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PORTARIA Nº 0029/2014 
De 18 de fevereiro de 2014. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, ESTADO DA PARAÍBA, em uso das atribuições 
que lhes são conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do Município; 
RESOLVE: 

Art. 1º_ Nomear,  para assumir  cargo em Comissão  junta as secretarias abaixo relacionados os(as) Senhores(as). 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

NOMEADOS CARGO EM COMISSAO 
Alcione Magna Alves da Silva Assessor de Apoio 
Antônio Trigueiro de Lima  Assessor de Apoio 
Cícera de Oliveira Sales Aragão Assessor de Apoio 
Claudio Silva Xavier Pereira  Assessor de Apoio  
Iranete Bezerra de Lima  Assessor de Apoio 
Ivone de Oliveira Araújo  Assessor de Apoio 
Joelma de Lima Almeida Torres Assessor de Apoio  
Liliane de Andrade Silva  Assessor de Apoio 
 
 
 
Art. 2º_ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba, 03 de Fevereiro de 2014. 

 

Aron René Martins de Andrade 
Prefeito do Município de Itatuba. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  E CULTURA 
 
ATO NORMATIVO Nº 001/2014  

DISPÕE SOBRE DIRETRIZES E NORMAS                              
GERAIS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E 
PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE 
ITATUBA, PARA O ANO DE 2014. 
 

A Secretária de Educação de Itatuba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria de Nomeação Nº 0005/2013 
considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no Art. 24, inciso I da Lei N. 9394/96, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e da Lei Orgânica do Município, e a necessidade de planejamento de ações 
administrativas e pedagógicas para atendimento adequado à demanda nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de 
Educação em 2014. 
 
RESOLVE: 
 
I - DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Art. 1 – A escolarização na Rede Municipal de Educação deverá garantir às crianças, jovens e adultos, independentemente de 
suas condições pessoais, culturais ou sociais, crianças especiais, meninos de rua, minorias étnicas, lingüísticas, ou culturais, de 
áreas desfavorecidas ou de risco social, o acesso e a permanência na escola com vistas à formação da cidadania. 
Art. 2 – O ano letivo 2014 será iniciado nas Unidades Educacionais Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil no 
dia 17 de fevereiro de 2014, conforme calendário aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, em reunião no dia 12 de 
dezembro de 2013. 
Art. 3 – A efetivação da matricula para novatos e veteranos acontecerá  nas unidades  educacionais , conforme o calendário 
único, em todas as modalidades de ensino. 
Art. 4 – A efetivação da matricula na Rede Municipal deverá considerar como prioridade o atendimento aos alunos: 

I. Que apresentem idade cronológica ou desenvolvimento cognitivo adequado ao ano e ao turno pretendido; 

II. Encaminhados por transferência para continuidade de estudos; 

III. Com residência comprovada próximo à escola, havendo vagas; 

IV. Com necessidades especiais (em caso de impossibilidade), seja feito o encaminhamento para outra unidade educacional 

mais próxima à residência do aluno. 

Parágrafo único – A falta de documentação não impedirá o aluno de ser matriculado, devendo a equipe pedagógico-
administrativa orientá-lo (ou responsável) no sentido de que seja providenciada num prazo de 30 dias, contando a partir da data 
do último  dia dedicado a matricula. 
 
II – DA MATRICULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 



 
 

 
 

 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA  – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 49/2014 
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, 18 de fevereiro de 2014. 
 

  
 

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 
 

3

Art. 5 - A Educação Infantil será oferecida em: 
 
I – creches ou entidade equivalente para crianças de 2 (dois) a 3 (três) anos de idade; 
II – pré-escolas para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
Art. 6 -  Os parâmetros para a organização de grupos, decorrerão das especificidades da Proposta Pedagógica, levando em 
consideração as características do espaço físico e das crianças, observando a seguinte relação por sala/professor/criança: 
 
 
Faixa etária        Nº de crianças          Professor            Auxiliar de sala 
de 2 até 3 anos até 08      

de 09 até 15                  
1 (um) 
1 (um) 

--- 
1 (um) 

de 3 até 4 anos        até 10 
de 11 até 20 

1 (um) 
1 (um) 

--- 
1 (um) 

de 4 até 5 anos até 15 
de 16 até 25 

1 (um) 
1 (um) 

--- 
1 (um) 
 

Art. 7 – Os espaços serão projetados de acordo com a proposta pedagógica da instituição de Educação Infantil, a fim de 
favorecer o desenvolvimento das crianças de dois a cinco anos, respeitadas as suas necessidades e capacidades. 
 
Parágrafo único – Em se tratando de turmas de Educação Infantil, em escolas de Ensino Fundamental, alguns desses espaços 
deverão ser de uso exclusivo de crianças de quatro a cinco anos, podendo outros, serem compartilhados com os demais níveis de 
ensino, desde que a ocupação se dê em horário diferenciado e respeitado a proposta pedagógica da escola.  
Art. 8 – No ato da matrícula, o responsável pelo aluno deverá apresentar os seguintes documentos: 
I – cópia da certidão de nascimento; 
II – atestado ou carteira de vacinação autorizada; 
III - Duas fotos 3x4; 
IV – cópia de comprovante  de guarda ou tutela, se for o caso; 
V – comprovante de residência. 
 
Parágrafo único – A documentação exigida no caput do artigo poderá ser dispensada, no caso de alunos veteranos, que já 
possuem ficha cadastral na escola, que contém os documentos solicitados. 
 
III – DA MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Art. 9 – Para o ingresso dos alunos no 1º ano, será observada a idade mínima de 6 (seis) anos, completados até 31 de março do 
ano da matrícula. 
Art. 10 – Alunos de seis a quatorze anos de idade, terão garantia e prioridade de atendimento no Ensino Fundamental diurno, e 
os jovens a partir de quinze anos serão encaminhados para o Ensino Fundamental noturno – Educação de Jovens e Adultos – 
EJA, na escola em que estiver matriculado ou, na hipótese de inexistência de vaga, para outra unidade educacional da Rede 
Pública Municipal. 
Art. 11 – A escola poderá efetuar matrícula independente de escolarização anterior, através de classificação, conforme o Artigo 
24 da LDB 9394\96, inciso II, alínea a, b e c, e reclassificação conforme Artigo 23 § 1º da referida lei. 
Art. 12 – No ato de matrícula, o responsável pelo aluno ou o próprio aluno maior de idade deverá preencher ficha de matrícula e 
apresentar os seguintes documentos: 
I – cópia de certidão de nascimento e/ou registro geral; 
II – transferência ou atestado da escola de origem; 
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III – duas fotos 3x4; 
IV – comprovante de residência 
§ 1º - A documentação exigida no caput do artigo poderá ser dispensada, no caso de alunos veteranos, que já possuem cadastro 
na escola, contendo os documentos solicitados. 
§ 2º - As matrículas solicitadas fora de prazo deverão ser encaminhadas a Secretaria de Educação do Município – SME, para 
apreciação e devida autorização. 
Art. 13 – Para a constituição das turmas, as escolas adotarão como referência  o número recomendável de alunos: 
I – 1º ano – 25 alunos 
II -  2º ano – 30 alunos 
III – 3º e 4º ano – 35 alunos 
IV – 5º, 6º, 7º e 8º anos – 40 alunos 
V – possibilidade de 03 alunos especiais por turma. 
 
Parágrafo único – Na hipótese de matrícula inferior a 15 alunos em uma turma, as escolas promoverão remanejamento da 
matrícula para a escola mais próxima, conforme definição da Secretaria de Educação. 
Art. 14 – A sistematização dos dados referentes à demanda e oferta de vagas consiste na elaboração do resumo da movimentação 
de matrícula que deve ser encaminhado à SME, imediatamente após a realização de cada uma dessas etapas: confirmação, pré-
matrícula e matrícula dos alunos novatos. 
 
IV- POR AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Art. 15 – A avaliação na Educação Infantil deverá ser processada através da observação, acompanhamento e registro do 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e sócio cultural da criança. 
Parágrafo único – A avaliação de que trata o caput deste artigo não tem como objetivo a promoção. 
Art. 16 – Ao final de cada semestre o professor de Educação Infantil deverá apresentar um relatório, enfocando o 
desenvolvimento do educando, nos aspectos citados no Art. 15. 
 
V – DA AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Art. 17 – A avaliação do processo ensino aprendizagem deverá abranger o desempenho do aluno, a atuação do professor, o 
funcionamento da escola e do Sistema de Ensino. 
Art. 18 – A avaliação do aproveitamento dos alunos deverá observar os seguintes critérios, conforme Resolução de nº 001|2012: 

I. Assumir um caráter processual, formativo e participativo; ser contínua, cumulativa e diagnóstica; 

II. O sistema de avaliação deve ser subsidiado por procedimentos  de observação e registro, predominando os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos; 

III.  O professor deverá utilizar vários instrumentos, tais como o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e 

coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, considerando sua adequação à faixa 

etária e às características de desenvolvimento do educando. 

Parágrafo único – Qualquer dúvida em relação à avaliação deverá ser consultada a Resolução nº 001|2012, que são as normas 
que definem o processo de avaliação no Sistema Municipal de Ensino. Em casos excepcionais, deverá se consultar a SME. 
Art. 19 – O registro das atividades deverá proporcionar ao professor uma visão diagnóstica do desempenho de seus alunos, tanto 
individualmente como coletivamente. 
      § 1º - O registro de que trata o caput deste artigo será feito de forma contínua, durante todo o processo, tendo seus momentos 
de síntese ao final de  cada semestre letivo. 
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      § 2º - O registro cotidiano pode ser feito em pastas, cadernos, diários de classe ou em outros instrumentos que a escola e o 
educador decidirem  utilizar, respeitando as finalidades a que esse registro se propõe. 
     § 3º - Tratando-se de alunos especiais, comprovados por meio de diagnóstico feito por uma equipe multiprofissional, a 
avaliação deve considerar as competências e as habilidades indicadas para cada  necessidade específica, orientados pela SME. 
    § 4º - Deverá ser mantido o Plantão Pedagógico para que a família se mantenha informada sobre o desempenho dos alunos. 
Art. 20 – Nos três primeiros anos do Ensino Fundamental,  o professor e toda equipe da escola deverá proporcionar, todas as 
condições possíveis, para que os alunos consigam obter êxito no desempenho escolar prosseguindo nos níveis de escolaridade.  
Parágrafo único – Caso não sejam superadas as dificuldades de aprendizagem, o aluno só será retido após ser consultada a SME 
para os devidos encaminhamentos junto a equipe multiprofissional da escola e da própria SME. 
Art. 21 – Ao final de cada ano, será promovido apara o ano seguinte o aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% sobre o 
total de dias letivos do ano em que estiver matriculado. 
VI – DA TRANSFERÊNCIA 
Art. 22  - A transferência de aluno de um Estabelecimento de Ensino far- se-á pela base nacional comum fixada legalmente. 
Art. 23 – A transferência poderá ocorrer em qualquer fase do ano letivo, quando subsistam razões que justifiquem, a critério da 
administração da escola ou em grau de recurso à SME, e|ou em casos excepcionais: 
       I .  transferência para os candidatos oriundos de outras escolas, mediante análise do histórico escolar, em que conste o 
aproveitamento dos conteúdos da base nacional comum do currículo; 
      II .  Avaliação, independente de escolarização anterior, mediante exame de classificação, realizado pelo Estabelecimento de 
Ensino. 
Art. 24 – A Direção da Escola, uma vez autorizada pela SME, fará Reclassificação para o avanço do aluno, independentemente 
da escolarização indicada no seu histórico escolar.  
§ 1º - A reclassificação de que trata o caput deste artigo dar-se-á mediante processo de avaliação realizado por comissão 
examinadora, constituída especialmente para este fim, pela Direção da Escola, com observância  da Legislação pertinente à 
matéria. 
§ 2º - Somente poderão ser beneficiados com a reclassificação alunos com excepcional desempenho, apresentando rendimento 
escolar superior ao exigido no ano em que está matriculado. 
§ 3º - A Reclassificação será realizada até 60 (sessenta) dias letivos após o início das atividades letivas do estabelecimento de 
ensino. 
VII – DA FORMAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS 
 
Art. 25 – As escolas serão articuladas por uma equipe multiprofissional composta por: 
       I. Pedagogos, orientadores/supervisores das unidades educacionais que compõem as escolas e a SME. 
        § 1º - Agrega-se à equipe multiprofissional, representantes dos conselhos Escolares.  
       § 2º - À equipe multiprofissional é confiada a estruturação da dinâmica interna do trabalho, incluindo-se a periodicidade de 
reuniões ordinárias com vistas a melhoria na qualidade dos serviços educacionais. 
Art. 26 – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 

Itatuba,  18 de fevereiro de 2014. 
 
 

Maria Betânia Martins de Andrade Germano 
Secretária de Educação 

 
 
 


