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APRESENTAÇÃO  

 
 
 
 
 Com o desenvolvimento do Sistema Municipal de Educação de Itatuba e com as reformas das normas educacionais brasileiras pela Lei 
Federal 9.394/96, que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Legislação de apoio surgiu a necessidade da elaboração do 
Regimento Comum para servir como instrumento guia do gerenciamento educacional das unidades escolares, atuando como facilitador dos 
procedimentos normativos, técnicos e pedagógicos que norteará a rede pública municipal de ensino da nossa cidade.       
          As informações constantes no presente Regimento surgiram face às necessidades e realidades vividas no dia-a-dia escolar como: a 
adequação à Legislação de Ensino; a implantação de novas modalidades de ensino nas escolas públicas municipais; a inclusão dos alunos com 
necessidades educativas especiais em turmas regulares; o redirecionamento de Artigos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei nº 
8.069/90 ); a necessidade de normatizar a reclassificação; as diretrizes para avaliação institucional e outros motivos relevantes para assegurar a 
gestão democrática da escola, contribuir para a qualidade do ensino, fortalecer a autonomia pedagógica e valorizar a comunidade escolar através 
dos colegiados. 
         Na verdade, o Regimento não é um instrumento que isoladamente possa mudar os rumos do gerenciamento da educação em nossas escolas. 
Contudo, se aliado ao compromisso dos profissionais que vivenciam a realidade escolar e se adequado às peculiaridades da rede pública 
municipal de ensino, poderá colaborar significativamente para o êxito do trabalho escolar com o compromisso de oferecer uma educação que 
valorize a permanência  e o sucesso escolar do aluno, já atuante no processo histórico do qual todos nós somos colaboradores e construtores. 
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REGIMENTO ESCOLAR 

 
TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
 

 
CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 
 
 Art. 1. As Escolas da Rede Municipal de Educação são criadas pelo Poder Executivo  e subordinam-se à Secretaria 
Municipal de Educação – SME, com base nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nas normas educacionais,  no Estatuto da Criança e do Adolescente e serão regidas por este Regimento Interno Comum. 

  
Art. 2. As escolas oficiais municipais são denominadas conforme ato baixado a propósito pelo Poder Executivo 

Municipal. 
 
Parágrafo Único – Compete à Secretaria de Educação Municipal regulamentar junto ao Conselho Municipal de 

Educação de Itatuba o funcionamento e reconhecimento das Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS OU FINALIDADES 

 
Art.  3. Os objetivos das Escolas oficiais municipais concentrarão para os fins mais amplos da educação, anunciados 

pela legislação de ensino em vigor. 
 
Art. 4.  Os objetivos da escola: 
 

 I – estimular o desenvolvimento da criança através de atividades que forneçam experiências educacionais adequadas à 
clientela e à situação sócio-econômica e cultural em que se encontra;  
 II – favorecer o desenvolvimento integral e harmônico da personalidade de modo gradual e progressivo, respeitando a 
individualidade de cada educando; 

III - contribuir para o bem estar físico, social e emocional da criança e do adolescente; 
IV – promover o ajustamento crescente do educando no meio social em que está inserido, em cooperação com a família 

e a comunidade; 
V – proporcionar ao aluno da Educação Básica, a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania;  
 

TÍTULO II 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO 

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS      
 

Art.  5.  O procedimento de aprimoramento da gestão democrática das escolas será fortalecido por meio de instâncias 
auxiliares da gestão escolar e pela equipe multiprofissional, com apoio efetivo dos órgãos centrais responsáveis pela administração 
e supervisão da rede municipal de ensino, mantidos os princípios de coerência, equidades e co-responsabilidades da comunidade 
escolar na organização e prestação dos serviços educacionais. 

 
Art. 6.  A autonomia da Escola, em seus aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos, entendidos como 

mecanismos de fortalecimento de uma gestão democrática a serviço da comunidade, será assegurada mediante a: 
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I – capacidade da Escola de, coletivamente, formular, implementar e avaliar sua proposta pedagógica;  
II – constituição e funcionamento do Conselho Escolar;  
III – administração de recursos financeiros, através de elaboração, execução e avaliação do respectivo plano de 

aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos colegiados competentes, obedecida à legislação específica para gastos e 
prestação de contas de recursos públicos.    

  
CAPÍTULO II 

DAS NORMAS DE GESTÃO 
 

SEÇÃO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 7.  As normas de gestão, respeitados os princípios de liberdade e de solidariedade humanas, disciplinam as 

relações profissionais e interpessoais que ocorrem no interior da Escola, fundamentadas:  
I – nos direitos e deveres dos membros da comunidade escolar; 
II – nas formas de acesso e a utilização coletiva dos diferentes ambientes escolares; 
III – na responsabilidade coletiva e individual na preservação de equipamentos, materiais, instalações e ambientes da 

Escola.  
 

 
CAPÍTULO III 

DO PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA 
 
Art. 8. O Plano de Gestão da Escola é o documento que traça o seu perfil, conferindo-lhe identidade própria, na medida 

em que contempla as intenções de todos os envolvidos e norteia o gerenciamento das ações intra-escolares. 
 
Parágrafo Único – Em seu Plano de Gestão, a Unidade Escolar poderá dar tratamento diferenciado a aspectos 

administrativos e didáticos que sugiram e preservem o atendimento às suas características e especificidades. 
 
Art. 9. O Plano de Gestão deverá ser continuamente avaliado e contemplará, no mínimo, os seguintes aspectos: 
I – identificação e caracterização da Unidade Escolar, de sua clientela, de seus recursos físicos, materiais e humanos, 

bem como dos recursos disponíveis na comunidade local;  
II – definição dos objetivos da Escola e de compromissos com metas a serem atingidas a curto, médio e longo prazo, 

bem como das ações a serem desencadeadas em função dos objetivos e metas propostas; 
III – planos dos cursos mantidos, com explicitação dos objetivos e da organização curricular, bem como dos projetos 

educacionais;  
 
 
Parágrafo Único – A estrutura organizacional, as atribuições dos órgãos referidos no “caput” deste artigo, bem como as 

competências dos seus responsáveis, serão definidas por normas específicas e por este Regimento.    
     
 

CAPÍTULO I 
DA DIREÇÃO 

 

 

Art. 10.   A Direção da escola é o núcleo executivo encarregado de administrar as atividades da Unidade de Ensino e será exercido 
pelo (a) Diretor (a), com o auxilio do (a) diretor-adjunto (a), nomeado conforme legislação vigente. 
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Parágrafo Único – A direção organizará seu horário de atividades de forma a assegurar que os diferentes períodos de funcionamento 
da Escola contem com sua assistência e serviços, bem como seu (s) adjunto (s). 

 
Art. 11.  Integram a Direção da Escola: 

I – Diretor (a);  
II – Diretor-adjunto (a); 

 
Art. 12.   O (a) Diretor (a) da Escola, no seu papel de administrador do processo de gestão democrática participativa, é o 

(a) profissional articulador, coordenador, integrador e responsável por todas as atividades desencadeadoras do processo 
educacional que exercerá suas funções objetivando garantir: 

I – a elaboração e a execução da proposta pedagógica; 
II - a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 
III – o cumprimento dos dias letivos e horas de aula; 
IV – a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos;  
V – meios para reforço e recuperação de conteúdos curriculares para alunos com defasagem de aprendizagem; 
VI – articulação e integração da Escola com as famílias e a comunidade; 
VII – informações aos pais e aos responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica;  
VIII – esgotadas as possibilidades de solução, contar com o apoio do Conselho Tutelar, nos casos de maus-tratos 

envolvendo alunos, comportamento dos mesmos, assim como nos casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas 
atinjam o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total de horas letivas. 

 
Art.  13.  Cabe ao Diretor orientar a comunidade escolar quanto às normas vigentes e representar junto aos órgãos 

superiores da Administração sempre que houver decisão em desacordo com a legislação. 
 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DA DIREÇÃO 

 
Art. 14.   A Direção da escola terá as seguintes atribuições:  
        I – representar  a Secretaria de Educação na administração do Estabelecimento; 
        II - representar a escola; 
        III - presidir todos os atos Escolares; 

IV - cumprir e fazer cumprir, na esfera de sua competência, as disposições legais relativas à organização e 
administração de pessoal, do patrimônio e do material do estabelecimento; 

V - elaborar os planos de trabalho do setor administrativo; 
VI - controlar a assiduidade e pontualidade dos docentes e funcionários, e confeccionar as respectivas escalas 

de férias; 
VII - cuidar da conservação, recuperação e manutenção do prédio e demais recursos físicos, equipamentos e 

materiais da escola; 
VIII - aplicar ou determinar a aplicação de penalidades disciplinares, conforme as disposições deste Regimento 

Interno; 
IX - manter  intercâmbio com entidades públicas e privadas em assuntos de interesse da Escola; 
X - zelar pelo cumprimento dos dias letivos, hora-aula e horas-atividades estabelecidas, assim como da 

legislação do ensino e das disposições deste Regimento Interno; 
XI - administrar os recursos materiais e financeiros dos estabelecimentos de ensino, segundo princípios e 

normas da gestão democrática, definidos na regulamentação do Sistema Municipal de Ensino; 
XII - visar à escrituração escolar e termos de abertura e encerramento dos livros de assentamento da Escola; 
XIII – participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, 

propondo alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; 
XIV - autorizar a matrícula e transferência de alunos; 
XV - delegar atribuições a seus subordinados; 
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XVI - supervisionar e incentivar a participação dos alunos em atividades esportivas, sociais, culturais e 
religiosas; 

XVII- coordenar a elaboração de projetos não constantes das programações básicas, mas de interesse para 
aprendizagem, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes; 

XVIII – administrar com sabedoria e compromisso, as visitas às escolas, com fins de comércio, evitando assim 
possíveis constrangimento;  

XIX - adotar decisões de emergência em casos não previstos neste Regimento Interno, dando, de imediato, 
ciência do fato a quem de direito; 

 
 

 
SEÇÃO III 

DO DIRETOR-ADJUNTO 
 

 
Art. 15.  Ao Diretor-adjunto cabe colaborar com o Diretor da Escola no desempenho de suas atribuições especifícas e 

responder pela Direção da Unidade em horário que lhe for determinado. 
 
 Parágrafo Único - O Diretor-adjunto  substituirá o Diretor em suas ausências e impedimentos, nos prazos e 

casos previstos em legislação especifica, e exercerá as atribuições que lhes forem delegadas pelo Diretor. 
 
Art. 16. Caso a Escola conte com mais de um Diretor-adjunto, o Diretor Escolar distribuirá entre eles as diferentes 

atribuições, conforme o turno de atividade. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 
Art. 17. O Apoio Técnico-pedagógico, sob supervisão, coordenação e acompanhamento da Direção da escola, será 

desenvolvido pela equipe multiprofissional e terá a função de proporcionar suporte técnico aos docentes e discentes relativos a:  
 I- elaboração, implantação, desenvolvimento e avaliação da Proposta Pedagógica; 
II - planejamentos;  
III - supervisão de estágio e prática profissional. 

  

Art. 18.  Compõe o Apoio Técnico-pedagógico: 

I - Supervisor Escolar; 
II- Pedagogo; 
III- Equipe da Secretaria de Educação; 
 

Art. 19.  Compete ao Apoio Técnico-pedagógico: 

I – coordenar a elaboração do planejamento da Escola e das atividades didático- pedagógicas, acompanhando a execução das mesmas; 
II – promover a integração do corpo docente, tendo em vista o alcance dos objetivos propostos, a vivência dos conteúdos 

programáticos, as estratégias e critérios de avaliação, bem como a recuperação da aprendizagem; 
III – prestar assistência técnico-didática ao corpo docente; 
IV- planejar com os professores, e coordenar, a programação e execução das atividades de Estudos de Recuperação com alunos; 
V - planejar e coordenar a execução de reuniões de caráter pedagógico, bem como de outros serviços afins, determinados pelo 

Diretor; 
VI – participar dos trabalhos de organização das turmas; 
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VII – acompanhar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas de eventual aproveitamento insuficiente, estudando as 
medidas de ordem pedagógica que devam ser adotadas; 

VIII – analisar sistematicamente, com os professores, a validade dos objetivos fixados, a adequação dos conteúdos programáticos, das 
estratégias de ensino utilizadas e das técnicas e instrumentos de avaliação, incluindo a recuperação; 

IX – participar do processo de integração escola-família-comunidade; 
X – elaborar, juntamente com os docentes responsáveis, programações referentes às atividades sócio-culturais e recreativas a serem 

desenvolvidas na escola; 
XI – planejar atividades conjuntas com outros órgãos ou serviços da Escola, para avaliação dos trabalhos, garantindo a integração 

didático-pedagógica, em função da melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
XII – participar de encontros de formação continuada e de planejamento promovidos pela Secretaria de Educação. 
 
Art.  20.   No planejamento da escola estará explicitado o plano de trabalho de cada profissional que integra o seu Apoio Técnico-

pedagógico. 
 

CAPÍTULO III 
DO APOIO ADMINISTRATIVO 

    
Art.  21.  O apoio administrativo tem função de dar suporte ao processo educacional, auxiliando a Direção nas atividades relativas a:  
I - documentação e escrituração escolar e de pessoal; 
 
 
II - organização e atualização de arquivos; 
III - expedição, registro e controle de expediente; 
IV - registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de materiais e de gêneros alimentícios; 
 

Art. 22.  Compõe o Apoio Administrativo, a Secretaria com todo pessoal nela lotado. 

 

Art. 23 - A Secretaria, subordinada diretamente a Direção da Escola, será coordenada por um Secretário, legalmente habilitado, que 
será substituído, em seus impedimentos, por um funcionário designado pela própria Direção, igualmente habilitado.  

  

Art. 24 - São atribuições do (a) Secretário (a): 

 
I - responder pelo cumprimento do expediente da equipe e pelos serviços gerais da secretaria; 
II - organizar e superintender os serviços de escrituração escolar e os registros relacionados com a administração do pessoal e os 

pertinentes à secretaria; 
III - ter sob sua guarda, devidamente organizados, fichários, arquivos e livros de registros da Escola; 
IV - organizar o serviço de atendimento a professores, alunos e funcionários bem como a terceiros, no que se refere a informes e 

esclarecimentos solicitados, atentando para as normas da Direção para tal serviço; 
V - secretariar as solenidades de entrega de certificados e outras que forem promovidas por determinação da Direção; 
VI- supervisionar o processo de verificação da freqüência dos alunos matriculados, mantendo sempre em ordem os respectivos 

assentamentos; 
VII - responsabilizar-se pelos processos de levantamento dos resultados escolares obtidas pelos alunos ao término de cada período 

letivo; 
VIII - manter, sem rasuras ou emendas, a escrituração de todos os livros e documentos escolares; 
IX - providenciar à vista dos resultados obtidos pelos alunos, a expedição de certificados a que fizerem jus. 
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X- elaborar relatórios a serem enviados às autoridades, de acordo com as normas expedidas; 
XI - manter atualizado o arquivo de legislação e de documentos pertinentes à Escola; 
XII - zelar pela atualização dos diários de classe de cada professor, não permitindo a retirada dos mesmos do estabelecimento, sob 

nenhum pretexto; 
XIII - lavrar e subscrever atas de avaliação e apuração dos trabalhos escolares; 
XIV - desempenhar outras atividades relativas a seu cargo e não previstas neste Regime Interno. 
 
Parágrafo Único - Cabe aos funcionários subordinados ao Secretário escolar, executar os serviços que lhe forem atribuídos, sendo 

inclusive responsáveis pelo turno para o qual for designado pelo Diretor Escolar. 
 
 
 

CAPITÚLO IV 
DO APOIO OPERACIONAL 

  
 

Art. 25. O Apoio Operacional, sob supervisão, coordenação e acompanhamento da Direção da escola, tem a função de proporcionar 
suporte ao conjunto de ações complementares de natureza administrativa e curricular, relativas às atividades de: 

 I – zeladoria, vigilância e atendimento de alunos; 
 II – limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar; 
 III – controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos, instalações e material didático-pedagógico; 
 IV – controle, manutenção conservação e preparação de produtos alimentícios da merenda escolar.              

 

TÍTULO IV 

DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

CAPITULO I 

DO CORPO DOCENTE 
 
Art. 26.  O copo Docente compreende o universo de todos os professores da escola legalmente habilitados para o exercício da sua 

profissão. 
 
Art. 27. São deveres dos professores: 
I - participar da elaboração, implantação e implementação da proposta pedagógica;  
II - comparecer à escola, pontualmente, nos horários estabelecidos para execução das tarefas para as quais foi designado;  
III - assinar a freqüência, logo após as aulas e demais atividades;  
IV - manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula ou fora dela; 
V - elaborar e cumprir os planos de curso e programas dos componentes curriculares sob sua responsabilidade; 
VI - acatar as decisões do diretor, inspetores, coordenadores, Conselho Escolar e demais autoridades de ensino; 
VII - manter em dia os registros escolares, observando os prazos fixados para o encaminhamento dos resultados à secretaria; 
VIII - comparecer as reuniões para as quais for convocado; 
IX - cuidar da formação humana, intelectual e ética dos alunos, tendo como prevalência os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos;  
X - proceder à elaboração e correção dos exercícios, trabalhos e tarefas realizados pelos alunos, avaliando seu desempenho e 

produzindo relatórios:  
XI - zelar pela aprendizagem dos alunos e pela escola;  
XII - estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
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XIII - cumprir as determinações previstas na legislação em vigor, relacionados à carga horária e dias letivos; 
XIV - pautar sua conduta por princípios ético-profissionais que valorizem e fortaleçam os laços societários na escola. 
XV - acompanhar os seus alunos em todas as atividades pedagógicas, sejam realizadas na escola ou em outro local. 
 
Art. 28 – É vedado ao professor:  
I – entrar atrasado em classe ou dela sair antes do cumprimento do horário de aula, salvo por motivo devidamente 

justificado;  
II - falar, escrever ou publicar artigos em nome da escola, sem que para isso tenha sido expressamente autorizado pela 

direção, com apoio da Secretaria de Educação; 
III - ocupar-se em tarefas ou assuntos estranhos às finalidades docentes;  
IV - desrespeitar os alunos, no que se refere às suas convicções religiosas e políticas, suas condições sociais e econômicas, sua 

nacionalidade, cor e às suas capacidades individuais e intelectuais;  
V - fumar nas salas de aula, laboratórios, oficinas e outras dependências de uso coletivo da escola, conforme a lei, durante as 

atividades acadêmicas; 
VI - retirar equipamentos e materiais da escola sem autorização da direção;  
VII - as penalidades aplicadas aos alunos, sejam de advertência ou repreensão verbal, quando não transgrida a relação de respeito; 
VIII - dispensar os alunos ou suspender as aulas antes do seu término; 
IX - utilizar equipamentos, materiais e dependências da unidade escolar, para uso particular; 
X - apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar; 
XI - ausentar-se da escola durante o período do trabalho sem autorização da diretoria; 

XII - promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem autorização da Direção; 
 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 
 
Art. 29.  Todo educando regularmente matriculado nas escolas oficiais da Rede Municipal de Ensino pertence ao corpo discente de 

cada unidade de ensino e está sujeito ao disposto neste Regimento, devendo seus pais ou responsáveis dele tomar conhecimento, obrigando-se ao 
seu cumprimento. 

 
Art. 30. São deveres do aluno: 

I - respeitar a autoridade do diretor, dos professores e dos funcionários das escolas e tratá-los com civilidade; 
II - tratar os colegas com respeito; 
III - apresentar-se, diariamente, com o material escolar necessário às aulas, conservando-o em perfeita ordem; 
IV - ser assíduo e pontual na entrega dos trabalhos escolares e nos horários de entrada e saída da escola; 
V - colaborar com a direção e funcionários na preservação das instalações e do mobiliário escolar e de todo material de uso coletivo;          
VI - zelar pelo bom nome da escola; 
VII - freqüentar regularmente as aulas e demais atividades escolares; 
VIII - participar das atividades curriculares; 
IX - zelar pelo patrimônio da escola, indenizando os prejuízos quando produzirem danos materiais à escola e a objetos de propriedade 

privada. 
X - trajar-se adequadamente em qualquer dependência, de modo a manter-se o respeito mútuo e a atender as normas de higiene e 

segurança pessoal e coletiva. 
 
Parágrafo único. A Escola somente poderá fazer solicitações aos alunos sobre o uso de uniformes, material escolar, ou de 

contribuições financeiras, desde quando, comprovadamente, não impeça a freqüência de alunos às atividades escolares ou venha sujeita-los a 
discriminações ou constrangimentos de qualquer ordem. 
 

Art. 31. São direitos do aluno: 
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I - participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas, destinadas à sua formação e promovidas pelo estabelecimento de 
ensino; 

II - receber tratamento com respeito, atenção e urbanidade pelos diretores, professores, funcionários e colegas; 
III - representar em termos, e por escrito, contra atos, atitudes, omissões ou deficiências de professores, diretores, funcionários, e 

serviços prestados pela escola; 
IV - apresentar sugestões à diretoria do estabelecimento de ensino; 
V - utilizar-se dos livros da biblioteca, cumprindo o seu regulamento; 
VI - utilizar-se das instalações e dependências da Escola, na forma e horários para isto reservados; 
VII - tomar conhecimento, por meio de relatórios, dos resultados de avaliações do seu rendimento escolar e do registro de sua 

freqüência; 
VIII - ter acesso ao ensino de qualidade e, quando necessário, a novas oportunidades, mediante estudo de recuperação, durante o ano 

letivo; 
IX - solicitar reposição de exercícios escolares, no prazo de 48 horas, apresentando a justificativa de falta; 
X - requerer cancelamento de matrícula ou transferência, quando maior de 18 anos, ou por intermédio do pai ou responsável, quando 

menor; 
XI - requerer transferência de turno apresentando justificativa plausível; 
XII - concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas instituições auxiliares e no órgão representativo dos alunos;  
XIII - requerer e ou representar ao Diretor sobre assunto de sua vida escolar, na defesa de seus direitos, nos casos omissos neste 

Regimento; 
XIV – recorrer ao Conselho da Escola sobre decisões de docentes em sala. 

 
Parágrafo Único – Fica assegurado aos alunos a liberdade de expressão e de organização no âmbito da escola. 
 
Art. 32. É vedado ao aluno: 

    I - ocupar-se durante as atividades escolares de qualquer atividade alheia às mesmas; 
   II - fumar no recinto da escola, nos termos da legislação pertinente; 
   III - promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem autorização da Direção; 
   IV praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas, no recinto escolar; 
   V - introduzir, portar, guardar, ou fazer uso de substâncias químicas ilícitas, ou comparecer embriagado ou estar sob efeito das 

mesmas, no recinto da escola; assim como, portar ou fazer uso de qualquer objeto eletro eletrônico, dentro do estabelecimento de ensino;  
  VI - portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material ou objeto que possa causar riscos à sua saúde, à sua segurança e à sua 

integridade física e às de outrem; 
  VII - retirar-se da Unidade de Ensino durante o horário escolar, sem autorização; 
  VIII - apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar. 
 
Parágrafo único – A utilização de aparelhos eletrônicos poderá acontecer no interior da escola se for para fins pedagógicos, com 

orientação do professor. 
 

 
CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 
Art. 33.  São Direitos dos Pais ou responsáveis: 

   I - ser informado sobre a proposta pedagógica da escola; 
  II - ser informado sobre a freqüência e rendimento dos alunos, incluídas as propostas de recuperação quando estes apresentarem 

rendimento insatisfatório; 
 
 
 
III - recorrer dos resultados de avaliação do rendimento do aluno, conforme dispuser este Regimento e a Legislação; 
V - solicitar ajustamentos da vida escolar do aluno conforme as normas vigentes; 
VI - representar seus pares no Conselho de escola ou em outras atividades, quando convidado pelo Diretor Escolar; 
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Art. 34. São Deveres dos Pais ou Responsáveis 
 

I - acompanhar durante o período letivo, a freqüência e rendimento do aluno pelos quais é responsável, estabelecendo uma parceria 
entre comunidade e escola; 

II - responsabilizar-se por danos ao patrimônio público e privado, causados pelo aluno, pelo qual é responsável; 
III - colaborar no desenvolvimento das atividades de recuperação propostas pelo professor; 
IV - comparecer às reuniões programadas pela escola, para informação sobre a Proposta Pedagógica e outras atividades da Unidade de 

Ensino, assim como as convocações caso necessário; 
 

     
 

TÍTULO V 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 35. O Regime Disciplinar, decorrente das disposições legais aplicáveis ao pessoal docente, administrativo e discente, tem a 

finalidade de aprimorar o ensino ministrado, a formação do educando, o bom funcionamento dos trabalhos escolares, o entrosamento dos vários 
serviços, a perfeita observância deste Regimento Interno e o alcance dos objetivos nele previstos.  

 

CAPÍTULO II 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 36.  As penas disciplinares aplicáveis aos professores e funcionários são as de:  
I - advertência verbal, em particular; 
II - repreensão por escrito; 
III - suspensão;  
IV - demissão (após inquérito administrativo); 
  
Art. 37. Toda e qualquer penalidade prevista neste Regimento Interno somente poderá ser aplicada se a decisão estiver fundamentada 

nas normas referidas ao servidor público. 
Parágrafo Único - Nos casos de reincidência, ou falta grave que implique em suspensão, será ouvido o Conselho de Escola para 

aplicação da penalidade ou do encaminhamento para decisão de autoridades competentes, desde que salvaguardados o direito de ampla defesa e 
recurso a órgãos superiores, quando for o caso.  

 
Art. 38.  Aos alunos, conforme a gravidade ou reiteração das faltas ou infrações serão aplicadas as seguintes penalidades: 
 
I - advertência oral em particular; 
II - advertência por escrito; 
III – suspensão por tempo determinado; 
IV - transferência compulsória pelo Diretor da Unidade de Ensino 
 
§ 10 – A penalidade de transferência compulsória deverá ser referendada pelo Conselho de Escola e quando menor, deverá ser ouvido 

o Conselho Tutelar do Menor; 
§ 20 – A penalidade de transferência poderá ser substituída por atividades de interesse coletivo, ouvido o Conselho Tutelar do Menor 

e o Ministério Público; 
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§ 30 – É assegurado ao aluno o direito de ampla defesa. 
 
Art. 39. Toda medida disciplinar aplicada deve ser comunicada ao pai ou responsável, quando o aluno for menor de 18 (dezoito) anos 

de idade. 
 
 

Parágrafo Único - Se a infração tipificar delito penal, o Diretor deverá comunicar: 
 
I - ao Conselho Tutelar local, se o aluno for menor de 18 (dezoito) anos; 
II - à autoridade policial do município, se o aluno for maior de 18 (dezoito) anos. 
 
 

        TÍTULO VI 

DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES 
 
 
Art. 40.  As Instituições Auxiliares terão como objetivo colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao 

educando e na integração família – escola – comunidade e serão regidas por regimentos próprios elaborados nos termos da legislação em vigor.  
Art. 41.  A escola poderá contar com as seguintes instituições escolares criadas por quem de direito: 
I – Conselho da Escola  
II – Associação de Pais e Mestres 
III – Conselho de Classe  
IV – Grêmio Estudantil  
V – Biblioteca. 

 

CAPÍTULO VI 

DO CONSELHO DE ESCOLA 
 
 
Art. 42. O Conselho de Escola, colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes de todos os segmentos da 

comunidade escolar, constitui-se de canal de participação para a construção da gestão democrática da escola, sendo as suas atribuições fixadas na 
legislação que rege a matéria. 

 
Art. 43.  O Conselho de Escola deverá observar, em suas decisões, os princípios e diretrizes da política educacional, a legislação 

vigente e a proposta pedagógica da respectiva Unidade de Ensino. 
 
Parágrafo Único – O Conselho de Escola registrará em ata as atividades que forem delegadas e definirá as que deverão contar com a 

participação de todos os conselheiros.   
 
 

CAPÍTULO V 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
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Art. 44.  A Associação de Pais e Mestres terá seus objetivos voltados à integração comunitária e ao apoio do aluno, visando à maior 
participação dos pais no processo educativo. 

Parágrafo Único – O Círculo de Pais e Mestres será regulamentado por estatuto próprio de conformidade com a legislação em vigor, 
a ser aprovado por seus integrantes e se reunirá quando necessário, em horário que atenda a conveniência da maioria dos pais. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DO CONSELHO DE CLASSE 

 
 
Art. 45. Os Conselhos de Classe são órgãos de natureza consultiva e deliberativa para fins didático–pedagógicos. 
 
Art. 46.  Compõem o Conselho de Classe; 
I – os professores; 
II – a equipe técnico-pedagógica; 
III – representantes das turmas existentes na escola. 

 
Art. 47.  Caberá à equipe técnico-pedagógica e/ou ao Diretor Escolar organizar o Conselho de Classe. 
 
Art. 48.  O Conselho de classe terá as seguintes atribuições:  
I – confrontar os resultados de aprendizagem dos diferentes componentes curriculares, para maior atenção e reforço aos alunos que 

apresentarem desempenho insatisfatório; 
II – analisar os padrões de avaliação utilizados, eliminando os inadequados; 
III – coletar informações sobre as dificuldades dos alunos propondo medidas para corrigi-las; 
IV – decidir pela anulação e repetição de teste, provas e outros trabalhos destinados à avaliação de rendimento escolar, em que 

ocorram irregularidades ou dúvidas quanto aos resultados. 
V – julgar recursos dos alunos sobre decisões de docentes em sala de aula  
 
Art. 49.  O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente uma vez por bimestre ou extraordinariamente quando convocado pelo 

diretor ou por um terço de seus membros. 
 

CAPÍTULO VII 
DA BIBLIOTECA 

 
Art. 50.  A Biblioteca Municipal dará apoio às atividades de leitura e pesquisa, com a finalidade de incentivar a pesquisa 

bibliográfica, a leitura e outras atividades de caráter cultural e pedagógico a todos os alunos que visitarem este espaço de cultura literária. 
 
 

 

CAPÍTULO V 

DO GRÊMIO ESTUDANTIL 
 
 Art. 51. O Grêmio Estudantil, entidade representativa dos estudantes, tem como finalidade o desenvolvimento de atividades 
educacionais, culturais, cívicas, desportivas, sociais e na defesa dos interesses coletivos do corpo discente, proporcionando ao aluno o exercício 
de responsabilidades inerentes à sua atuação como membro participativo de uma comunidade, na conformidade da lei 7.398, de 04/11/85. 
 
 Art. 52. O Grêmio Estudantil funcionará como órgão independente da administração da escola, promovendo a integração desta com a 
comunidade e será regido por estatuto próprio, elaborado nos termos da legislação em vigor. 
 
 Parágrafo único. Após aprovado, o estatuto do grêmio estudantil passará a integrar o Regimento da Escola. 
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TÍTULO VII 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 
 Art. 53.  Os cursos oferecidos pelas Escolas Municipais serão estruturados de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho 
Municipal de Educação e as orientações 
emanadas da Secretaria da Educação. 
 

Parágrafo Único. Todo e qualquer curso a ser implantado nas Escolas Municipais necessita de anuência prévia da Secretaria de 
Educação e de autorização expressa do Conselho Municipal de Educação. 

 
 

SEÇÃO I 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 Art. 54.  A Educação Infantil é baseada nos princípios da liberdade e solidariedade humana, buscando despertar ou acentuar na 
criança a socialização e o espírito de fraternidade. 
 

Art. 55.  A Educação Infantil tem por finalidade promover o bem estar da criança, tendo em vista o seu desenvolvimento psico–
emocional, social, motor, físico, e sua iniciação à aprendizagem sistemática, mediante atividades de recreação, criatividade e expressão, 
considerando as especificidades das crianças atendidas em creches, de 0 a 3 anos de idade. 
 

Art. 56. As escolas Municipais que oferecem a Educação Infantil devem manter estrutura para assegurar o desenvolvimento integral a 
crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. 
 

 
SEÇÃO II 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 Art. 57.  As finalidades do Ensino Fundamental são: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem; 

          II - a aquisição de conhecimentos e habilidades; 
III - a formação de atitudes e valores; 
IV - a compreensão do contexto natural, social e político da sociedade. 

 
Art. 58.  A organização das turmas do Ensino Fundamental baseia-se nos critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do 

Município e pelo Conselho Municipal de Educação. 
 Art. 59. A escola deverá implantar em seu currículo o estudo da história e cultura afro-brasileira  e indígena, conforme lei 11.645 de 
10 de março  de 2008.     
 
 Parágrafo único. A Escola poderá oferecer, opcionalmente, para o Ensino Fundamental I, o ensino de Línguas Estrangeiras, o Ensino 
Religioso, o de Artes, e o de Educação Física, organizada em turmas não seriadas com a participação de alunos de anos distintos, mas de mesmo 
nível de adiantamento na matéria. 
 
 Art. 60.  A Escola oferecerá o Ensino Fundamental Noturno com a finalidade de atender a alunos que estiverem com, no mínimo, 
quinze anos completados no primeiro semestre letivo. 
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SEÇÃO III 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
 
 Art. 61.  A Educação de Jovens e Adultos, em caráter de suplência, correspondente ao Ensino Fundamental, alunos que tenham, no 
mínimo, 15 (quinze) anos de idade,  organizada em regime de exame e curso semestral ou modular, será oferecida pelas Escolas, estando sujeita 
às normas deste Regimento. 
  

SEÇÃO IV 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 Art. 62. A política de Educação Especial, hoje, na perspectiva da Educação Inclusiva, prevê a implementação de diretrizes e ações que 
reorganizam os serviços de Atendimento Educacional Especializado – AEE, oferecidos aos alunos com deficiência, visando a complementação e 
suplementação de sua formação. 
 

§ 1° - O atendimento Especializado de que trata o caput deste artigo, deverá ser realizado em salas de recursos multifuncionais em 
turno oposto ao freqüentado nas turmas regulares, por professores qualificados no AEE, de conformidade com os recursos materiais e 
não materiais disponíveis. 
§ 2° - A escola deverá garantir a participação do professor nos planejamentos das atividades das salas multifuncionais e pedagógico 
para contemplar as necessidades especificas do AEE. 
 

           Art. 63. Para que o aluno seja considerado com necessidades especiais deverá comprovar sua limitação, seja visual, auditiva, mental, física 
e, por hiperatividade por meio de avaliação clinica e psicológica. 
 
           Art. 64. A avaliação do rendimento escolar dos alunos com necessidades especiais deverá ser processual e qualitativa, considerando os 
diferentes níveis de desenvolvimento mental, limite, ritmo e tempo de aprendizagem. 
 

§ 1° - A avaliação tratada no caput deste artigo deverá assegurar a progressão do aluno de um ano para outro. 
§ 2° - Em não havendo o desenvolvimento das competências exigidas pelo ano cursando, a escola deverá expedir um certificado de 
terminalidade especial, possibilitando ao aluno sua inserção no mercado de trabalho.  
§ 3° - o certificado de que trata o parágrafo anterior deverá ser assinado pela equipe multiprofissional.  
 

Art. 65.  Ao aluno com deficiência será garantida a prioridade das vagas     oferecidas pela escola mais próxima de sua residência.   
 
  
  

CAPÍTULO II 
DOS CURRÍCULOS 

 
 Art. 66. O currículo dos cursos dos diferentes níveis e modalidades de Ensino, respeitadas as suas especificidades, terá uma base 
nacional comum e uma parte diversificada, observada a legislação vigente, bem como as respectivas diretrizes curriculares aprovadas pelo 
Conselho Nacional de Educação – CNE. 
 
 Parágrafo Único – As escolas deverão oferecer no ensino fundamental, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, 
conforme Artigo 26-A da Lei 11.645 de 10 de março de 2008. 
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SEÇÃO I 
DOS CURRICULOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 Art. 67. O currículo da Educação Infantil será amplo, flexível, partindo das experiências do educando, compreendendo todo o 
conjunto de vivências e atividades agrupadas em situações de vida, salientando-se os aspectos de saúde, sociabilidade, criatividade, o uso 
sustentado dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. 
  

Parágrafo único. Na seleção de conteúdos curriculares serão observadas as atividades recreativas, visando ampliar experiências, 
desenvolver o raciocínio e contribuir para a aquisição de novas competências. 
 

SEÇÃO II 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

  
 Art. 68. O Currículo Pleno do Ensino Fundamental das Escolas Municipais, respeitadas as suas especificidades, terá uma base 
nacional comum e uma parte diversificada, observada a legislação vigente, para assegurar a formação integral do Educando. 
 
 Art. 69.  Serão observados, na elaboração dos currículos e programas, os aspectos de organização e articulação dos conteúdos 
horizontais, verticais e transversais, preservados os princípios de relacionamento, ordenação e seqüência. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROGRAMAS 
 
Art. 70. Os programas das disciplinas e áreas de conhecimentos, elaborados, anualmente, pelos respectivos professores, devem 

obedecer às diretrizes curriculares e às orientações emanadas do setor competente da Secretária da Educação, atendendo aos objetivos gerais da 
Escola e do Curso e aos objetivos específicos de cada componente curricular, garantindo aos alunos maior alcance participativo no processo 
ensino-aprendizagem. 
 

CAPÍTULO IV 

DA PROGRESSÃO REGULAR 
 
Art. 71. Com a finalidade de garantir a todos o direito público subjetivo de acesso, permanência e sucesso no Ensino Fundamental, a 

serem cursados em idade própria, as Escolas Municipais adotam o Regime de Progressão Regular. 
 
 
 
 
Parágrafo Único. A progressão de que trata o caput deste artigo é o procedimento utilizado pela escola para permitir a promoção do 

aluno, respeitadas as diferenças de aprendizagem. 
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CAPÍTULO V 

DOS PROJETOS ESPECIAIS 
 
 Art. 72.  A Escola poderá desenvolver projetos especiais de natureza curricular ou educacional, abrangendo: 

I - programação e orientação de estudos e atividades de recuperação de aprendizagem; 
II - organização e utilização de salas ambientes, de multimeios, multimídia, de leitura e laboratório; 
III - grupos de estudos e pesquisa; 
IV - prestação de serviços; 
V - cultura e lazer; 
VI - outros de interesse da comunidade. 

 
Parágrafo único. Os projetos especiais integrados aos objetivos da escola serão planejados e desenvolvidos pelos docentes, 

funcionários, alunos e ou instituição de comunidade integrada às normas da Escola da e de conformidade com este Regimento. 
 
 

TÍTULO VIII 
DO REGIME ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

Art. 73.  O ano letivo, no nível fundamental, compreenderá a carga horária mínima anual de 800 (oitocentos) horas, distribuídas por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho escolar efetivo, destinados à realização das aulas e demais atividades escolares, excluindo-se o 
período de recuperação e tempo reservado aos exames finais.  

 
Art. 74. O Calendário Escolar, definido pela Secretaria de Educação, independente do ano civil, terá no mínimo 200 (duzentos) dias de 

trabalho escolar efetivo, compreendidos em 02 (dois) períodos, intercalados pelo recesso escolar. 
 
Parágrafo único. Desde que necessário, a Escola poderá elaborar um Calendário Especial, submetendo-o à aprovação do Conselho 

Municipal de Educação. 
 
Art. 75.  São considerados como dias letivos, os destinados às aulas regulares e outras atividades previstas no calendário escolar, com a 

participação dos corpos docente e discente. 
 
§ 1o A carga horária de cada disciplina, aprovada pelo CME, deverá ser cumprida integralmente, independente de eventuais paralisações. 
§ 2o A jornada escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, pelo menos, 4 (quatro) horas diárias, de efetivo trabalho escolar, 

excluído o período para atividades de recreação. 
 
§ 3o  Os cursos noturnos poderão ser organizados com carga horária diferenciada  disposta no parágrafo anterior, devendo, entretanto, 

manter a equidade quanto ao número de dias letivos previstos no artigo 78. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO INGRESSO DO ALUNO 

 
 
Art. 76.  Será divulgada, através de edital publicado pela Imprensa Oficial e meios de comunicação, a abertura de inscrições de alunos 

nos cursos Profissionalizantes ou Especiais, com indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo. 
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CAPÍTULO III 
DA CLASSIFICAÇÃO 

 
 Art. 77.  O aluno será classificado quando: 
  I - não comprovar escolarização anterior, submetendo-se a processo classificatório; 
 II - promovido na série anterior, na própria Escola; 
 III - recebido por transferência; 

 
         § 1o – - Constitui condição prévia e necessária para classificação a correlação entre a idade e a série pretendida pelo candidato. 
        § 2o – Para atender ao contido no item I deste artigo, a escola deverá solicitar autorização junto ao CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO.  
 
 Art. 78.  O processo de classificação será realizado por uma comissão de 02 (dois) professores e 1 (um) técnico da Equipe 

Multiprofissional designados pela Direção, que avaliarão o candidato utilizando-se de, no mínimo: 
I – Uma prova para os alunos do Ensino Fundamental, exceto os do 1o ano, contemplando conteúdos da Base Nacional Comum dos 

currículos, com o conteúdo do ano imediatamente anterior; 
II - Produção textual compatível com o ano pretendido.  
 
§ 1o - A Comissão indicada no caput deste artigo poderá valer-se, para complementação da avaliação do candidato, de outros 

instrumentos como entrevistas e relatórios, que depois de devidamente analisados deverão ser arquivados na pasta individual do aluno. 
§ 2o – A Comissão apresentará relatório do processo de classificação, no prazo de 05 (cinco) dias, com parecer conclusivo, que deverá ser 

registrado no histórico escolar do aluno. 
 

CAPÍTULO IV 
DA RECLASSIFICÃO 

 
Art.79.  A reclassificação do aluno é o seu reposicionamento no ano diferente daquela indicada em seu histórico escolar por:  
I - proposta do professor ou professores do aluno, com base em resultados de avaliação diagnostica; 
II - solicitação pelo próprio aluno ou por seu responsável, se menor de 18 (dezoito) anos, mediante requerimento dirigido ao Diretor, até 

20 (vinte) dias após o inicio das atividades letivas. 
 
 Parágrafo Único – Somente poderão ser beneficiados com a reclassificação, alunos em situação de defasagem idade/ano, que 

apresentem domínio das competências superior ao ano imediatamente anterior. 
 
Art. 80.  A reclassificação definirá o ano em que o aluno deverá ser classificado, a partir de parecer elaborado por Comissão designada 

pela Direção, idêntica a citada no artigo 80 deste documento. 
 
Art. 81.   A Comissão de que trata o artigo anterior avaliará o aluno:  
I - obrigatoriamente, através de provas e documentos comprobatórios de estudos anteriores concluídos com êxito, na própria escola ou 

em outros estabelecimentos de ensino; 
II - através de outros instrumentos, tais como: entrevista, relatório, teste, abrangendo conteúdos de Base Nacional Comum, do ano 

anterior ao pretendido. 
 
§ 10 - O aluno não poderá ser reclassificado para um ano inferior. 
§ 20 - Não poderá ser reclassificado em ano posterior, o aluno que foi retido no ano anterior. 
§ 30 - As provas, atas, pareceres ou outros documentos que comprovem a reclassificação do aluno deverão ficar arquivadas na pasta 

individual do aluno. 
§ 40 - Os resultados dos exames de reclassificação, comprovados num relatório no prazo de 05 (cinco) dias, serão registrados no histórico 

escolar do aluno. 
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CAPÍTULO V 
DA MATRÍCULA 

  
Art. 82.   A matrícula é o ato de inscrição, cadastro e vinculação efetiva do aluno à determinada Escola da Rede Municipal de Educação 

e será feita segundo as normas emanadas da Secretaria da Educação, constantes no Calendário Escolar. 
 
Art. 83.  No ato da primeira matrícula o candidato deverá apresentar: 

I - Cópia de certidão de nascimento; 
II - 01 (uma) foto 3x4;  
III- Comprovante de residência  
IV - Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando couber; 
V - Documentação referente à escolaridade, quando couber. 
 

§ 10 - Será nula, sem qualquer responsabilidade para a escola, a matrícula que se fizer com documento falso ou adulterado, cabendo a 
direção comunicar, quando for o caso,  ao Conselho Municipal de Educação, para as devidas providências. 

§ 20 - Sob hipótese alguma será permitida a matrícula condicional. 
§ 30 - Será garantida a matrícula, em qualquer época do ano, ao aluno filho de servidor público, civil ou militar, desde que comprovada a 

remoção do servidor. 
§ 40 - Não será permitida a matrícula de aluno proveniente de Escola não autorizada pelo Conselho Municipal de Educação ou pelo 

Conselho Estadual de Educação. 
§ 50 - Os casos de alunos oriundos de escolas irregulares serão submetidos ao Grupo de Inspeção. 
 
Parágrafo Único – Na renovação da matrícula, será desnecessária a apresentação dos documentos citados nos itens I, II e V do arquivo 

85 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA TRANSFÊRENCIA 

 
Art. 84.     A transferência será feita pela Base Nacional Comum fixada em âmbito do país. 
Art. 85.       Ao aluno será permitido transferir-se do Estabelecimento, em qualquer época, desde que não tenha qualquer obrigação 

escolar a cumprir, observadas, ainda, as exigências e formalidades legais. 
 

Art. 86.  Ao receber alunos transferidos, a secretaria da escola procederá o exame dos documentos, a fim de verificar sua regularidade e 
constatar se existe necessidades de ser efetuada adaptação, nos termos das normas que disciplinam a matéria. 

 
Art. 87. A transferência do aluno, recebida em qualquer época do ano letivo, deverá ser analisada, obedecendo aos seguintes critérios\:  
I – deverão ser considerados como indicadores de avaliação: relatórios, notas e/ou conceitos obtidos pelos alunos da escola de origem;  

         II – se o aluno tiver realizado no estabelecimento de origem estudos diferentes, será computada a freqüência nas disciplinas com 
equivalência de valor àquele que, na escola, substituam os conteúdos e/ou disciplinas/componentes curriculares. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA FREQÜÊNCIA 

 
Art. 88.  Será obrigatória a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e a todas as atividades escolares, 

considerando o conjunto dos componentes curriculares; 
§ 1º - A freqüência às aulas de cada componente curricular, bem como às demais atividades escolares será apurada do primeiro ao 

último dia letivo. 
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§ 2º - Será aprovado, por assiduidade, o aluno com freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, do 
conjunto das disciplinas. 

§ 3º - Para fins de promoção, a freqüência terá apuração independente do aproveitamento.  
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPENSAS 

 
Art. 89 - Será dispensado das práticas de Educação Física o aluno que apresentar incapacidade física incompatível, ou doença 

impeditiva, devidamente atestada pelo médico, bem como nos casos previstos na legislação especifica aplicável. 
 
 
 
 
Art. 90 - Poderá ser dispensado da freqüência às aulas e submetidos ao regime de estudos domiciliares o aluno que se encontrar, 

comprovadamente, afastado das aulas, mediante atestado médico, em situação prevista na legislação específica aplicável. 
 
 

 
TÍTULO IX 

DA AVALIAÇÃO ESCOLAR 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 
Art. 91. A verificação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do aproveitamento, observados os critérios estabelecidos pela 

legislação vigente, e pela Resolução Nº 001/2012 do Conselho Municipal de Educação.   
 
Art. 92.  A avaliação do aproveitamento de todos os componentes curriculares deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas 

diferentes situações de aprendizagem, considerando os objetivos propostos para cada uma delas. 
 
Art. 93.  A Avaliação do aproveitamento será contínua e cumulativa no decorrer do ano letivo, por meio de instrumentos 

diversificados, elaborados pelo professor, com acompanhamento da Coordenação Pedagógica ou da Direção da Escola.  
 
Art. 94.  Os instrumentos de avaliação deverão possibilitar a observação de aspectos qualitativos de aprendizagem, de forma a garantir 

sua preponderância sobre os aspectos quantitativos.  
 
§ 1º - Os planos de Curso deverão prever a operacionalização da sistemática de avaliação em cada componente curricular, bem como 

suas formas e instrumentos; 
§ 2º - Os alunos serão informados pelo professor, no primeiro dia de aula, da sistemática de avaliação em cada componente curricular;  
 
 

SEÇÃO I 
DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Art. 95.  A avaliação da Educação Infantil será realizada através de observações e acompanhamento permanentes da criança nas 

diversas atividades programadas consubstanciado na observação no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. 
 
Art. 96.  Na avaliação serão utilizados instrumentos que permitam uma visão global do desenvolvimento no processo educativo, 

como:  
I – fichas de observação; 
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II – fichas cumulativas; 
III – testes de avaliação dos aspectos físicos, afetivos, cognitivos, éticos, estéticos de ralação interpessoal e de inserção social.  
 
 
 

SEÇÃO II 
DA AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Art.  97.  A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental será feita de forma contínua, cumulativa , em permanente construção, 

durante 04 (quatro) períodos letivos bimestrais expressa em relatórios e notas. 
 
Art. 98.  A avaliação da aprendizagem deverá processar-se com base nos objetivos estabelecidos na Proposta Pedagógica da Escola, 

nos Planos de Cursos, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas para o Ensino Fundamental. 
 
Art. 99.  Ao final de cada período, a Direção da Escola, juntamente com os serviços técnicos e professores, procederá às analises dos 

resultados da avaliação da aprendizagem, expressa em relatório e/ou nota, visando à correção das falhas e dos rumos propostos, objetivando a 
qualidade total do ensino. 

   
Art. 100.  No caso do (a) aluno (a) não ter conseguido superar as dificuldades, mesmo após todo processo de recuperação de 

aprendizagem, deverá ser retido. 
 
Art. 101.  Os artigos desta Seção  que disciplina a avaliação  do Ensino Fundamental serão regidos pela Resolução Nº 001/2012 do 

Conselho Municipal de Educação. 
 

CAPÍTULO II 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 102.  A promoção do aluno, ao final de cada ano, dar-se-á pela verificação do domínio das habilidades e competências básicas 

exigidas pelo ano cursado, expressas em relatórios e notas, e pela comprovação da freqüência mínima estabelecida no artigo 24 da LDBN 93/96. 
 
Art. 103.  Aos alunos que não conseguiram dominar as habilidades e competências básicas como também não atingiram a freqüência 

mínima do ano cursado, deverá ser oferecido, pela escola, um acompanhamento sistemático com objetivo de corrigir as deficiências expressas 
nos resultados. 

 
Art. 104 – A execução das atividades de acompanhamento de que trata o artigo anterior, constituirá parte integrante das atividades 

regulares do processo ensino – aprendizagem 
 

 
TÍTULO X 

DO REGISTRO, ESCRITURAÇÃO E ARQUIVO ESCOLAR 
 

CAPÍTULO I 
DOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO E ESCRITURAÇÃO 

 
Art. 105.  Os atos escolares, para efeito de registro, serão escriturados em documentos apropriados, observando-se, nos que couberem, 

as normas legais aplicáveis.  
 
Art. 106.  A escrituração dos livros, fichas, diários de classe e demais documentos relativos à vida acadêmica do aluno não pode 

conter rasuras e deve ser mantida em dia, com observância do Calendário Escolar. 
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Art. 107.   A autenticidade dos documentos e da escrituração escolar será certificada pela aposição das assinaturas do Diretor e do 
Secretário, com seus devidos carimbos e números de registros. 

 
 

SEÇÃO I 
DOS LIVROS 

 
Art. 108.  Serão os seguintes, os livros de escrituração escolar: 
I – Livro de Registro de Matrícula, onde serão lançados, em cada ano letivo, nome, série, curso, filiação, data e local de nascimento de 

cada aluno matriculado, bem como o resultado final global que obtiver, seguidas das observações que se fizerem necessárias; 
II - Livros de Atas de Resultados Finais, em que se lançarão, série por série, os resultados finais obtidos pelos alunos ; 
III– Livro de Atas de Incineração de Documentos, em que serão lavradas atas de incineração de documentos escolares, com assinatura 

do Secretario, do Diretor e de mais três testemunhas, 
IV – Livro de Termo de Investidura de Diretor e Secretários, em que se lavrarão os termos referentes à investidura destas autoridades;  
V – Registro de Ponto, em livro, ou outro processo próprio, em que se anotará a presença de funcionários e professores nos dias 

laborais. 
 
 

SEÇÃO II 
DOS DOCUMENTOS ESCOLARES 

 
 
Art. 109.  Serão adotados os seguintes documentos escolares: 
I - histórico escolar, destinado a certificar toda vida escolar do aluno, para fins de arquivamento, transferência, registro de diploma e 

comprovação de estudos e cursos realizados; 
II - declaração de expedição de histórico escolar, destinada a substituir, em caráter provisório, o histórico escolar, nos casos em que, 

excepcionalmente, a expedição deste último não se faça imediato; 
III - ficha individual, destinada ao registro da vida escolar do aluno, para uso da Escola; 
IV - certificado de conclusão do curso, nível ou série, que se destinará a comunicação dos estudos realizados pelo aluno no 

estabelecimento;  
V - relatório de atividades escolares destinado a comunicar, anualmente, a quem de direito, de forma resumida, as atividades escolares 

do estabelecimento no ano anterior; 
VI - diários de classe, destinados ao registro, pelos professores, da freqüência às aulas pêlos alunos, da matéria lecionada e dos 

resultados das avaliações; 
VII - caderneta escolar ou boletim escolar, destinado à identificação do aluno, bem como à comunicação entre o estabelecimento e a 

família do educando de sua freqüência, resultados de avaliações, apuração de rendimentos escolares, e de tudo mais que se fizer necessário;  
 

 
SEÇÃO III 

DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DA VIDA ESCOLAR 
 
 
Art. 110.  Cabe à Escola expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série, diplomas ou certificados de conclusão de 

curso, com especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos, em conformidade com a 
legislação vigente. 

 
Parágrafo Único – A Escola poderá, de acordo com sua Proposta Pedagógica e a organização curricular adotada, expedir declaração 

ou certificado de competência em áreas especificadas do conhecimento. 
 
Art. 111.  Ao aluno que concluir, com aproveitamento, o Ensino Fundamental, será fornecido, conforme as normas vigentes, o 

certificado que o habilitará para prosseguimento de estudos.  
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Art. 112.  Os certificados serão registrados em livro próprio, na secretaria, ou por meio informatizado, de modo a garantir, a qualquer 
tempo, a verificação de sua validade e autenticidade.  

 
Art. 113.  As Escolas de Ensino Fundamental só poderão expedir certificado, se estiverem devidamente autorizados pelo Conselho 

Municipal de Educação ou Conselho Estadual de Educação. 
 

SEÇÃO IV 
DOS ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS 

 
Art. 114.  Para cada aluno, haverá, na Secretaria da escola, uma pasta individual que conterá:  
 
I - transcrição, resumida, dos dados relativos a nome, filiação, data de nascimento a naturalidade, extraídos de certidão de registro civil 

ou de casamento, ou ainda, de carteira de identidade ou de outro documento de identificação expedido por órgão competente; 
           II - transcrição de dados de documentos militar, eleitoral, e de trabalho, se for o 

caso; 
         III - transcrição de dados de exame médico e biométrico; 
         IV - transcrição do que for necessário, de documento para retificação de dados pessoais; 
          V - documentos definitivos de transferência recebidos pelo estabelecimento ou comprobatório de conclusão de curso; 
         VI - histórico escolar, com transcrição, ano por ano letivo, dos resultados finais e freqüência em cada componente curricular. 

TÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 115.  Este Regimento poderá ser alterado sempre que houver modificações na legislação do ensino, ou quando houver 

conveniência para a administração da escola, devendo as alterações ser previamente submetidas à aprovação pela Secretaria de Educação e pelo 
Conselho Municipal de Educação - CME/ITATUBA. 

 
Art. 116 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos, salvo quando se tratar de competência exclusiva do Conselho 

Municipal de Educação, pelo (s): 
I - Secretário de Educação  
II - Coordenadoria de Ensino  
  
Parágrafo Único – As questão de rotina de natureza administrativa e/ou pedagógica serão resolvidos pela Administração Executiva 

da Escola, ouvidos os setores componentes da Secretaria da Educação, nos casos que assim o exigirem. 
 
 Art. 117.  Serão incorporados a este Regimento, automaticamente, e alterarão suas disposições quando com elas conflitarem, 

as leis, instruções e normas de ensino, emanadas dos órgãos componentes do Sistema Municipal de Educação. 
 
 Art. 118.  Este Regimento, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, entra em vigor após publicação da respectiva Resolução. 
 
 
 

Itatuba, 21 de agosto de 2013. 
  
 
 

Maria Betânia Martins de Andrade Germano 
Secretária de Educação.      
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
 

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA 
 
 
... Uma sociedade inclusiva vai bem além de garantir apenas espaços adequados para todos. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças 
individuais e de valorização da diversidade humana e enfatiza a importância do pertencer, da convivência, da cooperação e da contribuição que 
todas as pessoas podem dar para construírem vidas comunitárias mais justas, mais saudáveis e mais satisfatórias. (SASSAKI, 1997, p. 164) 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O propósito de inclusão da pessoa com deficiência nos diferentes segmentos da sociedade não é algo novo, mas 
ainda se constitui em tema de grande complexidade que precisa estar presente na pauta dos debates contemporâneos. 
Precisamos evoluir dos belos discursos para a implementação de políticas públicas que resultem na garantia dos direitos da 
pessoa com deficiência, mostrando-lhe que para além dos seus limites está a conseqüente possibilidade de superação. 

Este propósito materializar-se-á quando o poder público apresenta compromisso político, articula atores sociais e 
prioriza investimentos na efetivação de ações afirmativas. Esta conjunção de fatores está ocorrendo no município de Itatuba, 
através da Secretaria de Educação, contando também, com a contribuição de diferentes segmentos da sociedade. 

Assim, a inclusão compreendida como processo planejado, gradativo, deve ser compromisso de toda sociedade, compartilhando 

responsabilidades entre organizações governamentais e não-governamentais, voltadas à garantia da dignidade da pessoa humana como 

fundamento de uma sociedade livre, democrática e justa. 

A Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva elaborada pelo Ministério da Educação - MEC, publicada em 

janeiro de 2008, considera a educação especial como modalidade que perpassa todos os níveis e modalidades da Educação Básica e também 

como atendimento educacional especializado. Este Documento fundamenta os preceitos constitucionais de educação para todos, e o compromisso 

da Educação de Itatuba com uma educação pública de qualidade e inclusiva.   

Estamos certos que o caminho a ser trilhado é muito longo e, por esta razão, declaramos nosso respeito a todos que garantiram os 

primeiros passos, em particular as pessoas com deficiência, condutas típicas e altas habilidades que são os verdadeiros atores desta história, a elas 

nosso compromisso reiteirado. 
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FUNDAMENTOS 
 
Princípios 
 

 Percorrendo a história da humanidade pode-se identificar períodos nos quais a exclusão social ou o extermínio das pessoas com 

deficiência era legitimado. A razão desta prática não pode ser explicada tendo como base os valores contemporâneos. Se assim fosse, ao atribuir a 

este paradigma a conotação de desumano, estar-se-ia desconsiderando que o comportamento dos seres humanos, em todos os momentos 

históricos, sempre foi regido por um sistema de valores fortemente sustentado por um ideário social, que se modifica continuamente. 

 No entanto, foi necessário transcorrer praticamente dois mil anos da era cristã para que a humanidade abalada pelas conseqüências 

sociais provocadas por duas Grandes Guerras proclamasse princípios universais de direitos e dignidade dos seres humanos, tendo como 

fundamento a idéia de sociedade inclusiva, respaldada pelo reconhecimento e valorização da diversidade como característica inerente à 

constituição de qualquer grupo social. A sociedade humana pautada nesses princípios não permite discriminação de qualquer natureza e preconiza 

a garantia de direitos e a participação de todos, independentemente das peculiaridades individuais. 

  Nesta perspectiva, a construção de uma sociedade inclusiva é um processo que envolve todos os segmentos sociais, dentre 

os quais se destacam a família e a escola. A família enquanto primeira instância socializadora da criança e a escola como mediadora na 

apropriação de conhecimentos científicos. 

Este conceito de inclusão traz a diversidade como atributo essencial para o desenvolvimento humano, reconhece o outro como sujeito 

histórico e social, projeta mudanças de concepções e atitudes. 

 
 
 
Aporte teórico 
 
        Ao adotar o princípio da educação inclusiva, o Município de Itatuba respalda-se em diversos documentos oficiais As pessoas 
com necessidades educacionais especiais têm assegurado pela Constituição Federal de 1988, o direito à educação (escolarização) realizada em 
classes comuns e ao atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, que deve ser realizado 
preferencialmente em salas de recursos na escola onde estejam matriculados, em outra escola, ou em centros de atendimento educacional 
especializado. Esse direito também está assegurado na LDBEN – Lei nº 9.394/96, no parecer do CNE/CEB nº 17/01, na Resolução CNE/CEB nº 
2, de 11 de setembro de 2001, na lei nº 10.436/02 e no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 
        A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (Art.3º inciso IV). Define, no Artigo 205, a educação como um direito de 
todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu Artigo 206, inciso I, 
estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, como um dos princípios para o ensino e, garante como dever do 
Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 208). 

 
          O projeto de Educação Inclusiva não pode ser encarado como mero modismo, pois a reflexão sobre o tema vem se consolidando diante da 
necessidade de ressignificar a educação. Temos que fazer uma revisão conceitual da idéia que temos da pessoa com deficiência, com altas 
habilidades ou superdotada. Estas individualidades não definem o sujeito, apesar de serem permanentes, precisamos “ver” além da deficiência ou 
da alta habilidade, perceber a “pessoa” e tratá-la com tal. 
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          É a partir do reconhecimento e valorização da diversidade que se torna possível incorporar nos sistemas de ensino, nas redes municipais e 
estaduais, a idéia de que não é admissível manter os padrões de desigualdade verificados no Brasil. Somente com a valorização da diferença é 
possível reduzir a desigualdade. (DIFERENTES DIFERENÇAS: Educação de qualidade para todos. Dez, 2006.) 

          Nunca o tema da inclusão esteve tão presente no dia-a-dia da educação. Cada vez mais professores estão percebendo que as diferenças não 
só devem ser aceitas, mas também acolhidas como subsídio para a construção do cenário escolar. E não se trata apenas de admitir a matrícula 
dessas crianças, isso nada mais é do que cumprir a lei. O que devemos fazer é oferecer serviços complementares, adotar práticas criativas na sala 
de aula, adaptar o projeto pedagógico, rever posturas e construir uma nova filosofia educativa. Aprender a conviver com as diferenças é um 
crescimento pessoal, um passo nas relações interpessoais. 
         A Declaração de Salamanca, 1994, afirma que todas as crianças tem necessidades e aprendizagens únicas, tem direito a ir à escola de sua 
comunidade, com acesso ao Ensino Regular, e os Sistemas Educacionais devem implementar programas, considerando a diversidade humana e 
desenvolvendo uma pedagogia voltada para a criança. “Escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de 
combater atitudes discriminatórias criando comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos”. ( 
Declaração de Salamanca – 1994). 
        Com o objetivo de tornar a escola um espaço democrático que acolha e garanta a permanência de todos os alunos, sem distinção social, 
cultural, étnica, de gênero ou em razão de deficiência e características pessoais, o Ministério da Educação implementa uma política de inclusão 
que pressupõe a reestruturação do sistema educacional.     
        Atendendo as necessidades educacionais especiais e respeitando seus direitos, a Sala de Recursos Multifuncionais favorecerá o processo de 
inclusão educacional, trabalhando com alunos em turno inverso ao ensino regular à que estão matriculados, orientando pais e professores. 
        Uma escola inclusiva ajuda a quebrar o ciclo da exclusão, permite a permanência das crianças nas suas comunidades, melhora a qualidade 
do ensino para todos, supera a discriminação e promove uma inclusão mais ampla, permitindo acesso, permanência, qualidade e equidade. 
        A inclusão deve ser percebida como uma responsabilidade coletiva da comunidade escolar. Nesta perspectiva, todos são responsáveis pelo 
êxito ou fracasso escolar de cada aluno. O corpo docente, e não cada professor, deverá partilhar a responsabilidade do ensino ministrado a 
crianças com necessidades educativas especiais. 
      A educação inclusiva melhora a qualidade de ensino para todos, atua como impulsionadora das mudanças das práticas educacionais nas 
escolas, desafiando os professores a desenvolverem novas metodologias para a participação ativa que beneficie todos os alunos. 
O que é Sala de Recursos Multifuncionais? 
            O Atendimento Educacional Especializado é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada aluno 
com deficiência, altas habilidades ou superdotado. Este pode ser em uma Sala de Recursos Multifuncionais, ou seja, um espaço organizado com 
materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação para o atendimento às necessidades educacionais especiais, 
projetadas para oferecer suporte necessário às necessidades educacionais especiais dos alunos, favorecendo seu acesso ao conhecimento. 

Os princípios para organização das salas de recursos multifuncionais partem da concepção de que a escolarização de todos os alunos, 
com ou sem necessidades educacionais especiais, realiza-se em classes comuns do Ensino Regular, quando se reconhece que cada criança 
aprende e se desenvolve de maneira diferente e que o atendimento educacional especializado complementar e suplementar à escolarização pode 
ser desenvolvido em outro espaço escolar. 
        Os alunos atendidos na Sala de Recursos Multifuncionais são aqueles que apresentam alguma necessidade educacional especial, temporária 
ou permanente. Entre eles estão os alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 
dificultam o acompanhamento das atividades curriculares, os alunos com dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais, os 
alunos que evidenciem altas habilidades/superdotação e que apresentem uma grande facilidade ou interesse em relação a algum tema ou grande 
criatividade ou talento específico. Também fazem parte destes grupos, os alunos que enfrentam limitações no processo de aprendizagem devido a 
condições, distúrbios, disfunções ou deficiências, tais como: autismo, hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, deficiência física, paralisia 
cerebral e outros. 
        O professor da Sala de Recursos Multifuncionais deve atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação curricular 
específica que constituem o atendimento educacional especializado; atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 
definição de estratégias pedagogias que favoreçam o acesso do aluno com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no 
grupo; promover as condições de inclusão desses alunos nas atividades da escola; orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua 
participação no processo educacional; informar a comunidade escolar sobre a legislação e normas educacionais vigentes que asseguram a 
inclusão educacional; participar do processo de identificação e tomada de decisões quanto ao atendimento às necessidades especiais dos alunos; 
preparar material específico para o uso dos alunos na sala de recursos; orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possam ser 
utilizados pelos alunos nas classes comuns do ensino regular; indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros 



 
 

 
 

 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA  – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 235/2013 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 21 de Agosto de 2013. 
 

  
 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de dezembro 1999 

E-Mail: pm_itatuba@hotmail.com 
 

31

recursos existentes na família e na comunidade e articular, com gestores e professores, para que o projeto pedagógico da instituição de ensino se 
organize coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva. 
        Para possibilitar ou facilitar o acesso à comunicação e a informação para pessoas deficientes foram criadas Tecnologias Assistivas que, 
segundo a Iso 9999, é qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática, utilizado por pessoas com deficiência e pessoas idosas, 
especialmente produzido ou geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, incapacidade ou 
desvantagem e melhorar a autonomia à pessoa com deficiência. 
De acordo com Alves (2006, p. 18): 
[...] a lei n° 10.098/00, que trata das normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, dispôs que o poder público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação, 
mediante ajudas técnicas. Na regulamentação da lei, o art. 61 do Decreto n°. 5.296/04 definiu: “consideram-se ajudas técnicas os produtos, 
instrumentos e equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistiva”. 
          São consideradas Tecnologias Assistivas desde artefatos simples, como uma colher adaptada até sofisticados programas especiais de 
computador que visam a acessibilidade. 
          Muitas vezes a adaptação de recursos é feita de maneira natural, de acordo com a necessidade e, principalmente porque alguém se 
preocupou em buscar soluções rápidas que possibilitassem a inclusão. Como uma classe que teve as pernas das cadeiras serradas para diminuir de 
altura e ficar ao alcance de uma criança cadeirante ou um mapa contornado com cola colorida para que um aluno deficiente visual pudesse sentir. 
Estes recursos artesanais, pesquisados e desenvolvidos pelos próprios professores ou pais, podem fazer a diferença entre poder ou não estudar 
junto com seus colegas. 
          Há uma grande variedade de materiais e recursos pedagógicos que podem ser utilizados para o trabalho na Sala de Recursos 
Multifuncionais ou até na sala de aula regular, entre eles destacam-se: os jogos pedagógicos que valorizam os aspectos lúdicos, a criatividade e o 
desenvolvimento de estratégias de lógica e pensamento; os jogos adaptados, como aqueles confeccionados com simbologia gráfica, utilizada nas 
pranchas de comunicação correspondentes à atividade proposta pelo professor; livros didáticos e paradidáticos impressos em letra ampliada, em 
Braille, digitais em Libras, livros de histórias virtuais, livros falados; recursos específicos como reglete, punção, soroban, guia de assinatura, 
material para desenho adaptado, lupa manual, calculadora sonora, caderno de pauta ampliada, mobiliário adaptados e muitos outros. 
        As Ajudas Técnicas e Tecnologias Assistivas que serão utilizadas têm que partir de um estudo minucioso das necessidades e potencialidades 
de cada um. Pois têm a finalidade de atender o que é específico dos alunos com necessidades educacionais especiais, buscando recursos e 
estratégias que favoreçam seu processo de aprendizagem, habilitando-os funcionalmente na realização de tarefas escolares. 
 
 
Para o ingresso na Sala Multifuncional o aluno deve: 

 Estar matriculado e freqüentando a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, na classe comum das 

séries iniciais, podendo o serviço estender-se a alunos de escolas próximas nas quais ainda não exista esse atendimento. 

 Ter sido submetido à avaliação psicoeducacional, realizada no contexto escolar e registrada em relatório próprio contendo 

direcionamento pedagógico e indicação dos procedimentos adequados às necessidades educacionais levantadas.  

  Ter sido submetido a avaliação por pessoas especializadas e habilitadas (neurologistas,psicológos, psiquiatras ou outros profissionais 

específicos). 

 Quando o aluno da Sala Multifuncional freqüentar a classe comum em outro estabelecimento,deverá apresentar relatório da avaliação 

pedagógica e declaração de matrícula deste. 

O aluno deverá ser atendido individualmente ou em grupo segundo organização de cronograma preestabelecido. 
O horário de atendimento deverá ser em período contrário àquele em que o aluno está matriculado na classe comum estabelecido em 

cronograma. 
 
4-Justificativa: 
 
Tendo em vista que estamos recebendo cada vez mais alunos com necessidades educativas especiais e subsidiados no que nos garante a 
Constituição Federal de 1988, assim como, o Artigo 205 que trata do direito de todos à educação, e o Artigo 208 do atendimento educacional 
especializado e a inclusão escolar, fundamentados na atenção à diversidade,exigindo mudanças estruturais nas escolas comuns e especiais, viu-se 
a necessidade da implantação de uma Sala de Recurso no nosso município, com recursos próprios, considerando que em breve teremos outras 
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Salas de Recusos Multifuncionais, oriundas do Governo Federal. Assim como, na contratação de profissionais habilitados para a concretização de 
uma educação verdadeiramente inclusiva.                    
 

PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 Garantir o atendimento educacional especializado às pessoas com necessidades educacionais especiais nas escolas contempladas com 
as Salas de recursos multifuncionais da rede pública municipal de Itatuba; 

 Apoiar os professores que têm na sala comum alunos com necessidades educativas especiais, bem como atender esses alunos na Sala 
de Recurso para aprimorar o seu processo de ensino aprendizagem, possibilitando minimizar as dificuldades existentes.  

 Possibilitar a compreensão do sentido da inclusão e estimular a reflexão e a discussão social, envolvendo, gestores escolares, 
coordenadores pedagógicos, professores, pessoal de apoio à equipe escolar e as famílias.  

 Oferecer suporte aos gestores, coordenadores e professores para que possam localizar e analisar as causas das dificuldades dos alunos 
com necessidades especiais nas áreas das suas atividades; 

 Identificar, avaliar e propor intervenções nas diversas áreas da aprendizagem com foco nos possíveis ajustamentos; 

 Propor a equipe gestora uma reflexão coletiva do Projeto Político Pedagógico de sua escola e dar suporte para a construção coletiva de 
uma proposta de inclusão; 

 Propor ao grupo de professores a flexibilização do currículo; 

 Fazer o levantamento da demanda a ser atendida nas Salas de Recursos multifuncionais; 

 Realizar oficinas de formação e confecção de materiais para as salas de recursos multifuncionais;  

 Atender individualmente os alunos com NEE para melhorar o seu desempenho em sala de aula e no seu convívio social;  

 Identificar as potencialidades de cada aluno; 

 Realizar um trabalho coletivo com todo grupo escolar para que se efetive a inclusão. 

Plano de Ações 

Orientações Técnicas: 

 Reflexão sobre Educação Especial Inclusiva; 

 Mapeamento dos alunos por escola; 

 Mapeamento dos familiares dos alunos por comunidade; 
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 Construção da ficha de identificação e perfil destes alunos; 

 Construção de diagnósticos pedagógicos; psicopedagógicos; parecer social, etc.; 

 Encaminhamento de alunos para outros profissionais (psicólogo, neurologista, fono, pediatra, psiquiatra, assistente social, terapeuta, 
etc.); 

 Construção de Planos de trabalho individuais para alunos nas salas de recursos multifuncionais; 

 Acompanhamento destes alunos nas salas de recursos multifuncionais e regulares. 

 Atendimentos aos alunos 

 Individuais ou coletivos; 

 Nas salas de recursos multifuncionais; 

 Nas salas regulares 

 Atendimentos aos pais e/ou responsáveis 

 Individuais ou coletivos; 

 Em reuniões nas escolas de origem das crianças 

 Temáticas para estudos continuados: 

 Deficiência Mental; 

 Deficiência Física; 

 Deficiência Visual; 

 Deficiência auditiva; 

 Pessoa com surdez (surdo); 

 Pessoa com cegueira (cego); 

 Autismo; 

 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; 

 Altas Habilidades/Superdotação; 

 Libras; 

 Braile; 

 Soroban; 

 Problemas, dificuldades e distúrbios de aprendizagem; 

 A avaliação de desempenho  

 Serão acrescentas outras temáticas durante o processo. 
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 Oficinas 

 Construção de materiais específicos para o trabalho no atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais; 

 Construção de indicadores da avaliação dos alunos com Necessidade Educacionais Especiais. 

AVALIAÇÃO 

Após a construção do quadro da clientela a ser atendida nas salas de recursos multifuncionais na Rede Municipal de Ensino de Itatuba, 
os dados levantados servirão como base fundamental para a construção do perfil diagnóstico individualizado desses alunos. Assim, a construção 
desses perfis contribuirá significativamente para a elaboração dos Planos de Atendimento individualizado para o acompanhamento destes nas 
salas de recursos multifuncionais na Rede municipal de Ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           A construção do quadro da clientela a ser atendida pelas salas de recursos multifuncionais cria a possibilidade da articulação e da criação, 
pelo município de Itatuba, da Coordenação de Educação Especial Inclusiva para a Rede Municipal de Ensino. Tal coordenação é algo 
extremamente urgente, considerando que os alunos com necessidades especiais precisam de um atendimento especializado.  

         A efetivação deste projeto deve contemplar uma formação dos educadores e gestores escolares para melhor compreender o conceito de 
inclusão e assim articular um trabalho no interior das unidades de ensino que ajude, na prática, a concretização de uma   educação 
verdadeiramente inclusiva no município de Itatuba. 

                  Espera-se que o Projeto em questão, evidenciando a demanda a ser atendida pelas salas de recursos multifuncionais neste município, 
possibilite também a articulação e a criação da Coordenação de Educação Especial Inclusiva na Rede Municipal de Ensino, e o compromisso na 
contratação de profissionais habilitados para atuar na educação inclusiva, ajudando a construir uma sociedade que respeite as diferenças. 

Assim, Itatuba adotando o princípio de educação inclusiva, institui através desse Documento a Política de Educação Especial do 

Município garantindo às pessoas com deficiência, condutas típicas e altas habilidade, atendimento educacional especializado, através do qual 

possam desenvolver suas potencialidades para que sejam percebidas pelo outro e por si mesmas como sujeitos de direitos. 

Concluindo, a inclusão dos alunos com deficiência tornou-se o objetivo maior dentro do contexto educacional. É um direito que 

deve se consolidar pela igualdade de todos ao conhecimento, valorizar as experiências e ajudar essas crianças a superar os obstáculos a uma 

aprendizagem significativa, é um dos objetivos primordiais da educação inclusiva. Nesse contexto, a função primordial da escola é introduzir o 

aluno na sociedade, inserindo-o na cultura ensinando-lhes o saber científico, dos sentidos e das emoções. Sendo assim, a Educação Inclusiva 

assegura aos alunos com deficiências a plena participação nos diversos segmentos da sociedade, garantindo-lhes o direito de serem diferentes e 

terem suas necessidades atendidas e reconhecidas para que possam desenvolver-se plenamente como cidadãos. 
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