trabalho deverá atender as necessidades das crianças, visando desenvolver
uma educação de qualidade e um bom funcionamento do ambiente de trabalho .
Art. 60 - São considerados serviços auxiliares:
I

almoxarifado;

II

portaria;

III

limpeza e conservação;

IV

vigilância;

V

merenda escolar;

Art. 61 - Compete ao setor de almoxarifado:
I

receber, conferir e distribuir material permanente e de consumo;
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II

providenciar em tempo hábil, o levantamento das necessidades de

material;
III

verificação periódica do estado do material de fácil deterioração;

IV

executar outras tarefas que lhe forem atribuídas pela direção no âmbito

de sua competência;
Art.62 – Compete ao serviço de portaria:
I

proceder a abertura e o fechamento do prédio no horário fixado pela

direção da Unidade d e E n s i n o ;
II

manter sob sua guarda as chaves da Unidade de Ensino e

de todas as suas dependências;
III

controlar a entrada e saída de pessoas na Unidade de Ensino;

IV

executar outras tarefas relacionadas com a sua área de

atuação determinadas pela direção;
Art. 63 - Compete ao serviço de limpeza e conservação:
I

responsabilizar-se pela limpeza, arrumação e conservação das

instalações, móveis e utensílios da Unidade de Ensino;
II

requisitar material de limpeza e controlar o seu consumo;

III

verificar a segurança dos portões, portas e janelas informando a

direção qualquer irregularidade;
IV

nas Unidades da Educação Infantil principalmente nas Creches,

as roupas de cama e banho das crianças deverão estar devidamente limpas
e organizadas assim como os pratos, copos e talheres;
V

executar outras tarefas auxiliares determinadas pela Direção.
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Art. 64 - Compete ao serviço de vigilância:
I

rondar o prédio e suas dependências, zelando para evitar furtos,

incêndios e invasões de estranhos;
II

investigar qualquer ocorrência anormal que tenha observado,

cientificando a Direção;
III

verificar a segurança dos portões, portas e janelas informando a direção

qualquer irregularidade;
executar outras tarefas determinadas pela Direção da Unidade

IV

de Ensino;
Art. 65 - São competências do serviço de Merenda Escolar:
I

manter a higiene e a organização do material em locais destinado a

preparação, estocagem e distribuição da Merenda escolar;
II

controlar o consumo dos alimentos, socializar com antecedência a reposição

dos que foram necessários, verificando a data de validade;
III

fazer o levantamento com a devida antecedência do material, alimento e

produto de que precisa para o preparo da merenda;
IV

utilizar uniforme adequado de acordo com os padrões de higiene, de acordo

com as normas da vigilância sanitária.
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CAPÍTULO V
DA BIBLIOTECA

Art. 66 - A Biblioteca/Sala de Leitura constitui-se em centro de leitura,
informação, orientação de pesquisa, estudos e consulta para alunos e para a
comunidade escolar e está sob a responsabilidade de um funcionário designado
pela Direção a quem compete:
permanecer no recinto da biblioteca durante o horário de seu

I

funcionamento:
elaborar e executar a programação das atividades da Biblioteca,

II

mantendo articulada com as demais programações que integram o núcleo de
apoio técnico-pedagógico;
III

subsidiar e orientar alunos e comunidade escolar nas atividades de leitura

e de pesquisa;
IV

assegurar a adequada organização e funcionamento da biblioteca/sala de

leitura;
V

organizar e manter atualizada a documentação de trabalhos realizados pela

Unidade de Ensino;
VI

apresentar anualmente o relatório e inventário do acervo;

VII

organizar, catalogar e classificar os livros sob sua guarda;
propor a Direção aquisição de livros e outras publicações;

VIII
IX

controlar a entrada e saída de livros da biblioteca, registrando-as em

livro próprio;
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cumprir, no âmbito de sua competência, as determinações do(a)

X

Diretor(a).
Parágrafo Único- Nas Unidades de Educação Infantil, principalmente nas Creches,
será organizada e estruturada uma brinquedoteca, com diversos livros de literatura
infantil e jogos variados.

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA
CAPÍTULO I
DO CALENDÁRIO E DO CURRÍCULO

Art. 67 - O Calendário Escolar ordenará a distribuição dos dias letivos previstos
por lei, em tais períodos, fixando as épocas de recesso e férias escolares,
atendendo as exigências do ensino, as necessidades dos alunos, dos
professores, da comunidade em geral, as diretrizes do estabelecimento e as
festividades culturais local.
Parágrafo Único: Compete a Secretaria Municipal de Educação elaborar o
Calendário Escolar do ano vindouro, a t é 3 0 d e outubro, sendo encaminhado
para apreciação do Conselho Municipal de Educação antes do recesso do final do
ano.
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CAPÍTULO II
DA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

Art. 68 - O Documento Curricular do Ensino Fundamental terá uma Base Nacional
Comum, complementada por uma parte diversificada.
Parágrafo único: A Base Nacional Comum e a parte diversificada do currículo
constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos
distintos.
Art. 69 - O currículo será organizado atendendo as diretrizes curriculares nacionais
na seguinte conformidade:
I

no Ensino Fundamental regular: Parecer CEB/CNE nº. 11/2010 e Resolução

CNE/CEB nº 7/2010;
II

na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas– EPJAI: Parecer

CNE/CEB nº 11/200, Resolução CNE/CEB nº 1/2000 e Resolução CNE/CEB nº
3/2010;
III

Educação Especial: Parecer CNE/CEB nº. 17/2001, Resolução CNE/CEB nº.

02/2001 e Resolução CNE/CEB nº 4/2009.
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Art. 70 - Além da Base Nacional Comum e da parte diversificada a organização
curricular do ensino fundamental de tempo integral incluirá atividades curriculares
direcionadas para:
I

Atividades de leitura e escrita;

II

Atividades lúdicas, jogos, recreação e brincadeiras;

III

Música/dança;

IV

Desenvolvimento psicomotor;

V

atividades artísticas e culturais;

Parágrafo único – A Fundamentação Curricular das Unidades de Ensino tomará
como base o Documento Curricular Referencial Municipal – DCRM.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS CLASSES

Art. 71 - As classes serão distribuídas respeitando as condições físicas de cada sala,
conforme legislação específica, sendo:
I

15 alunos para as classes da creche (de 0 a 3 anos);

II

25 alunos para as classes de Educação Infantil (Pré-Escola) e do 1º ao 3º

ano do Ensino Fundamental;
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III

30 alunos para as classes do 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental

IV

35 alunos para as classes de 6º ao 9º do Ensino Fundamental

V

35 alunos para as classes de Educação de Pessoas Jovens, Adultas e

Idosas - EPJAI;
VI

4 a 10 alunos para as classes de Educação Especial.

Art. 72 – As classes serão organizadas pelo Diretor de cada Unidade de Ensino,
que levará em consideração as condições físicas de cada sala.
Art. 7 3 - Em casos especiais o Diretor da Unidade de Ensino manterá as classes
com número inferior ou superior ao limite estabelecido no artigo anterior.
Art. 74 - Caberá ao Diretor da Unidade Escolar solicitar a Secretaria Municipal
de Educação a ampliação do estabelecimento para organização de novas
turmas sempre que a demanda for maior do que a capacidade instalada.

CAPÍTULO IV
MATRÍCULA

Art. 75 - O processamento da matrícula, em cada Unidade de Ensino, será
estabelecido por Portaria da Secretaria Municipal de Educação, através da qual
o Diretor poderá abri-la e encerrá-la em datas prefixadas observando os
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dispositivos da legislação em vigor.
Parágrafo Único - Para que o aluno se considere legalmente matriculado,
deverá requerer a sua matrícula, preencher os requisitos legais, além de obter
o deferimento da Direção da Unidade de Ensino.
Art. 76 - Os alunos pertencentes à Unidade de Ensino deverão confirmar sua
matrícula com o acompanhamento dos pais ou responsáveis, nos prazos
estabelecidos no Calendário Escolar.

SEÇÃO I
DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 77 - São requisitos legais para a matrícula:
I

xerox da certidão de nascimento, carteira de identidade;

II

02 (duas) fotos na resolução 3 X 4cm;

III

termo de responsabilidade;

IV

cartão do SUS;

V

certificado de atualização vacinal;

VI

número do NIS;

VII

Comprovante de residência;

VIII

Xerox do CPF; e
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IX

Histórico Escolar (original).

Art. 78 - A matrícula de alunos nacionais ou estrangeiros desprovidos de
documentação por força maior será realizada conforme prescreve a legislação;
Art. 79 - a renovação de matrícula é o ato através do qual o aluno confirma a
sua permanência na Escola, após ter cursado o ano imediatamente anterior;
Art. 80 - serão necessariamente anexados ao requerimento de renovação
de matrícula, documentos que atualizem as informações já existentes e que
não sejam do conhecimento da escola.
Parágrafo Único- Serão solicitados para a matrícula nas Creches os seguintes
documentos:
I

Xerox da certidão de nascimento ou carteira de identidade;

II

Cartão do SUS;

III

certificado de atualização vacinal;

IV

Número do NIS;

V

Xerox do CPF;

VI

02 fotos 3X4;
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SEÇÃO II
DA PROGRESSÃO PARCIAL

Art. 81 - É adotado no Sistema Municipal de Educação de Serrolândia, o regime
de dependência que assegura ao aluno prosseguir os estudos no ano
imediatamente subsequente, quando o seu aproveitamento no ano anterior for
insatisfatório em até 03 (três) componentes curriculares.
Art. 82 - As Unidades de Ensino deste Município adotarão a Progressão Parcial
do aluno, com dependência de até 03 (três) disciplinas em que tenha sido
reprovado e procederão sua matrícula no ano imediato com as dependências a
partir do 5° ano ou 6° ano.
Art. 83 - Será facultado ainda ao aluno que não lograr aproveitamento em todas as
disciplinas do 8 ° ano ou do 9°ano do Ensino Fundamental, cursar no ano seguinte,
apenas as disciplinas em que não obteve aprovação sem direito a matrícula no
Ensino Médio.
Art. 84 - A opção pelo regime de dependência é facultativa e será formalizada
pelo aluno, ou por seu pai ou responsável quando menor no prazo máxima de
20 (vinte) dias após divulgação dos resultados finais do ano letivo.
Art. 85 - O resultado da dependência deve ser registrado em ata própria, na ficha
individual do aluno e no Histórico Escolar.
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Parágrafo Único - O aluno tem direito a dependência, somente após ter concluído
todo o processo de avaliação da aprendizagem.

SEÇÃO III
DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

Art. 86 - O aluno poderá ter a sua matrícula cancelada em qualquer época do
ano letivo por determinação da escola ou iniciativa do pai ou responsável pelo
aluno.
Art. 87 - São condições para o cancelamento da matrícula:
I

por requerimento do pai ou responsável;

II

por

iniciativa

do

estabelecimento

quando

constatada

falta grave,

apurada mediante Inquérito Escolar na forma regimental;
III

pelo Diretor da Unidade de E n s i n o a pedido do interessado, quando o

aluno, deixar de comparecer ao mínimo de 75% de frequência exigida em relação
as atividades programadas;
IV

o não acatamento das disposições regimentais;

V

quando o aluno fizer a matrícula com documento falso ou adulterado.
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Parágrafo Único - em relação ao inciso Ill, a Secretaria da Unidade de Ensino
apresentará ao aluno ou responsável, o quadro de frequência pelo que sugere o
cancelamento da matrícula.

SEÇÃO IV
DA REPETÊNCIA

Art. 88 – Será conservado no mesmo ano o aluno que não alcançar média 5,0
(cinco) após se submeter a todos os mecanismos de avaliação, exceto os alunos
do 1º ao 2º ano, que seguirão a resolução do CME especifica, nº 04 de
04/05/2016.
Art. 89 - O aluno que faltar mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga
horária total obrigatória fica automaticamente reprovado em todas as
disciplinas, no período letivo regular.

CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA
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Art. 9 0 - Transferência é a passagem do aluno de uma Unidade d e E n s in o
para outra e se fará pela Base Nacional Comum e estudos obrigatórios,
prescritos pela legislação em vigor.
Art. 91 - será concedida a transferência ao aluno sempre que solicitada por
este ou por seu responsável no período do ano letivo, antes de iniciada a
última etapa do processo de avaliação do seu rendimento escolar.
Parágrafo Único - quando o aluno for transferido durante o ano letivo, deverão
constar de sua ficha escolar informações relativas aos estudos já realizados:
aproveitamento em cada componente curricular relativo ao

a)

período cursado;
frequência e carga horária em cada componente curricular,

b)

área de estudo ou atividades;
Art. 92 - A matrícula do aluno transferido só será concedida mediante
apresentação da documentação de transferência, no original vedada a
utilização de qualquer outro documento.
Parágrafo Único - só serão aceitos transferências e históricos que contenham
o número de autorização de funcionamento da Unidade de Ensino, bem como,
as assinaturas e respectivos números de autorização ou registro de Diretor e
Secretário.
Art. 93 - Fica mantida a proibição de transferência n a última unidade letiva.
Art. 94 - Constatadas irregularidades na transferência a Unidade Ensino
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que receber o aluno terá um prazo de 60 (sessenta) dias para providenciar
a necessária regulamentação.
Art. 95 - Nas guias de transferências de alunos com aproveitamento
insuficiente, findo o processo de avaliação, deverá constar a observação
CONSERVADO, sendo-lhe vedado o direito de outra Recuperação em outra
Unidade de Ensino.
Art. 96 - A Unidade de Ensino que receber o aluno transferido cabe verificar
seu currículo e decidir que componentes curriculares exigem adaptações.
Art. 9 7 - O aluno procedente de outra escola, atendidas as e x i g ê n c i a s de
transferências, mas que não comprove qualquer escolarização formal prévia,
ou ainda se nos documentos apresentados for impossível a recuperação de
seus registros, deverá ser classificado, de acordo com a Resolução do CME
especifica nº5 de 04/05/2016;
§ 1° - A documentação correspondente a transferência e expedida no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
§ 2° - Os requerimentos de transferência da matrícula das Creches serão
submetidos a despacho do Diretor, portanto, este deverá entregar a xerox do
Atestado ratificando o período que a criança foi matriculada, como também o
período da frequência, além do relatório do professor da criança contendo
informações acerca do desenvolvimento da criança para juntar ao Atestado.
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CAPÍTULO VI
DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

Art. 98 - A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do
processo de ensino e de aprendizagem que objetiva diagnosticar a situação de
cada aluno nesse processo, bem como o trabalho realizado pelo professor.
Art. 99 O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado por
meio de procedimentos externos e internos.
Art. 100 - A avaliação externa estará articulada às avaliações realizadas em nível
nacional, estadual e eventualmente no Município e tem por objetivo subsidiar o
sistema de ensino e a escolas nos esforços de melhoria da qualidade da educação
e da aprendizagem dos alunos.
§ 1º A análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos pela
avaliação externa deverá auxiliar o sistema de ensino e a unidade escolar a
redimensionarem as práticas educativas com vistas ao alcance de melhores
resultados.
Art. 101 - A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem,
responsabilidade da escola, será realizada de forma contínua, somatória e
sistemática, tendo como um de seus objetivos, o diagnóstico da situação de
aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular prevista e
desenvolvida em cada nível da etapa da escolaridade.
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Art. 102 - A avaliação interna do processo de aprendizagem tem por objetivos:
I

diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;

II

possibilitar que os alunos autoavaliem a aprendizagem;

III

orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as

dificuldades;
IV

fundamentar as decisões do conselho de classe quanto à necessidade de

procedimentos paralelos de reforço e recuperação de aprendizagem, da
classificação e reclassificação do aluno;
V

orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos

curriculares.
Art. 103 - A avaliação interna do desempenho do aluno envolverá ainda os aspectos
formativos, através da observação de suas atitudes referentes à frequência regular
às aulas, participação nas atividades pedagógicas e responsabilidade nas tarefas
que executa.
§ 1º- Na avaliação do desempenho do aluno, os aspectos qualitativos prevalecerão
sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de
eventuais provas finais;
§ 2º- Os critérios de avaliação estarão fundamentados nas habilidades e
competências de cada componente curricular.
§ 3º- Na avaliação do aproveitamento serão utilizados pelo professor vários
instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo e
reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas,
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questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às
características de desenvolvimento do educando.
Art. 104 - Os resultados das avaliações serão registrados por meio de sínteses
trimestrais e finais, em cada componente curricular, expressos em notas, numa
escala de 0(zero) a 10,0(dez), graduados de cinco em cinco décimos, identificando
os alunos com rendimento satisfatório ou insatisfatório.
Art. 105 – As unidades de ensino deverão organizar reuniões trimestrais dos
conselhos de ano e dos professores com os pais para conhecimento, análise e
reflexão sobre os procedimentos de ensino adotados e sobre os resultados da
aprendizagem alcançados.
§ 1º - No final do ano letivo, os conselhos de classe reunir-se-ão para analisar os
resultados das avaliações e decidir sobre a promoção ou retenção do aluno.
§ 2º - A promoção ou retenção do aluno de que trata o parágrafo anterior levará em
conta a organização dos ciclos e/ou dos anos adotados pela Unidade de Ensino.
Art. 106 - Na Educação infantil a avaliação é realizada por meio da observação
continua expresso em relatório individual e do acompanhamento do
desenvolvimento integral da criança, em resposta aos cuidados e a
educação proporcionados pela Unidade de Ensino.
§ 1°- A avaliação da aprendizagem não tem o objetivo de promoção, mesmo
para o acesso ao Ensino Fundamental, sendo a criança promovida
automaticamente ao final do ano letivo.
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§ 2°- O professor da Educação Infantil elaborará o instrumento de avaliação a
partir de uma reflexão sobre a prática do trabalho que desenvolve com o
educando.
Art. 107 - A avaliação do aproveitamento do Ensino Fundamental será expressa
de uma escala de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), com o mínimo de quatro indicadores
de avaliação, através do sistema cumulativo considerando aprovado o aluno a
partir do 4° ano que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco), em cada
unidade de estudo, considerando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
§ 1° - A avaliação qualitativa corresponde a 60% da nota atribuída para o educando
através de pesquisas, seminários, trabalhos individuais ou de grupo, assiduidade,
portfólios, participação, domínio de conteúdo, participação ativa nas aulas
práticas e teóricas, assim como outras formas pedagogicamente aconselháveis
e de aplicação possível, desde que conste no projeto pedagógico

da escola.

Quanto a avaliação quantitativa corresponde a 40% da nota através de provas
e testes escritos ou orais.
§ 2° - No sistema cumulativo que propõem este Artigo, os decimais obtidos
pelas avaliações dos alunos deverão ser considerados na somatória, para alcançar
a nota final da unidade.
§ 3° - Para a aproximação na média final do Ano Letivo:

I.

os decimais 0,1 a 0,2 anulam- se prevale cendo o inteiro;

II.

os decimais 0,3 a 0,4 aproximam-se para o décimo 0,5 (meio ponto);

III.

os decimais 0,6 a 0,7 aproximam-se para o décimo 0,5 (meio ponto); e

IV.

os decimais 0,8 a 0,9 aproximam-se para o inteiro imediatamente superior.

Praça Manoel Novaes, 99 I Centro I Serrolândia – BA
Prefeituraserrolandia@hotmail.com I Secadmserrolandia@gmail.com
(74) 3631-2733 I (74) 3631-2794

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKVBMENBMZI5QZA2OTZBMU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Maio de 2022
54 - Ano XV - Nº 4762

Serrolândia

Prefeitura Municipal de Serrolândia – Bahia
CNPJ – 14.196.703/0001-41

Art. 108 - será facultada a prática das atividades de Educação Física, aos
alunos amparados pelos incisos I, II, Ill, IV, V e VI do Artigo 26 da Lei 9.394 de
20 de dezembro de 1996 definidos por expressões de estímulos ao seu auto conceito.
Art. 109 - Os alunos que não comparecerem as avalições por motivo justo e
comprovado, mediante apresentação de justificativa 48 (quarenta e oito) horas antes
ou depois da avaliação, terão direito a segunda chamada.
Parágrafo Único - Condições para Segunda Chamada:
I. moléstia comprovada mediante apresentação de atestado médico;
II. luto por motivo de falecimento de parente de 1° grau;
III. outros motivos relevantes a critério da direção.
Art. 110 - Os resultados das avaliações do desempenho do aluno serão
comunicados aos pais ou responsáveis, utilizados para fins de replanejamento
das atividades curriculares.
Parágrafo Único - O resultado final da avaliação de que trata o "caput" será
registrado em documentos escolar próprio, afixados em data e local, previamente
comunicados aos alunos e aos responsáveis legais.
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SEÇÃO I
DO SISTEMA DE PROMOÇÃO

Art. 111 - Ter-se-á como promovido e classificado no ano seguinte, o aluno com
aproveitamento pleno, em cada componente curricular do ano cursado,
considerando-se os aspectos qualitativos, rendimento e em especial a
frequência nos seguintes casos:
I - aluno de frequência igual ou superior a 75% do total de horasobrigatórias do
período letivo regular e media igual ou superior a (5,0);
II - o aluno promovido e classificado pelo Conselho de Classe;
Art. 112 - Não será promovido o aluno que não se encontre em nenhuma das
alternativas dos incisos do artigo anterior.
Art. 113 - Será promovido para o ano ou nível seguinte o aluno que for aprovado
em todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum.
Art. 114 - Os componentes curriculares da Parte Diversificada não devem
constituir em impedimentos para a promoção do aluno para o ano seguinte.
§ 1°- A disciplina Língua Estrangeira Moderna, apesar de constar sua carga horária
na Parte Diversificada do currículo e disciplina pertencente a Base Nacional
Comum e, portanto, impede a promoção do aluno que não tiveraproveitamento
satisfatório na mesma.
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Art. 115 - O aluno da EPJAI (Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosos)
que for aprovado no eixo I e II (de 1º ao 5º ano) ou Ill e IV (de 6º ao 9º ano),
em todos os componentes curriculares, obedecendo aos critérios da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96, terá direito a
prosseguimento dos estudos na modalidade regular ou outras modalidades.

SEÇÃO II
DA FREQUÊNCIA

Art. 116 - A Unidade de Ensino deverá controlar a frequência dos alunos,
exigindo a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de
horas letivas anuais do conjunto de componentes curriculares obrigatórios, do
ano, eixo em que o aluno está matriculado.
§ 1°- Para ser controlada a frequência, os professores deverão fazer a chamada
nominal dos alunos, registrando as ausências.
§ 2°- Quando o aluno deixar de comparecer as aulas, deverá justificar a
ausência no prazo máxima de 48 (quarenta e oito) horas, através de atestado
médico ou justificativa do pai do aluno ou responsável.
Art. 117 - Para fins de promoção ou retenção, a frequência terá apuração
independente do aproveitamento.
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Art. 118 - será exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
do total de horas de efetivo trabalho escolar, considerando-se o conjunto
dos Componentes Curriculares.
Art. 119- A escola assegura o encaminhamento de atividades domiciliares aos
alunos que estiverem impedidos de irem à escola, conforme Decreto Federal
número 1044/69, Parecer CNE/CEB 31/2002, Decreto Lei número 715/69 e Lei
número 6202/75, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os
portadores de afecções, serviços militar e gestantes.
Art. 120 - Quando houver, no processo de transferência, divergência entre os
componentes

curriculares

na

Parte

Diversificada,

a

frequência

dos

componentes curriculares não cursados na escola de origem será calculada
com base nas unidades frequentadas.
Art. 121 - Para fins de cálculo da frequência as aulas de Educação Física,
quando houver dispensa legal em qualquer uma das unidades, será
considerada aquela relativa as unidades frequentadas.
Art. 122 - A escola deverá enviar ao Conselho Tutelar, Juiz competente da
Comarca e Representante do Ministério Público a relação de alunos que
apresentarem acima de 50% (cinquenta par cento) de faltas do percentual
mínimo exigido por Lei durante o ano letivo em conformidade com o inciso
VIII do artigo 12 da Lei 9.394/96.
Parágrafo Único - As faltas são mantidas em diário de classe, não sendo
consideradas no cômputo final do número de ausências dos alunos, para fins
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de apresentação do resultado final.

SEÇÃO III
DA RECUPERAÇÃO

Art. 123 - Os estudos de recuperação serão realizados paralelamente (de
preferência) e/ no final do ano letivo.
Art. 124- A Unidade de Ensino oferecerá obrigatoriamente estudos de
recuperação aos alunos que:
I - tiverem rendimento insuficiente após cada etapa e/ou final de avaliação e
frequência superior a 75% do total de horas obrigatórias do período letivo
regular,

devendo

o

aluno

obter

nota

ou

conceito

definindo

seu

aproveitamento na Unidade de Ensino;
Art.

125 - Os estudos de recuperação terão planejamento próprio,

observando-se os objetivos, o conteúdo e as atividades de acordo com as
dificuldades a recuperar.
Art. 126 - Durante a recuperação o professor avaliará o rendimento do aluno
atribuindo-lhes notas ou conceitos que substituirão o resultado anteriormente
obtido no período letivo regular.
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§ 1° - A recuperação será feita através de aulas, sob orientação do professor
e aplicarão instrumentos de avaliação devidamente registrados em diário de
classe.
§ 2° -

O aluno terá direito a recuperação

em todos os Componentes

Curriculares.
Parágrafo único - As decisões do Conselho de Classe devem constar em Ata
própria que será assinada por todos os presentes.
Art. 127 - Cabe a Secretaria de Educação, em parceria com a Unidade de Ensino,
determinar a época e o prazo adequados para a realização dos estudos de
recuperação, lembrando

a

obrigatoriedade

exigida

por

lei

para

a

recuperação, selecionando e limitando inclusive o conteúdo a ser recuperado e
os casos de alunos Conservados ao final do período letivo.
Art. 128 - O resultado da recuperação final é registrado no diário de classe, em ata
própria e na ficha individual do aluno, sendo comunicado ao interessado por meio
de instrumento próprio.
Art. 129 - O aluno que deixar de comparecer ao exame de recuperação por justa
causa poderá dentro de 48 (quarenta e oito) horas, antes ou depois da avaliação
requerer a direção da Unidade de Ensino a concessão de nova oportunidade para
exames, a título de segunda chamada, expondo comprovante do seu não
comparecimento.
Art. 130 - O aluno que após estudos de recuperação não lograr aprovação em
até 03 (três) componentes da base, e todos os componentes da parte
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diversificada será submetido ao Conselho de Classe que através de critérios
pré-estabelecidos definidos o resultado de aprovado ou conservado.

SEÇÃO IV
DA ADAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Art. 131 - Está sujeito a adaptação o aluno que vier transferido de outro
Estabelecimento de Ensino com matriz curricular diferente do currículo da
Unidade de Ensino a que o aluno se vincula, com o objetivo de ajustá-lo a nova
Organização Curricular e seus padrões de estudo.
Art. 132 - A adaptação do aluno deverá processar-se de maneira metódica e
progressiva por meio de trabalhos prescritos pela Unidade de Ensino
respeitando a Base Nacional Comum e os estudos de caráter regional de
idêntico ou equivalente valor formativo.
Art. 133 - será obrigatória a adaptação ao Currículo da Unidade de Ensino
e a avaliação do Curso, na forma da Lei Federal 9.394/96 para o aluno que
realizou o seu curso todo ou em parte, em estabelecimento estrangeiro.
Art. 134 - Equivalência de estudos e a declaração de que componentes
curriculares oferecidos na Unidade de Ensino de origem apresentam idêntico
ou equivalente conteúdo em relação aos diferentes Componentes Curriculares
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constantes do Currículo da Unidade de Ensino a que o aluno se vincula.
Art. 135 - Os componentes curriculares cursados na própria escola ou em
outras escolas, e devidamente comprovado poderão ser aproveitados total ou
parcialmente desde que sejam analisados e avaliados os conteúdos dados e a
carga horária cumprida.
Art. 136 - O aproveitamento de estudos realizados fora do sistema formal de
ensino, será feito mediante avaliação das competências por uma comissão de
professores, designada pela Direção da Unidade de Ensino, da qual fará parte
o professor da disciplina.

SEÇÃO V
DA CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO

Art. 137 – Após o processo de matrícula, a unidade se ensino efetuará a
classificação dos alunos, visando a inserção na série/ano adequada ao nível de
desenvolvimento, mediante avaliação diagnóstica.
Art. 138 – A classificação em qualquer série/ano, ou etapa, exceto a primeira do
Ensino Fundamental, pode ser feita por promoção, por transferência e independente
de escolarização anterior.
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§ 1° A classificação independentemente de escolarização anterior, dependerá de
avaliação escrita dos conteúdos da Base Nacional Comum e será realizada pelo
Conselho de Classe, e somente se aplicará em caso de inexistência de qualquer
escolarização formal prévia ou quando for comprovadamente impossível,

a

recuperação de seus registros e obedecerá ao que determina a Resolução do CEE
nº. 127/97.
§ 2° Os procedimentos de classificação deverão ser coerentes com a proposta
pedagógica da Unidade de Ensino e serão realizados pelo Conselho de Classe e
Coordenação Pedagógica

em articulação com

os professores do ano, ou

disciplinas pleiteadas pelo aluno.
§ 3°

A documentação comprobatória da Classificação deverá ser arquivada na

pasta individual do aluno registrando em ata própria o processo e os resultados da
classificação para fins de regularização da vida escolar do aluno, inclusive o
parecer circunstanciado e justificado pela Coordenação Pedagógica.
Art. 139 - Ao receber alunos transferidos do exterior, a Unidade de Ensino
Escolar poderá efetuar a sua reclassificação para ano adequado ao seu efetivo
desenvolvimento escolar conforme prescreve a Resolução do CEE n° 10 3/98.
§1° A reclassificação tomara por base as normas curriculares gerais, cuja
sequência será preservada.
§2° não poderá ser reclassificado para o, ciclo, etapa e nível seguinte o aluno
reprovado no ano anterior.
Art. 140 - A reclassificação será feita através de avaliação escrita realizada pelo
Conselho de Classe que expressará os resultados em parecer circunstanciado,
com justificativa e procedimentos adotados.
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§1°

O aluno não pode através de reclassificação, avançar em mais de um ano

letivo ou ser promovido do Ensino Fundamental para o Ensino Médio.

§2° O resultado da avaliação a que se refere o Caput deste artigo constará de
ata lavrada em livro próprio e será anexada uma cópia autenticada na pasta
individual do aluno que ficara à disposição das partes legalmente interessadas.

CAPÍTULO VII
DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
SEÇÃO I
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 141 - A Coordenação Pedagógica é responsável pela coordenação,
acompanhamento, avaliação e controle das atividades curriculares no âmbito
da Unidade de Ensino.
Art. 142 - A Coordenação Pedagógica será exercida por um profissional
habilitado em Pedagogia ou um professor licenciado na área de educação, com
experiência em regência de sala de aula.
Art. 143 - São atribuições do Coordenador Pedagógico:
I

assistir o Diretor nas atividades curriculares da Escola;
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II

prestar assistência didático-pedagógica ao pessoal docente;

III

coordenar a elaboração do plano de ação discutindo-o com os professores e

a Direção da Unidade de Ensino de modo a garantir a Unidade ativa e a efetiva
participação de todo pessoal envolvido;
IV

garantir a interação das atividades curriculares da Base Nacional Comum e da

Parte Diversificada;
V

proceder junto com os docentes as contínuas avaliações do

planejamento

de

ensino,

efetuando

as

correções,

adaptações

ou

replanejamento;
VI

promover reuniões com docentes e outros servidores,

para estudos, análises e solução de problemas de ensino;
VII

promover grupos de leitura e reflexão em torno da prática

pedagógica dos professores, visando a reelaboração e implantação do
processo ensino-aprendizagem;
VIII

elaborar, executar e avaliar o Projeto Político Pedagógico - PPP;

IX

trabalhadas ações com os professores, discutindo e planejando no

horário de Atividades Complementares;
X

desempenhar outras atribuições de natureza didático pedagógicas

que lhe forem determinadas;
XI

elaborar relatório anual dos serviços de coordenação, divulgando aos

Conselhos existentes na Unidade de Ensino;
XII

planejar e coordenar o processo de sondagem, interesses de

aptidões e de habilidades, visando despertar no educando a valorização do
trabalho e a necessidade de uma escolha profissional consciente;
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TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DO CORPO DOCENTE

Art. 144 - O corpo docente será constituído de professores, devidamente
qualificados, em obediência as disposições legais pertinentes e normas
aplicáveis dos órgãos competentes e remunerados pela Entidade
Mantenedora.
Art. 145 – Os/ os professores/as para exercerem as funções que sejam
inerentes,

devem ter formação adequada comprovada mediante a

apresentação de diploma devidamente registrado
Art. 146 - São direitos dos docentes e especialistas:
I

comparecer às reuniões ou cursos relacionados com as atividades

docentes que lhe forem pertinentes;
II

buscar aperfeiçoamento com especialização ou atualização em

instituições nacionais e estrangeiras;
III

trabalhar de acordo com a metodologia adotada pela Unidade de

Ensino e Sistema Municipal de Educação;
IV

ter liberdade na elaboração do plano de trabalho junto a
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Coordenação Pedagógica;
autonomia na elaboração das avaliações e outros instrumentos

V

utilizados na verificação da aprendizagem;
VI

apresentar a Direção as faltas dos alunos;

VII

valer-se dos serviços auxiliares do Estabelecimento para melhor

desempenho de suas funções;
exigir o tratamento e o respeito condignos e compatíveis com o

VIII

seu cargo;
IX

gozar férias remuneradas;

X

receber remuneração pelo seu trabalho conforme ao plano de Cargos e

Vencimentos do Magistério.
Art. 147 - São deveres do Corpo Docente:
I

participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;

II

dirigir e orientar o processo de aprendizagem, seja sob forma de aulas ou

outras atividades, e desenvolver os programas de ensino de acordo com o
planejamento elaborado;
III

elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo proposta pedagógica da

Escola;
IV

ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
V

elaborar planos especiais de recuperação de alunos e desenvolve-

los de acordo com a programação estabelecida pela Unidade de Ensino;
VI

colaborar na integração do ensino teórico e prático e na manutenção
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de um sadio ambiente de relações humanas na Unidade de Ensino;
manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico, cientifico ou

VII

cultural, relativo ao campo de sua atividade docente, com as inovações didáticopedagógicas e com a legislação referente ao ensino;
ocupar-se em classe, laboratórios e salas-ambiente, somente com

VIII

atividades relacionadas ao processo ensino-aprendizagem;
colaborar com a Direção na organização de

IX

solenidade de caráter Cívico e de festividades escolares, delas participando
ativamente;
participar de reuniões sempre que convocado;

X

registrar, diariamente nos diários de classe a frequência dos alunos,

XI

os conteúdos programáticos lecionados e as atividades desenvolvidas;
promover as avaliações dos alunos, atribuindo-lhes as respectivas

XII

notas, nos prazos marcados pela Direção do Estabelecimento;
entregar a Secretaria, nos prazos estabelecidos os resultados

XIII

das avaliações do rendimento escolar e as informações sobre a frequência dos
alunos;
XIV

manter

a

disciplina

dos alunos

em classe

ou em

outras

dependências da Unidade d e E n sino ;
XV

zelar pelo material escolar sob sua guarda, inclusive, mobiliários e

equipamentos;
XVI

acompanhar os alunos nas visitas programadas pela Unidade de

Ensino, sempre que designado pelo Diretor;
comparecer

XVII

no estabelecimento nos horários

estabelecidos;
XVIII

zelar pelo património e pelo bom nome do estabelecimento,
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dentro e fora dele;
aceitar

XIX

as decisões

da

diretoria,

coordenadores

e demais

autoridades de ensino em comum acordo;
consultar a

XX

Direção antes da realização

de toda e qualquer

atividade que envolva o nome da Unidade de Ensino;
exercer

XXI

outras

atribuições

que

lhe

forem

conferidas,

respeitada a legislação específica vigente.
Parágrafo Único - ao serem admitidos no Estabelecimento, os professores
tomarão conhecimento prévio das disposições deste Regimento interno.
Art. 148 - Fica vedado aos docentes e especialistas:
I
II

aplicar penalidade aos alunos exceto advertência e repreensão;
tratar em classe de assuntos relativos à política partidária,

filosofia, religiosa ou doutrinária;
III
IV

ministrar cursos particulares aos seus próprios alunos;
repetir notas ou tirar médias sem proceder novas verificações de

aprendizagem;
V

utilizar-se de drogas e/ou entorpecentes nas dependências da Escola;

VI

faltar aula sem avisar previamente a Direção, a não ser em casos

imprevistos;
VII

fazer-se substituir por terceiros sem consentimento da Direção.
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CAPÍTULO II
DO CORPO DISCENTE

Art. 149 - integram o quadro discente desta Unidade de Ensino, todos
os alunos matriculados, aos quais se aplicam as disposições deste Regimento.
Art. 150 - São direitos dos alunos:
I

ter assegurado as condições necessárias ao desenvolvimento de suas

potencialidades nas perspectivas individual, coletiva, social e cultural;
II

ter assegurado o respeito pelos direitos com a pessoa humana;

Ill

ser orientado em suas atividades;

IV

participar das aulas de recuperação;

V

receber a orientação necessária para constante melhoria de seu

rendimento escolar;
VI

submeter-se à verificação da aprendizagem;

VII

frequentar as dependências da Unidade de Ensino que lhe foram

destinadas, dentro dos horários pela Direção;
VIII

receber seus trabalhos devidamente corrigidos e avaliados;

IX

utilizar-se dos livros da Biblioteca, nos termos de seu regulamento

interno;
X

requerer Segunda Chamada e revisão de provas;
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XI

participar da programação geral da Unidade de Ensino;

XII

defender-se quando acusado de qualquer falta assistido por seu

responsável;
XIII

- ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem

comparação nem preferências;
XIV

- ser respeitado em suas convicções religiosas.

Parágrafo Único - perderão os seus direitos os alunos que não
cumprirem suas obrigações com o Estabelecimento;
Art. 151 - São deveres do aluno:
Comparecer pontualmente

I

as aulas, provas e outras

atividades preparadas e, programadas pelo professor ou pela Unidade d e
Ensino;
II

Ill

justificar a sua ausência;
tratar com respeito todos os servidores da Unidade de Ensino

e acatar- lhes a autoridade; tratar com respeito e cortesia os colegas;
IV

respeitar as normas disciplinares da Unidade de Ensino;

V

apresentar o documento que comprove sua condição de aluno e usar,

no recinto escolar, a identificação adotada pela Escola, sempre que exigidos;
VI

apresentar-se sempre asseado e convenientemente trajado, usando o

uniforme escolar requerido pela unidade escolar;
VII

zelar pelo material que lhe for confiado e pelo património da Escola,

colaborando para a sua conservação e manutenção;
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VIII

concorrer para a manutenção de rigoroso asseio em todas as

dependências escolares;
IX

zelar pelo bom nome da Escola, portando-se convenientemente, dentro

e fora do Estabelecimento;
X
XI

comunicar a Secretaria, alteração de endereço ou emprego;
indenizar os prejuízos quando for negligencia, responsável por danos

causados a Unidade de Ensino, a servidores do Estabelecimento ou colegas;
XII

cumprir os demais preceitos deste Regimento Escolar.

Art. 152 É vedado ao aluno:
I
II

ocupar-se durante as aulas de assunto a elas estranhas;
promover algazarras ou distúrbios dentro do recinto escolar e em

suas mediações;
III

impedir a entrada de colegas na Unidade de Ensino, ou concitá-los a

ausências coletivas:
IV

trazer para a Unidade de Ensino, ou concitá-lo a ausência coletiva;

V

promover ou participar de movimentos de hostilidade ou desprestígio a

Unidade de Ensino, ou praticar contra eles atos de violência;
VI

realizar sob qualquer pretexto, atividades não previamente autorizadas,

utilizando do nome da Unidade de Ensino;
VII
VIII

praticar atos ofensivos a moral e aos bons costumes;
proferir injúria ou calúnia contra colegas ou servidores da Escola ou

praticar contra eles, atos de violência;
IX
X

utilizar-se de material pertencentes a terceiros sem autorização destes;
divulgar, por quaisquer meios, assuntos que envolvam o nome da
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Unidade de Ensino, de seus servidores ou de colegas sem que, para tanto,
esteja devidamente autorizado;
XI

danificar o prédio, suas instalações e equipamentos ou qualquer

material escolar.

CAPITULO Ill
DAS PENALIDADES

Art. 153 - Penalidade é a sanção disciplinar aplicada pelo não cumprimento dos
deveres e obrigações estabelecidas por Leis e normas regimentais visando
prevenir e evitar repetições de falhas.
Art. 154 - As penalidades aplicáveis aos infratores de advertência verbal,
escrita e repreensão serão comuns a todo o pessoal da Escola.
Parágrafo Único - Além das penalidades mencionadas no artigo, serão
aplicáveis aos alunos de suspensão, cancelamento de matrícula e aos
professores, especialistas e pessoal de apoio: registro de ausência na
frequência desconto em folha de pagamento e processo administrativo.
Art. 155 - A aplicação da penalidade será de modo gradativo de acordo com a
gravidade das falhas e suas repetições.
I as penalidades de advertência e repreensão quando referentes aos alunos
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serão aplicados pelo(a) Diretor(a) e Vice Diretor(a) e

poderão, também, ser

aplicadas pelos professores e funcionários;
II as penalidades de advertência e repreensão poderão ser aplicadas pelo(a)
Diretor(a) e Vice Diretor(a) quando referentes aos funcionários de maneira geral.
Art. 156 - inicialmente a advertência será verbal e em caso de reincidência, por
escrito e comunicado aos responsáveis;
Art. 157 - A pena de suspensão será proporcional a falta cometida e não isentara
oaluno da apresentação dos trabalhos escolares previamente determinados.
Art. 158 - O cancelamento compulsório da matrícula será aplicado no caso do
aluno reincidir na prática de atos inteiramente compatíveis com as normas dos
bons costumes, cuja comparação seja evidenciada.
Art. 159 - A pena de cancelamento de matrícula será aplicada através de portaria
interna, seguido de documentos de transferência.
Art. 160 - Sofrerá penalidades de advertência o funcionário que:
I

faltar com o devido respeito aos seus superiores hierárquicos;

II

demonstrar descaso ou incompetência no serviço;

Ill

ter procedimento incompatível com as funções que exercem.
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Art. 161 - Será suspenso o funcionário que faltar ao serviço, sem licença
previamente concedida, 15 (quinze) dias consecutivos ou sofrer 03 (três)
advertências por mês.
Art. 162 - Os responsáveis pelos alunos das Unidades de Ensino deverão cumprir
cuidadosamente os requisitos propostos pela legislação vigente quanto ao
cuidado com as crianças, podendo sofrer sansões caso não cumpra os
requisitos; inicialmente serão advertidos verbalmente pela direção escolar,
continuando a não cumprir levará advertência por escrito e por fim o relatório
será entregue aos órgãos judiciais responsáveis.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO

Art. 163

- O processo Escolar será instaurado para apurar irregularidades

detectadas na Unidade de Ensino, praticadas por alunos.
Art. 164 - A comissão que constituirá o processo escolar será composta de
03 (três) professores, sendo um deles mestre do aluno.
Art. 165 - O processo Escolar deverá ser instaurado pela Direção da Unidade
de Ensino que após ouvir a comissão de Docentes definirá o cronograma para
a sua realização.
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Art. 166 - Durante o processo o aluno deverá permanecer no
Estabelecimento até a conclusão do mesmo, para tomar conhecimento
dos resultados, com direito a ampla defesa.
Art. 167 - O processo Administrativo será instaurado para apurar
irregularidades no serviço, assegurar o cumprimento das Leis e preservar
os interesses do ensino e do corpo docente, discente e administrativo.

TITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 168 - O presente Regimento Escolar Unificado será discutido com toda
comunidade escolar que deverá cumprir e fazer cumprir as disposições nele
contidas.
Parágrafo Único - caberá a Direção da Unidade de Ensino, promover meios
para leitura e análise do Regimento, devendo ser colocado em local de fácil
acesso.
Art. 169 - Este Regimento será alterado sempre que as determinações
oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos órgãos
competentes o exigirem.
§ 1° Além da situação prevista no artigo anterior o presente Regimento
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Escolar Unificado será modificado quando visar o aperfeiçoamento no
processo educativo ou de ordem disciplinar e administrativa, respeitando a
legislação em vigor.
§ 2° As alterações serão submetidas a aprovação do Conselho Municipal de
Educação.
Art. 170 - Nos dias de festas nacionais ou de tradições locais, a Unidade de
Ensino deverá promover por si ou em colaboração com autoridades ou
instituições locais, festejos comemorativos de conteúdo cívico e cultural.
Art. 171 - Abertura do ano letivo:
Parágrafo Único - a aula inaugural ficará a cargo da Direção, Coordenação e
Professores, versando sobre assunto educacional.
Art. 172 - Os casos omissos neste Regimento Escolar Unificado serão
resolvidos pela Direção da Unidade de Ensino, ouvindo a entidade
mantenedora, obedecendo as Leis, normas vigentes e, quando necessário
consultar o Conselho Municipal de Educação.
Art. 173 - Aos alunos impedidos de se locomoverem e que estejam em condições
de aprendizagem deverão ser aplicados exercícios, provas e testes em seu
domicilio por professor ou coordenador pedagógico da Unidade Escolar com
base no Decreto Lei 1044/69.
Art. 174 - Todas as comemorações da Unidade de Ensino devem ser comunicadas
previamente a Direção da mesma.
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Art. 175 - O presente Regimento Escolar Unificado após entrada no Órgão
competente

do Conselho Municipal de Educação, terá validade a título

precário até sua aprovação e posterior publicação.
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RESOLUÇÃO CME Nº 12/2022
Dispõe sobre a aprovação do Projeto de
Implantação e Implementação da Política de
Educação Integral da Escola Municipal João
Bispo Vieira em Serrolândia-BA e Matriz
Curricular Específica.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e de acordo
com o que lhe confere a Lei n° 468/12, modificada pela Lei n° 639/2017 e;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e a
Resolução CNE/CEB nº 07/2010;
RESOLVE,
Art. 1° - Aprovar o Projeto de Implantação e Implementação da Política de Educação
Integral da Escola Municipal João Bispo Vieira em Serrolândia-BA e a Matriz Curricular
Específica para essa Modalidade de Ensino.
Art. 2º - Publicar a aprovação do Projeto de Implantação e Implementação da Política
de Educação Integral da Escola Municipal João Bispo Vieira em Serrolândia-BA e a
Matriz Curricular Específica para essa Modalidade de Ensino, Constante do processo
nº 38/2022, aprovado em sessão extraordinária no dia 24 de maio de2022, conforme
Parecer em anexo.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Serrolândia, 25 de maio de 2022.
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ANEXO 01
PARECER CONCLUSIVO CME Nº 002/2022
INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação de Serrolândia
ASSUNTO: Apreciação do Projeto de Implantação e Implementação da Educação Integral
na Escola Municipal João Bispo Vieira e Matriz Curricular especifica.
RELATOR(A): Maria Josiane Rios do Nascimento
CÂMARA/COMISSÃO:

SESSÃO (DATA): 24/05/2022

Câmara da Educação Básica

PROCESSO CME N.º

38/2022

Câmara de Planejamento e

EXPEDIENTE
Análise e validação do
Projeto de Implantação e
Implementação da

Legislação

Educação Integral na
Escola Municipal João
Bispo Vieira e Matriz
Curricular especifica.
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I - RELATÓRIO:

Foi encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, através do Oficio de nº 122/2022 da
Secretaria Municipal de Educação, o Projeto de Implantação e Implementação da Política de
Educação Integral da Escola Municipal João Bispo Vieira em Serrolândia- Bahia, bem como
a Matriz Curricular Específica dessa modalidade na referida Escola para apreciação do CME.
O Projeto supracitado foi encaminhado para a Câmara da Educação Básica e para a Câmara
de Planejamento e Legislação para as devidas análises.
De acordo com as apreciações detalhadas do Projeto de Implantação e Implementação da
política de Educação Integral da Escola Municipal João Bispo Vieira em Serrolândia-Bahia,
feita pelas Câmaras da Educação Básica e Planejamento e Legislação, percebeu-se que a
Matriz Curricular especifica da Escola em Tempo Integral contempla os componentes
curriculares da Base Nacional Comum, bem como as atividades diversificadas que
contribuem para o desenvolvimento psicomotor, intelectual e social da criança. Além disso,
encontra-se organizada em conformidade com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional -LDBEN (Lei n° 9.394/96) e de acordo com a Resolução CNE/CEB nº
07/2010.
II – FUNDAMENTAÇÃO:

A oferta da Educação em Tempo Integral visa repensar a prática pedagógica, a organização
do currículo e redimensionar o tempo e os espaços escolares no sentido de estabelecer uma
política educacional voltada à ampliação de oportunidades de aprendizagem. Legalmente, a
oferta da Educação em Tempo Integral encontra-se respalda na Constituição Federal em
seus artigos 205 e 206, onde é afirmado o direito da Educação para todos e os princípios
norteadores do ensino; No Estatuto da Criança e do Adolescente (1997) e Na Resolução
CNE/CEB nº 07/2010.
Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDBEN (Lei n° 9.394/96) em
seu artigo 34 que diz que a jornada escolar no ensino fundamental incluíra pelo menos quatro
horas de aula, sendo ampliado progressivamente o tempo de permanência na escola. Ainda
no artigo 34, no parágrafo segundo, é posto que o ensino fundamental será ministrado
progressivamente em Tempo Integral, a critério dos Sistemas de Ensino (BRASIL,1996).
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III – CONCLUSÃO E VOTO:

Em reunião extraordinária ocorrida no dia 24 de maio do ano em curso, após a socialização
dos Relatórios da Câmara da Educação Básica e da Câmara de Planejamento e Legislação
sobre o Projeto de Implantação e Implementação da política de Educação Integral da Escola
Municipal João Bispo Vieira em Serrolândia-Bahia, e considerando o exposto nos itens
acima, o Conselho Pleno decide, por unanimidade, aprovar o Projeto de Implantação e
Implementação da política de Educação Integral da Escola Municipal João Bispo Vieira em
Serrolândia-Bahia e a Matriz Curricular Específica para essa modalidade na referida Escola.

Serrolândia, 24 de maio de 2022.
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ANEXO 02
Matriz Curricular Específica da Escola Municipal João Bispo Vieira
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