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TITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Capítulo I 

DA NATUREZA E DOS FINS 

 

Fundamentação na LDB 9394/96 e Resolução do CME/SERINGUEIRAS/RO 

 

Art. 1º A Escola é pública, gratuita, direito da população e dever da família e do Estado e estará 

a serviço das necessidades e características de desenvolvimento pleno do estudante, 

independente de sexo, raça, cor situação socioeconômica, credo religioso e político e quaisquer 

preconceitos e discriminações. 

 

Art. 2º A Escola tem por fim promover a Educação Infantil, Ensino Fundamental regular a 

crianças, desenvolvendo o estudante, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir os estudos posteriores, tendo por 

base os princípios e manados das Constituições Federal e Estadual e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola, vedada qualquer 

forma de discriminação e segregação; 

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

III - gratuidade de ensino; 

IV - valorização dos profissionais da educação; 

V - gestão democrática do ensino, na forma da legislação dos sistemas de ensino; 

VI - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

VII - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

VIII - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

XIX - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; 

X - zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

XI - promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

XII - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; e 

XIII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos estudantes; 

 

Capítulo II 
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DA IDENTIFICAÇÃO 

 

Art. 3º O presente regimento escolar define a estrutura didática pedagógica, administrativa e 

disciplinar da Escola Municipal de Tempo Integral de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

José do Patrocínio, situada na linha 12 km 08, Município de Seringueiras – RO. 

 

Art. 4° Criada através do Decreto n° 078/90, responde anualmente ao Censo Escolar, com o 

INEP nº 11024003, que estabelece, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Seringueiras, 

como Escola de Tempo Integral, a partir da Lei Municipal n° 1.294/2019. 

 

Art. 5º  A Escola Municipal de Tempo Integral de Educação Infantil e Ensino Fundamental José 

do Patrocínio, tem como entidade mantenedora a Prefeitura Municipal de Seringueiras, através 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

Art. 6º O Estabelecimento de Ensino tem a finalidade de ministrar a Educação Básica nos turnos 

matutino e vespertino, sendo ministrado aulas regulares no período matutino e atividades 

complementares (oficinas) no período vespertino, obedecendo as seguintes ordem: 

 I – Educação Infantil, Pré I e II (4 e 5 anos), inicia-se as aulas às 7h30min e permanecem 

em atividades até às 8h30min, saem para o recreio e retornam as 8h45min para continuidade da 

proposta. Às 11h30min saem para o almoço e retornam às 12h00min para o descanso que 

voltam para as atividades de rotina às 14h45min, às 14h30min vão para o recreio e retornam às 

14h45min, permanecendo em atividades até as 16h30min, horário que encerra o expediente 

com o estudante; e 

 II – Ensino Fundamental regular, 1º ao 5º ano, inicia-se as aulas às 7h30min e 

permanecem em atividades até às 8h45min, saem para o recreio e retornam as 9h00min para 

continuidade da proposta. Às 11h30min saem para o almoço e retornam às 12h00min para o 

descanso que voltam para as atividades complementares (Oficinas) às 13h30min, às 14h45min 

vão para o recreio e retornam às 15h00min, permanecendo em atividades até as 16h30min, 

horário que encerra o expediente com o estudante. 

 

Capítulo III 

DOS PRINCÍPIOS, FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 

Fundamentação Artigo 32 da Lei 9.394/96 - LDB 
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Art. 7º A Escola tem por objetivo a formação básica do estudante com uma consciência social, 

crítica, solidária e democrática, onde esse estudante, inclusive se portador de necessidades 

especiais vá gradativamente se percebendo como agente do processo de construção do 

conhecimento e de transformação das relações entre os homens e sociedade através da 

ampliação e recriação de suas experiências, da sua articulação com o saber organizado e da 

relação da teoria com a prática, respeitando-se as especificidades do ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito na escola pública, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo com meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimento e habilidades e a formação de conhecimento e habilidades e a formação de 

atitudes e valores; e 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

Art. 8° A Escola Municipal de Tempo Integral José do Patrocínio terá a incumbência de:  

I- Elaborar e executar a Proposta Pedagógica e o Plano de Ação de acordo com o 

contexto no qual está inserida e desenvolvê-los na perspectiva da articulação escola-família-

comunidade; 

II- administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III- assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV- assegurar o cumprimento da Matriz Curricular da Escola Municipal de Tempo 

Integral; 

V- zelar pelo cumprimento do Programa de Ação de cada docente; 

VI- prover meiospara recuperação dos estudantes de baixo rendimento; 

VII- articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VIII- executar, como etapas contínuas do trabalho pedagógico: o planejamento, a 

execução, a checagem e a avaliação das ações referentes a todas as propostas de atividades 

pedagógicas da Escola; 
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IX- informar aos pais e aos responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

estudantes, bem como sobre a execução de sua Proposta Pedagógica e do Plano de Ação; 

X- estimular e promover a Pedagogia da Presença com toda a Comunidade Escolar; 

XI- revisitar o Regimento Escolar, consultando, reformulando e inserindo dados 

específicos à realidade da escola;   

Parágrafo Único - É incumbência da escola, ainda, envolver todos os profissionais de educação 

na concepção e implementação da proposta das Escolas de Tempo Integral, bem como oferecer 

condições objetivas para que todos desenvolvam e desempenhem bem suas funções.  

 

TITULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 9º A Estrutura organizacional da Escola é constituída de: 

I- Direção; 

II- Serviço Técnico Administrativo; 

III- Serviços dos Técnicos Pedagógicos; 

IV- Assistência Complementar ao Estudante; e 

V- Órgãos colegiados; 

 

Capítulo I 

DA DIREÇÃO 

 

Art. 10 A função do Diretor de Escola deve ser entendida como a coordenação do 

funcionamento geral da escola e da execução das deliberações coletivas da escola de acordo 

com as diretrizes da Política Educacional da Secretária Municipal de Educação e respeitada a 

legislação em vigor. 

 

Parágrafo único. O cargo de Diretor da Escola é exercido por titular de cargo de provimento 

efetivo, na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 11 Incumbências do Diretor da Escola:   

I- elaborar plano de ação da direção Escolar; 

II- elaborar coletivamente o Plano de Ação da escola, acompanhar e avaliar em 

conjunto com o Coordenador Pedagógico os objetivos, metas e resultados a serem atingidos;   
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III- cumprir e/ou assegurar o cumprimento das disposições legais e das diretrizes da 

política educacional da Secretaria Municipal de Educação; 

IV- tomar medidas administrativas básicas da escola, em conjunto com professores, 

funcionários e mesmo representantes do educandos conforme a natureza da temática a fim de 

tornar todos aos responsáveis pela execução das mesmas; 

V- submeter o Plano anual de trabalho em parceria com a A.P.P. da escola; 

VI- aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas baixadas pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

VII- cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, comunicando ao órgão da 

administração, reuniões, encontros, grupos de estudos e outros eventos; 

VIII- coordenar a utilização do espaço físico da Escola; 

IX- aplicar as penalidades de acordo com as normas do Regimento Interno dessa escola; 

X- controlarfrequência diária dos servidores; 

XI- zelar pelos bens patrimoniais que estão a disposição da escola; 

XII- cumprir e fazer cumprir o calendário escolar; 

XIII- garantir o cumprimento da carga horária estabelecida pelo Sistema Municipal de 

Ensino para Escola de Tempo Integral; 

XIV- visar toda documentação pertinente à instituição de ensino; 

XV- prestar contas, em conjunto com o Coordenador Administrativo Financeiro, de 

todos os recursos repassados pelos programas do PDDE e PNAE; 

XVI- representar a Escola onde se fizer necessário ou delegar poderes de representação 

a quem de direito;  

XVII- convocar as reuniões da Associação de Pais e Professores; 

XVIII- cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar e a legislação vigente do ensino, 

bem como outras medidas emanadas do Sistema Educacional competente;  

XIX- fazer ciente à Comunidade Escolar do presente documento;  

XX- promover um ambiente onde se estabeleçam relações de respeito entre os 

membros da Comunidade Escolar;  

XXI- esclarecer assuntos que digam respeito ao funcionamento da Escola, buscando 

dirimir dúvidas e efetivar a transparência da gestão escolar;  

XXII- fazer cumprir medidas disciplinares de acordo com os princípios e as regras desta 

proposta de regimento;  
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XXIII- assinar, em conjunto com o secretário, todos os documentos relativos à vida 

escolar dos estudantes, expedidos pela Escola;  

XXIV- resolver as situações omissas deste Regimento Escolar em conjunto com o 

Conselho de Professores e a Associação de Pais e Professores. As de natureza grave, 

encaminhar para apreciação de outras instâncias como a Secretaria Municipal de Educação – 

SEMEC.  

Parágrafo Único – No caso de ausência ou impedimentos eventuais do Gestor, este designará 

o Orientador Educacional para substituí-lo.  

 

Capítulo II 

DOS SERVIÇOS TÉCNICOSADMINISTRATIVOS 

 

Art. 12 A Escola tem sua estrutura administrativa composta por: 

I - dos Serviços de Apoio Administrativo. 

   

Seção I 

Dos Serviços De Apoio Administrativo 

 

Art. 13 A constituição, composição, funcionamento e provimento dos serviços de apoio, 

obedecem ao disposto neste Regimento, às conveniências administrativas e às normas da 

Direção do Estabelecimento e da entidade mantenedora. 

 

Art.14 Os serviços de apoio são vinculados à Direção e se responsabilizará pela execução de 

tarefas de natureza burocrática, de manutenção e conservação do patrimônio, da segurança e do 

funcionamento das atividades de apoio e do Estabelecimento. 

 

Subseção I 

Da Secretaria Escolar 

 

Art. 15 A Secretaria Escolar da Escola Municipal de Tempo integral José do Patrocínio 

funciona na sala de Departamento de Escrituração e Inspeção Escolar situada na Avenida Jorge 

Teixeira n° 1118 – Centro – Seringueiras – RO, no prédio da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura de Seringueiras – RO. 
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Subseção II 

Da Prestação De Contas 

 

Art. 16  O Serviço de Prestação de Contas é exercido por funcionário administrativo com 

escolaridade mínima em nível médio, designado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 17  Compete ao Prestador de Contas através da direção: 

I – prestar contas dos recursos, juntamente com a Direção e APP, atendendo os prazos 

estabelecidos; 

II – manter cópias das prestações de contas em arquivo atualizado; 

III – responsabilizar-se pela movimentação do arquivo de prestação de contas, sob a 

supervisão direta do (a) Diretor (a), devendo ser mantido em lugar de total segurança, sendo 

manuseado tão somente por pessoal vinculado à Direção ou Inspeção; 

IV – divulgar a prestação de contas, periodicamente no mural da escola e em outros 

meios que se fizerem necessários; 

V – participar de reuniões e capacitações relacionadas à dimensão financeira da escola; 

VI – presidir junto com a Direção, a comissão de compras; 

VII – cumprir as determinações da comissão de compras; e 

VIII – divulgar o cardápio da merenda no âmbito escolar. 

 

Subseção III 

Da Vigilância 

 

Art. 18 O Serviço de Vigilância é exercido por profissionais devidamente qualificados para o 

exercício da função. 

 

Art. 19 Compete ao Responsável pelo Serviço da Vigilância: 

I – manter sob guarda e vigia todo o patrimônio da escola; 

II – fazer ronda de inspeção em intervalos, fixados adotando providências pendentes e 

evitar roubos, incêndios e danificações no prédio e materiais sob sua guarda; 

III – fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de acesso 

ao local que estiver sob sua responsabilidade; 

IV – verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; 

V - investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 

VI – manter vigilância permanente nos locais de acesso ao público, durante o expediente 
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das repartições; 

VII – zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade; 

VIII – comunicar à Direção da escola qualquer situação suspeita em que coloque em 

risco a segurança do patrimônio da escola; e  

IX – não permitir a entrada de pessoas estranhas ao recinto, nas dependências da escola 

sem a prévia permissão do Diretor. 

 

Subseção IV 

Da Alimentação Escolar 

 

Art. 20 O Serviço de Alimentação Escolar deverá ser exercido por servidores do Quadro 

Técnico-Administrativo Educacional da Escola. 

 

Art. 21 O Servidor responsável pelo Serviço de Alimentação Escolar deve balancear a 

quantidade de merenda dos alunos, evitando sobras ou desigualdade servida diariamente. 

 

Art. 22 Compete aos responsáveis pelo serviço da merenda escolar: 

I – preparar os alimentos destinados à Alimentação Escolar, de acordo com o cardápio 

previamente elaborado pela nutricionista fundamentada nos parâmetros do FNDE; 

II – servir a alimentação, observando a aceitação dos estudantes; 

III – participar de campanhas educativas desenvolvidas pela escola, no que se refere a: 

a- Desperdício de alimentos; 

b-Uso adequado dos utensílios da cozinha; e 

c- Educação e higiene alimentar. 

IV – cuidar dos utensílios da cozinha mantendo-os organizados, limpos e higienizados; 

V – efetuar a limpeza dos locais onde é preparada, oferecida e armazenada a merenda: 

a- Cozinha; 

b-Refeitório; e 

c-Depósito escolar; 

VI – Receber e conferir os alimentos entregues, verificando quantidade, prazo de 

validade, qualidade dos produtos e acondicionamento; 

a- Manter-se uniformizado de acordo com as exigências da SEMEC; 

b- Manter a Carteira de Saúde em dia; 

c- Cumprir as determinações dos órgão competentes que fazem o acompanhamento do 
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Projeto Escolar; e 

d- Exercer as demais atividades inerentes a sua função. 

 

Subseção V 

Da Limpeza E Conservação 

 

Art. 23 O Serviço de Limpeza e Conservação é exercido por servidores do Quadro Técnico-

Administrativo Educacional da Escola. 

 

Art. 24 Compete aos Responsáveis pela Limpeza e conservação: 

I – executar os serviços de limpeza e conservação; 

II – supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações da 

escola; 

III – organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob sua 

responsabilidade de supervisor ou execução; 

IV – cuidar dos instrumentos de trabalho, mantendo-os em boas condições de uso; 

V – utilizar os produtos de higienização na medida adequada, sem gastos 

desnecessários; e 

VI - executar a limpeza da escola em todas as suas dependências como: 

Salas da aula, blocos administrativos, sala de apoio pedagógico, bibliotecas, banheiros, pátio, 

estacionamento, laboratório e outros; 

 

Subseção VI 

Da Inspetoria 

 

Art. 25 O serviço de inspetoria é exercido por servidores do quadro técnico-administrativo 

educacional. 

 

Art. 26 Compete ao serviço inspetoria: 

I – apresentar aos estudantes as devidas orientações quanto às normas da escola; 

II – dar atendimento aos estudantes, nos horários de entrada, saída, recreio, 

monitoramento atividades em outros períodos em que não houver assistência dos professores; 

III – providenciar atendimento aos estudantes, em caso de enfermidade ou acidente, 

notificando imediatamente ao Diretor e/ou ao serviço de Orientação Educacional; 

IV – levar ao conhecimento do Orientador Educacional assuntospertinentes à conduta 
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dos estudantes; 

VI – cumprir as normas regulamentadas pelo Regimento Escolar quanto à entrada de 

estudantes retardatários, como também saída de estudantes, antes de findos dos trabalhos 

escolares; e 

VII – auxiliar na organização de atividades cívicas, sociais, culturais e trabalhos 

curriculares complementares. 

 

Capítulo III 

DO SERVIÇO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

Art. 27 O servidor técnico-pedagógico tem como função prever condições para o bom 

desempenho técnico educacional e que permita o desencadeamento no processo ensino-

aprendizagem. 

 

Art. 28  O Serviço Técnico-Pedagógico é constituído de: 

 

I - Orientação Educacional; 

II - Supervisão Escolar; 

III - Biblioteca; 

IV - Laboratório de Informática; 

V - Coordenador do Programa Mais Alfabetização; 

VI - Professor Alfabetizador do PMALFA; 

VII - Assistente de Alfabetização do PMALFA; e 

VIII - Estagiários Remunerados. 

 

Seção I 

Da Orientação Educacional 

 

Art. 29 O serviço de Orientação educacional tem as atribuições a ele conferidas neste 

Regimento, as decorrentes da lei, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 30 A orientação educacional é um processo contínuo, sistemático e integrado em todo o 

currículo, visando a integração e crescimento do educando, tendo como função básica as ações 

educativas. 
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Art. 31 Compete a orientação Educacional: 

I -  elaborar o Plano de Ação de Orientação Educacional; 

II -  elaborar em conjunto com a direção, supervisão escolar, psicóloga educacional e 

demais seguimentos da escola, documentos relacionados ao processo educativo escolar, 

observando as legislações pertinentes e o Projeto Pedagógico da Escola; 

III -  desenvolver o Serviço de Orientação Educacional, sensibilizando e 

conscientizando os professores, corpo técnico e demais pessoas que trabalham na escola sobre 

a relevância dos seus serviços; 

IV -  divulgar a todos os envolvidos no processo educativo (estudantes, professores, 

pais e/ ou responsáveis, equipe técnico-pedagógica e a comunidade) os objetivos do 

SOE(Serviço de Orientação Escolar); 

V - sensibilizar os pais e/ ou responsáveis da importância de sua participação efetiva na 

ação educativa dos estudantes; 

VI - cooperar com a Supervisão Escolar e Corpo docente no processo de ensino e da 

aprendizagem, detectando as possíveis causas das dificuldades dos estudantes realizando as 

orientações e encaminhamentos para saná-las ou minimizá-las; 

VII - desenvolver ações voltadas à educação profissional, juntamente com o psicólogo 

educacional, ajudando-os a conhecer suas aptidões, interesses e capacidades, bem como 

informando os estudantes sobre as profissões, suas especificidades, exigências e mercado de 

trabalho; 

VIII - identificar, em conjunto com o psicólogo, supervisor e professor, o perfil dos 

estudantes e de classe; 

IX - acompanhar o desempenho escolar dos estudantes, observando o rendimento e a 

frequência nos mapas emitidos pelos professores da escola e conselho de classe; 

X - coordenar e realizar os trabalhos relacionados à escolha dos estudantes 

representantes de turmas (líderes), apresentando o seu perfil e atribuições, acompanhando o 

processo eletivo e promovendo encontros de formação dos representantes eleitos; 

XI - estabelecer as atribuições do professor conselheiro e orientar os estudantes na 

escolha do mesmo; 

XII - participar do planejamento curricular, considerando a real necessidade do 

estudante; 

XIII - participar com os demais membros da equipe gestora de todas as etapas do 

conselho de classe (planejamento, execução, registros dos casos especiais); 
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IX - coordenar as reuniões do Conselho de Classe, juntamente com os demais membros 

da equipe técnica pedagógica; 

X - participar do conselho de professores da escola; 

XI - sugerir aos professores e familiares formas de atendimento aos casos especiais 

registrados no conselho de classe, bem como acompanhá-lo ao longo do processo; 

XII - promover um ambiente favorável ao processo educativo, de interação, confiança, 

compromisso, harmonia e entendimento entre todos os membros da comunidade escolar; 

XIII - atender individualmente, e se necessário com psicólogo e representante da equipe 

gestora, estudantes, pais de estudantes e demais atores do processo educativo que procurem ou 

forem encaminhados ao SOE; 

XIV - organizar e manter atualizada a documentação específica do Serviço de 

Orientação Educacional; 

XV - realizar continuamente uma auto avaliação e avaliação do plano de ação, com vista 

ao seu aperfeiçoamento; 

XVI - promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de 

interação da sociedade com a escola; 

XVII - acompanhar continuamente o processo de desenvolvimento dos estudantes, em 

colaboração com os docentes e as famílias; 

XVIII - registrar as sanções aplicadas pela direção aos estudantes, conforme o constante 

no regimento, em fichas específicas do SOE; 

XIX - encaminhar à Secretaria deEducação as fichas relacionadas às sanções aplicadas 

para arquivo na pasta individual do estudante; 

XX - acompanhar o estudante no desenvolvimento de atividades de aprendizagem e 

avaliação no caso de sanções que consista no afastamento por até dois dias das atividades de 

sala de aula; 

XXI - informar estudantes, pais ou responsáveis sobre Direito e Deveres previstos no 

Regimento Escolar; 

XXII - realizar o acompanhamento efetivo de estagiários em Orientação Educacional no 

ambiente escolar, conforme Decreto nº 72.846, de 26/09/1973,art.8º,obedecendo o previsto na 

Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e as orientações da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SEMEC); 
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XXIII - articular, juntamente com a equipe técnica pedagógica e professores orientações 

teóricas e metodológicas sobre o atendimento educacional aos estudantes com necessidades 

educativas especiais; e 

XXIV - organizar e manter o horário de estudo, pesquisa, planejamento e de 

implementação das ações a serem executadas pelo SOE. 

 

Seção II 

Da Supervisão Escolar 

 

Art. 32 O Serviço de supervisão escolar deverá favorecer a qualidade do ensino, assegurando a 

unidade do processo pedagógico, articulando o trabalho dos estudantes em torno de um eixo 

comum: o ensino-aprendizagem. 

 

Art. 33 A supervisão escolar tem a competência de desincumbir-se das atividades que lhes são 

inerentes, das decorrentes de normas de ensino e do disposto neste regimento; 

 

Art. 34 A supervisão escolar é instituída de acordo com a legislação vigente, sob a direção de 

profissional legalmente habilitado. 

 

Art. 35 Compete à supervisão Escolar: 

I -  subsidiar a Direção com critérios para a definição do Calendário Escolar, 

organização das turmas, do horário e distribuição de aulas; 

II -  elaborar, com o corpo docente, a proposta pedagógica da Escola, em consonância 

com as diretrizes pedagógicas; 

III -  estimular procedimentos didático-educativos mais eficientes a realidade dos 

educando, da escola e da comunidade; 

IV -  propiciar o desenvolvimento cultural e técnico do professor para a superação de 

dificuldades didáticas; 

V -  estimular a criatividade do corpo docente a fim de serem encontrados e postos em 

prática novos procedimentos didáticos; 

VI -  prevenir possíveis causas de fracasso escolar; 

VII -  acompanhar o processo de avaliação do aproveitamento nas diferentes áreas do 

conhecimento; 
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VIII -  conhecer a totalidade do processo pedagógico, e acompanhar o desempenho 

docente e discente; 

IX -  elaborar, com o corpo Docente os planos de recuperação a ser proporcionados aos 

alunos que tiveram resultados de aprendizagem abaixo dos desejados; 

X -  elaborar, junto com o corpo docente, projetos destinados a estudantes com 

dificuldades especiais; 

XI -  divulgar resultados positivos alcançados pelo estudante e pela escola; 

XII -  informar bibliografias notadamente, no campo da educação junto ao corpo 

docente; 

XIII -  preocupar com atividade de atualização e aperfeiçoamento do corpo docente; 

XIV -  providenciar melhor assistência recíproca família-escola, por meio de 

informações a respeito do estudante; 

XV -  assistência amigável a professores com dificuldades de natureza didático-

pedagógica ou mesmo de relacionamento com os estudantes; 

XVI -  participar sempre que convocado, de cursos, seminários, reuniões, grupos de 

estudos; 

XVII - assegurar a integração das atividades de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação do trabalho docente em consonância com a Proposta das Escolas de Tempo Integral 

na perspectiva de educação integral; e 

XVIII -  Organizar os horários de aulas dos componentes curriculares na Base Nacional 

Comum Curricular, da Parte Diversificada e das Atividades Complementares de acordo com a 

proposta das Escolas de Tempo Integral. 

 

Seção III 

Biblioteca 

 

Art. 36 A Escola manterá uma Biblioteca com o objetivo de proporcionar aos alunos, 

professores, corpo técnico pedagógico e a comunidade, a disseminação da informação, 

subordinada a Direção Pedagógica.   

 

Art. 37 A Biblioteca está aberta para atendimentos à comunidade escolar em todos os turnos de 

funcionamento, de acordo com regulamento próprio elaborado pela Escola, e, conforme seu 

horário de funcionamento, sempre com um funcionário responsável por sua organização e 

controle das atividades.  
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Art. 38   Estudantes, professores e técnicos educacionais poderão livremente, consultar e ler os 

livros no próprio recinto da Biblioteca ou retirá-los, por empréstimo, conforme regulamento 

próprio.  

 

Art. 39   As obras de referências, enciclopédias, dicionários e outras previamente especificadas, 

só podem ser consultadas na Biblioteca. 

 

Seção IV 

Laboratório de Informática 

 

Art. 40  A instituição manterá em sua estrutura um Laboratório de Informática, cuja organização 

e funcionamento ficará sob a responsabilidade do Professor Titular da turma, ou Professor 

Lotado no laboratório de Informática, estando à disposição dos estudantes e professores de 

acordo com cronograma estabelecido pela Proposta Pedagógica Educacional. 

 

Art. 41 No cumprimento de sua função educativa, o Laboratório de Informática apresentará 

infraestrutura adequada para promover com os professores e estudantes, atividades educativas, 

voltadas para os conteúdos curriculares, nas diversas áreas do conhecimento, possibilitando ao 

estudante familiarizar-se com o computador e suas tecnologias.  

 

Art. 42  No Laboratório de Informática, o estudante terá acesso à internet, visando uma melhor 

interação com o mundo virtual, incentivando a pesquisa permanente, em torno de novas 

informações. 

Seção V 

Do Coordenador do Programa Mais Alfabetização 

 

Art. 43 Compete ao Coordenador do Programa Mais Alfabetização: 

 

I - por acompanhar a implantação do Programa e monitorar sua execução nas unidades 

escolares de sua rede de ensino; 

II - pela articulação com outros técnicos da secretaria que realizem formação, 

orientação, acompanhamento pedagógico das unidades escolares; pela orientação e 

acompanhamento da seleção dos assistentes de alfabetização, primando pela qualidade técnica; 
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III - pela prestação de informações relativas à execução do Programa em sua rede para 

fins de monitoramento; 

IV - pelo acompanhamento do preenchimento dos dados de execução por parte das 

unidades escolares participantes no Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento do 

PMALFA; 

V - pelas informações acerca da implantação do Programa; 

VI - pela devolutiva dos dados gerenciais das aprendizagens dos estudantes que 

participam do PMALFA; e 

VII - pelo preenchimento das informações pela unidade executora no Sistema de 

Orientação Pedagógica e Monitoramento do PMALFA, conforme o § 2° do artigo 8° e o 

parágrafo único do artigo 12 da Resolução CD/FNDE n° 7/2018. Lembrando que essas 

informações do Sistema é condição para p recebimento da 2ª parcela para implementação em 

2018 e a continuidade do Programa em 2019. 

 

Seção VI 

Do Professor Do Programa Mais Alfabetização 

 

Art. 44 Compete ao Professor do Programa Mais Alfabetização: 

I - pelo planejamento, pela coordenação, organização e desenvolvimento das 

atividades na sala de aula; pela articulação das ações do Programa, com vistas a garantir o 

processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1° ano e no 2° ano 

ensino fundamental regular; 

II - pela interação entre a escola e a comunidade, pela prestação de informações sobre 

o desenvolvimento das atividades para fins de monitoramento; e 

III - pela supervisão do trabalho do assistente de alfabetização e pela interação do 

Programa com o PPP da escola. 

 

Seção VII 

Do Assistente do Programa Mais Alfabetização 

Art. 45 Compete ao Assistente do Programa Mais Alfabetização: 

I - pela realização das atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e 

supervisão do professor alfabetizador, conforme orientação da secretaria de educação e com o 

apoio da gestão escolar; 
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II - pelo apoio na realização de atividades, com vistas a garantir o processo de 

alfabetização de todos os estudantes regularmente matriculados no 1° ano e no 2° ano do ensino 

fundamental; 

III - pela participação do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do 

Programa na escola; 

IV - pelo cumprimento da carga horária de acordo com as diretrizes e especificidade do 

Programa; 

V - por auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por 

ele; 

VI - pelo acompanhamento do desempenho escolar dos estudantes, inclusive efetuando o 

controle da frequência; 

VII - pela elaboração e apresentação à coordenação de relatórios dos conteúdos e 

atividades realizadas mensalmente; 

VIII - pelo acesso ao Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento do 

PMALFA/CAEd digital para o cadastro das atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o 

Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente; 

IX - pelo cumprimento com responsabilidade, pontualidade e assiduidade de suas 

obrigações com o Programa; e 

X - pela participação nas formações indicadas pelo MEC. 

 

Seção VIII 

Do Estagiário Remunerado 

Art. 46 O Programa Municipal de Incentivo ao Estágio tem por objetivo “proporcionar ao 

estudante contato com o mercado de trabalho, experiência e prática profissional, complemento 

de ensino e aprendizagem na promoção e aperfeiçoamento técnico, cultural e de relacionamento 

humano” conforme expresso no art. 3º da lei 1.351/2019. 

 

Art. 47 Incumbências dos estagiários remunerados:  

I -  planejar suas  atividades juntamente com a orientação da coordenação pedagógica; 

II -  cumprir carga horária de 20 horas semanais na unidade de ensino lotado; 

III -  acompanhar o desempenho escolar dos alunos, juntamente com coordenação 

pedagógica e professor titular da turma; 
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IV -  elaborar e apresentar, mensalmente, relatório dos conteúdos e atividades realizadas; 

e 

V -  cumprir com responsabilidade, pontualidade, assiduidade e urbanidade suas 

obrigações junto ao Programa.  

 

Capítulo IV 

DA ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUCANDO 

 

 

Seção Única 

Da Assistência Alimentar 

 

Art.48 A Alimentação Escolar é adquirida através das verbas provenientes do PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar e da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art.49 As normas para a utilização dos recursos na aquisição de alimentação Escolar são 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art.50 A Secretaria Municipal de Educação, entidade mantenedora responsável pelo 

recebimento dos recursos oriundos do MEC, repassará à escola através da Associação de Pais 

e Professores (APP), os recursos e toda a responsabilidade pela execução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

Parágrafo único. Os recursos objetivam o atendimento dos estudantes do Ensino Fundamental, 

destinando-se exclusivamente a aquisição dos gêneros referentes à Alimentação Escolar. 

 

Art.51 A Direção da escola e o setor responsável se responsabilizarão pelo recebimento do 

recurso financeiro, bem como a sua utilização e prestação de contas. 

§ 1º Os valores dos recursos financeiros serão repassados mediante os dados da 

matrícula correspondente ao censo escolar do ano anterior. 

§ 2º A Escola deverá divulgar os recursos recebidos do PNAE, assim como sua prestação 

de contas, junto à comunidade escolar, dispondo-os em local de fácil visibilidade. 
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Art. 52 Toda aquisição deverá ser efetuada mediante licitação realizada e organizada pela 

representação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) /SEMEC. 

 

Art. 53 A Assistência Alimentar será prestada por meio da elaboração e distribuição diária da 

Merenda Escolar, com a observância das diretrizes e normas estabelecidas para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, garantindo: 

I – o respeito aos hábitos alimentares, considerados como tais, as práticas tradicionais 

que fazem parte da cultura e da preferência alimentar local saudáveis; 

II - a equidade, que compreende o direito constitucional à Alimentação Escolar, com 

vistas a garantia do acesso ao alimento de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas 

entre idade e condições de saúde dos estudantes que necessitem de atenção específica e, aqueles 

que se encontram em situação de insegurança alimentar; 

III – o emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de 

alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura e as tradições alimentares, contribuindo 

para o crescimento e o desenvolvimento dos estudantes em conformidade com a faixa etária, 

sexo e atividade física e o estado de saúde dos mesmos, inclusive os que necessitam de atenção 

específica; 

IV – a aplicação da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem; 

V – a promoção de ações educativas que perpassam transversalmente pelo currículo 

escolar, buscando garantir o estabelecido nos incisos I e III, deste artigo; e 

VI – o apoio ao desenvolvimento sustentável, como incentivos para a aquisição de 

gêneros alimentícios diversificados, preferencialmente produzidos e comercializados em 

âmbito local. 

 

Art. 54  A comissão de Recebimento e Controle de Qualidade dos Produtos para o preparo da 

Merenda Escolar tem as seguintes atribuições: 

I – receber os produtos da merenda escolar após verificar se corresponde ao objeto 

licitado, no que se refere à marca, embalagem, textura, sabor, prazo de validade; 

II – inspecionar a organização do depósito observando condições físicas, higiênicas 

dearmazenamento; e 

III – registrar a entrada e saída dos gêneros alimentícios, conforme quantitativos 

mencionados nas notas fiscais. 
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Art. 55 A Escola contará com a Orientação Nutricional prestada, por profissional habilitado da 

Mantenedora, para a organização periódica dos cardápios semanais da Merenda Escolar, 

elaborados com a participação dos pais ou responsáveis legais pelos estudantes por intermédio 

da Associação de Pais e Professores. 

 

Art. 56 Os cardápios fornecidos pela mantenedora devem ser caracterizados por: 

I – conter os nutrientes essenciais que suplementam a alimentação escolar; 

II – ser de fácil preparo, distribuição e consumo; 

III – ser de fácil digestão; e 

IV – utilizar de preferência, produtos regionais. 

 

Art. 57 Ao final de cada trimestre a escola encaminhará o Processo de Prestação de Contas ao 

setor competente da SEMEC. 

 

Art. 58 Para os demais procedimentos na aquisição e prestação de contas da Merenda Escolar 

são acatadas todas as orientações oriundas das instruções normativas emanadas pela Secretaria 

Municipal de Educação e legislações vigentes. 

 

Art. 59 As Prestações de Contas devem ser mantidas em arquivo próprio e em boa ordem, 

permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização da SEMEC, Tribunal de Contas da União 

e outros, pelo prazo legal de 05 (cinco) anos. 

 

Art. 60 A alimentação Escolar está sujeita à fiscalização da SEMEC e Vigilância Sanitária. 

 

Capítulo V 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

Art.61 A Escola conta com os seguintes órgãos colegiados: 

I - Associação de Pais e Professores; 

II - Conselho de Classe; e 

III - Conselho de Professores. 

 

Seção I 
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Da Associação de Pais e Professores 

 

Art. 62 A Associação de Pais e Professores (APP) tem a função de atuar na escola como um 

órgão coletivo para tomadas de decisões. Tendo como princípio básico, uma gestão responsável 

e democrática; 

 

Art. 63 A APP é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, sendo instituída por tempo determinado; 

 

Art. 64 A APP tem por objetivo geral promover a autonomia da escola através de participação 

nas decisões político-pedagógicas, administrativas e financeiras; 

 

Art. 65 A APP será composta de pais e professores interessados em participar do processo 

democrático da escola; 

 

Parágrafo único.A APP atuará em parceria com a direção escolar, servidores, estudantes 

cooperando no fortalecimento do processo participativo, integrando escola, família e 

comunidade. 

 

Art. 66  A APP como pessoa jurídica, possui autonomia para exercer obrigações com os 

recursos de órgãos governamentais destinados a compra de material didático da escola, tendo 

como principais atribuições: 

I - orientar para que os recursos sejam aplicados segundo normas e procedimentos 

estabelecidos pelo regulamento e as prioridades do ensino; 

II - julgar e aprovar a aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros 

repassados à Escola; 

III - acompanhar o gerenciamento do estabelecimento no que se refere aos aspectos 

quantitativos e qualitativos; 

IV - incentivar o desenvolvimento de atividades voltadas para a cultura literária, artística 

e desportiva da comunidade escolar; e 

V - aprovar alterações no seu Estatuto; 

 

Seção II 

Do Conselho De Classe 
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Art. 67 O conselho de classe é um órgão colegiado, tendo por objetivo avaliar o processo ensino 

– aprendizagem na relação professor – estudante e os processos adequados a cada caso; 

 

Art. 68 O conselho de classe tem por finalidade: 

a) estudar e interpretar os dados de aprendizagem na sua relação com o trabalho do 

professor, no processo de ensino-aprendizagem, proposto pelo plano curricular; 

b) acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem, dos estudantes; e 

c) analisar os resultados da aprendizagem, o desempenho da turma, com a organização dos 

conteúdos e os encaminhamentos metodológicos. 

 

Art. 69 O conselho de classe é constituído pelo Diretor, supervisor, orientador e por todos os 

professores que atuam na mesma turma; 

 

Art. 70 A presidência do conselho de classe está a cargo do Diretor; 

 

Art. 71 O conselho de classe reunir-se-á ordinariamente em cada bimestre e 

extraordinariamente, sempre que um fato relevante assim o exigir; 

 

Parágrafo único. A convocação para as reuniões será feita através do livro de convocação e 

com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Art. 72 São atribuições do conselho de classe: 

I - analisar as informações sobre conteúdos curriculares encaminhamentos 

metodológicos e processo de avaliação que prejudicam o rendimento escolar; 

II - emitir parecer sobre assuntos referentes ao processo ensino-aprendizagem; 

III - colaborar com a equipe pedagógica na execução dos planos de adaptação quando 

se faz necessário; 

IV - estabelecer planos viáveis de recuperação dos estudantes;e 

V - decidir sobre aprovação e reprovação do estudante, após apuração dos resultados 

finais, levando-se em consideração o desenvolvimento do aluno, até então. 
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Art. 73 Das reuniões do conselho de classe será lavrada ata por uma secretária em livro próprio 

para registro, divulgação ou comunicação aos interessados. 

 

Seção III 

Do Conselho de Professores 

 

Art. 74 O conselho de Professores é um órgão consultivo e deliberativo em assuntos didático-

pedagógicos e consultivos em assuntos administrativos; 

 

Parágrafo único. O conselho de professores será eleito pelo corpo docente. 

 

TÍTULO III 

DA COMUNIDADE ESCOLAR E DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 75  Para fins deste Regimento, integram a comunidade escolar: 

I – Do corpo técnico educacional; 

II - Do corpo docente; 

III - Do corpo discente; 

IV - Dos pais ou responsáveis. 

 

Capítulo I 

DO CORPO TÉCNICO EDUCACIONAL 

 

Art. 76 Os serviços do corpo técnico educacional são vinculados à direção e se 

responsabilizarão pela execução de tarefas de natureza burocrática, de manutenção e 

conservação do patrimônio, da segurança e do funcionamento das atividades de apoio e do 

Estabelecimento. 

 

Art. 77 A constituição, composição, funcionamento dos serviços auxiliares obedecem ao 

disposto neste regimento, às conveniências administrativas e às normas da direção do 

estabelecimento e da entidade mantenedora. 

 

Parágrafo único. O corpo técnico educacional é composto por: merendeiras, zeladoras, 

auxiliares de serviços diversos, vigias,motoristas e inspetores de pátio. 
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Seção I 

Dos Direitos 

 

Art. 78 Constitui direitos do corpo técnico educacional; 

I - participar da vida comunitária escolar; 

II - propor medidas que objetivam o aprimoramento de métodos de trabalho; 

III - requisitar todo o material necessário à sua atividade, dentro das possibilidades da 

Escola; 

IV - sugerir aos diversos setores de serviços da escola, medidas que viabilizem o melhor 

funcionamento de suas atividades; 

V - receber pontualmente proventos relativos ao seu trabalho ou função exercida bem 

como gozar férias anuais remuneradas, requerer Licença Prêmio;e 

VI - recorrer à autoridade própria, quando houver necessidade, no que for concernente 

ao seu trabalho, além dos direitos previstos nas leis vigentes. 

 

Seção II 

Dos Deveres 

 

Art. 79 São deveres do corpo técnico educacional além de outras atribuições legais: 

I - cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Regimento, no seu âmbito de 

ação; 

II - manter a assiduidade, comunicando com antecedência, sempre que possível, os 

atrasos e faltas eventuais; 

III - comparecer às reuniões quando for convocado; e 

IV - tratar a todos os integrantes da Escola com urbanidade e respeito. 

 

Seção III 

Das Proibições 

 

Art. 80 E vedado ao corpo Técnico Educacional: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 

imediato;  

II - usar vocabulário pornográfico; 

III - trajar-se de forma indecorosa; 

IV - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; e 
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V - conceder a pessoas estranhas à repartição, fora os casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.  

 

Seção IV 

Das Penalidades 

 

Art.81 Ao pessoal Técnico Educacional são aplicadas as seguintes penalidades: 

I - advertência oral; 

II - advertência escrita; e 

III - devolução a SEMEC, se esgotados todos os recursos, mediante relatório 

justificativo. 

 

 

Capítulo II 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 82  A docência será exercida por professor titular do Ensino Fundamental. 

 

Art. 83  Compete ao corpo docente: 

I - planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo 

educativo, numa perspectiva coletiva e integradora; 

II - planejar e executar estudos contínuos de recuperação, garantindo novas 

oportunidades de aprendizagem; 

III - participar do processo de elaboração do Projeto Pedagógico; 

IV - identificar, em conjunto com o coordenador Pedagógico, casos de estudantes que 

apresentem necessidades de atendimento diferenciado; 

V - manter atualizados os diários de classe e registrar continuamente as ações 

pedagógicas; 

VI - participar das reuniões de avaliação do aproveitamento escolar; 

VII - analisar coletivamente as causas de aproveitamento não satisfatório e propor 

medidas para superá-las; 

VIII - encaminhar à secretaria conceitos de avaliação bimestral e anual e os dados de 

assiduidade, referentes aos estudantes de sua classe, conforme especificação e prazos fixados 

pelo cronograma escolar; e 
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IX - participar da organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação das reuniões 

pedagógicas. 

 

Seção I 

Dos Direitos 

 

Art. 84 Constituem-se direitos dos professores além dos direitos que lhe são assegurados pela 

legislação trabalhista e pela legislação de ensino: 

I - exigir tratamento e respeito condignos e compatíveis com a sua missão de educar; 

II - gozar férias remuneradas ou requerer Licença Prêmio; 

III - requisitar material didático necessário às aulas e atividades dentro das 

possibilidades do Estabelecimento; 

IV - participar de reuniões ou cursos relacionados com as atividades docentes que lhe 

sejam pertinentes como forma de aperfeiçoamento, ou especialização ou atualização; 

V - opinar sobre programas e sua execução, planos de cursos, técnicos e métodos 

utilizados; e 

VI - propor a Diretoria medidas que objetivem o cumprimento dos métodos de ensino, 

da avaliação de administração e de disciplina. 

 

Seção II 

Dos Deveres 

 

Art. 85 São deveres do corpo docente os previstos no Art. 13 da LDB: 

I - elaborar anualmente os planos de curso e o plano de ensino do conteúdo específico; 

II - ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de dias 

letivos fixados pelo Estabelecimento e registrados no diário de classe com matéria lecionada e 

a frequência; 

III - responder pela ordem na sala de aula, pelo bom uso do material didático e pela 

conservação das dependências; 

IV - cumprir as disposições regimentais referentes ao aproveitamento do estudante; 

V - fornecer à secretaria os resultados da avaliação nos prazos fixados no calendário 

escolar; 

VI - ministrar aula de recuperação previsto no processo escolar; 

VII - participar de sessões cívicas, solenidades e reuniões programadas; 
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VIII - fornecer aos serviços de supervisão pedagógica e orientação educacional, com 

regularidade, informações sobre seus estudantes; 

IX - participar dos conselhos de classe e outros órgãos colegiados; 

X - atender a família do estudante quando solicitado; e 

XI - zelar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, mantendo uma 

conduta compatível com a missão de educar. 

 

Seção III 

Das Proibições 

 

Art. 86 É vedado ao professor: 

I - aplicar penalidades aos estudantes, exceto advertência oral, repreensão, correção; 

II - fazer-se substituir nas atividades de classe por terceiros, sem o consentimento do 

Diretor; 

III - ministrar aulas em classes diferentes ao mesmo tempo, salvo mediante projeto ou 

consentimento da direção escolar; 

IV - repetir notas ou tirar médias sem proceder à nova verificação de aprendizagem; 

V - dirigir-se diretamente aos pais ou responsáveis para solução de problemas 

pedagógicos ou comportamentais do estudante, sem prévio conhecimento da coordenação, 

supervisão ou orientação;  

VI - retirar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou 

material pertencente ao estabelecimento; 

VII - incitar movimento que perturbem ou paralisem atividades, participar ou apoiar tais 

movimentos;  

VIII - usar as dependências, recintos, bens da escola, para praticar atos contrários à 

moral, aos costumes ou à ordem pública; e 

IX - proibido fumar nas dependências da escola; 

 

Parágrafo único. Perde o direito a assinatura do ponto ou consignação de presença o professor 

que se atrasar, admitindo-se uma tolerância de 15 minutos para a primeira aula; 

 

Seção IV 

Das Penalidades 

 

Art. 87 Aos membros do corpo docente, são aplicadas as seguintes penalidades: 
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I - Advertência oral; 

II - Advertência escrita; 

III - Devolução a SEMEC, se esgotados todos os recursos, mediante relatório 

justificativo; e 

IV- Falta não justificada a qualquer reunião, será colocada falta na folha de ponto. 

 

Capítulo III 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 88 O corpo discente da escola é constituído por todos os estudantes regularmente 

matriculados na forma da lei vigente; 

 

Art. 89 Os discentes constituem direitos e deveres emanados deste Regimento das normas de 

ensino e das demais disposições legais atinentes. 

 

Seção I 

Dos Direitos 

 

Art. 90 Constituem direitos do estudante os provenientes deste Regimento das normas de ensino 

e das demais disposições legais atinentes, bem como: 

I - participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas, destinadas a sua 

formação e promovidas pelo Estabelecimento; 

II - ser considerado e valorizado em sua individualidade sem comparações nem 

preferencial pelos diretores, professores, funcionários e colegas; 

III - apresentar sugestões à Direção do Estabelecimento; 

IV - utilizar as instalações e dependências do Estabelecimento que lhe forem destinadas, 

na forma e nos horários para isto reservados; 

V - ser orientados em suas dificuldades; 

VI - receber seus trabalhos, tarefas e provas devidamente corrigidas e avaliadas em 

tempo hábil; 

VII - tomar conhecimento através do boletim escolar ou outro meio próprio de notas e 

frequência obtidas; 

VIII - requerer transferência, quando maior de idade, ou através do pai ou responsável, 

quando menor; 

IX – requerer segunda chamada das avaliações, que tendo faltado a primeira, através de 
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requerimento no prazo de 08 (oito) dias, contados da data da avaliação mediante comprovação 

de:  

a- doença, luto e dolo; 

b- obrigações militares; 

c- serviço público obrigatório; 

d- doação de sangue; 

e- motivos religiosos; e 

f- interrupção de transporte. 

X - ausentar-se da escola quando devidamente autorizado; 

XI - solicitar revisão de provas quando necessário, no prazo de quarenta e oito horas, 

contados a partir da entrega da prova e considerados os dias úteis; 

XII - ter representante eleito democraticamente para a classe; e 

XIII - fazer estudos de recuperação nos componentes curriculares em que tenha tido 

baixo rendimento. 

Seção II 

Dos Deveres 

 

Art. 91 Constituirão deveres do estudante, além daqueles previstos na legislação e normas de 

ensino aplicáveis. 

I - cumprir as disposições deste Regimento Escolar no que lhe couber; 

II - participar de todas as atividades programadas e desenvolvidas pela Escola; 

III - cooperar na manutenção da higiene e conservação das instalações escolares; 

IV - comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 

V - participar efetivamente de aulas teóricas, trabalhos práticos e demais atividades 

escolares; 

VI - tratar com cortesia e respeito a todos os integrantes da comunidade escolar; 

VII - não incitar as colegas em atos de rebeldia, abstendo-se colaborar em faltas 

coletivas; 

VIII - apresentar-se devidamente vestido; 

IX - estudar e obter o máximo proveito nos estudos; 

X - realizar com eficiência os trabalhos práticos; 

XI - portar-se convenientemente em todas as dependências da escola; e 

XII - trajar uniforme escolar quando for exigido. 
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Seção III 

Das Proibições 

 

Art. 92 Aos integrantes do corpo discente é vedado: 

I – proceder de forma desrespeitosa para com colegas, professores, inspetores de 

estudantes e serviços em geral, incluindo os casos de assédio moral; 

II – promover ou participar de algazarras ou outras manifestações que perturbem a 

ordem; 

III – cometer ofensa ou dano moral ou físico, independentemente do meio utilizado, 

contra qualquer pessoa no âmbito da instituição; 

IV – interromper as atividades escolares sem autorização por escrito do órgão 

competente; 

V –fumar nas dependências da escola, participar de jogos que contrariem as leis 

vigentes, portar ou fazer uso de bebidas alcoólicas, bem como qualquer substância tóxica, 

entorpecentes ou que altere transitoriamente a personalidade, bem como armas e materiais 

inflamáveis, explosivos de qualquer natureza ou qualquer elemento que represente perigo para 

si ou para a comunidade escolar; 

VI – portar, vestir ou exibir material pornográfico;  

VII – ignorar os preceitos previstos neste regimento; 

VIII– portar aparelho celular e outros aparelhos sonoros em qualquer situação; 

Parágrafo único. Caso o estudante seja abordado com aparelho celular ou outros sonoro, devera 

este ser recolhido e entregue somente para os pais ou responsável. 

IX – ignorar as convocações que receber por parte da administração escolar; 

X – desrespeitar as normas que disciplinam a vida na comunidade escolar; 

XI – provocar danos materiais ao patrimônio da instituição de ensino; 

XII – fumar nas dependências da escola; 

XIII – retirar do local, sem autorização do responsável, documentos, livros, 

equipamentos, bens ou parte deles pertencentes ao patrimônio da escola; 

XIV - entrar e sair da sala, durante a aula, sem autorização do respectivo professor;  

XV - ocupar-se em sala de aula de qualquer atividade estranha ao que está sendo 

estudado; 

XVI - utilizar-se de livros, ou qualquer objeto dos colegas, sem o consentimento destes; 

XVII - ocupar-se durante as aulas, com trabalhos estranhos a elas; 
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XVIII - organizar rifas, bingos, coletas ou subscrições sem autorização da direção 

escolar; 

XIX - cometer atos que atentam contra a regularidade e lisura do processo educativo; e 

XX - fazer-se acompanhar de elementos estranhos ao colégio, em suas dependências 

internas. 

 

Seção IV 

Das Penalidades 

 

Art. 93 São penalidades aplicadas ao corpo discente: 

 § 1º - A penalidade de suspensão poderá ser sustada pela direção, quando atingidos os 

efeitos educacionais esperados. 

 § 2º - A penalidade de suspensão poderá ser substituída por atividade de interesse 

coletivo, ouvido o Conselho Tutelar. 

 § 3º - No caso de transferência compulsória, deverá sernotificado ao Conselho Tutelar. 

 § 4º - É assegurado ao estudante o direito de ampla defesa. 

§ 5° - Ressarcimento voluntário dos materiais e objetos pertencentes ao patrimônio 

público e a terceiros depredado ou vandalizado pelos estudantes;  

 

Art. 94 A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada: 

 I – quando o estudante for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu responsável; 

 II – à autoridade policial do município, se for considerada grave; e 

 III – ao Conselho Tutelar, se for considerada grave, quando o estudante for menor de 

idade. 

Art. 95 As responsabilidades relacionadas no artigo anterior serão aplicadas pelo diretor. 

 

Capítulo IV 

DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

Art. 96 São considerados pais ou responsáveis, todos aqueles que tem seus filhos, netos, 

sobrinhos ou enteados regularmente matriculados na Escola Municipal de Tempo Integral de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental José do Patrocínio, de acordo com a forma da lei 

vigente. 
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Art. 97 Os pais ou responsáveis constituem direitos e deveres emanados deste Regimento e das 

demais disposições legais atinentes. 

 

Art. 98 A comunidade escolar é composta de pessoas em sua grande maioria de baixa renda e 

com pouca escolaridade, residentes na zona rural. 

 

Seção I   

Dos Direitos 

 

Art. 99 São considerados direitos dos pais ou responsáveis: 

I -  ter assegurado a matricula de seu filho; 

II -  ser informado sobre o rendimento escolar de seu filho; 

III -  conhecer os critérios de avaliação utilizados pelo professor durante o ano letivo; 

IV -  ser bem recebido na escola, ser tratado com respeito e atenção por todos os 

membros da Comunidade Escolar;  

V -  ser informado do calendário escolar e do Plano de Ação da Escola;  

VI -  estar informado do desenvolvimento do estudante na escola, nos aspectos cognitivo, 

emocional e social;  

VII -  expressar pensamentos e opiniões sobre o funcionamento da escola e a Proposta 

Pedagógica;  

VIII -  reunir-se com seus pares, para discutir e encaminhar propostas através de sua 

representação, para deliberação da Associação de Pais e Professores; e 

IX -  participar dos acontecimentos da escola, festas e programações.    

 

Seção II 

Dos Deveres 

 

Art. 100 São considerados deveres dos pais ou responsáveis: 

I -  efetuarem as matrículas de seus filhos a partir dos 04 anos de idade na Educação 

Infantil, (Pré-Escola I) e assegurarem a rematrícula de seus filhos que completaram 05 anos de 

idade na Educação Infantil, (Pré-Escolar II) de acordo com a resolução do CME n° 

01/2020/CME/RO; 

II -  participar assiduamente de todas as reuniões quando convocados pela direção da 

escola; 
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III -  acompanhar a rotina escolar do estudante dialogando, sempre que necessário, com 

o Professor da turma, com o Professor Orientador e com a Gestão da escola;  

IV -  zelar pela frequência dos filhos na escola; 

V -  acompanhardiariamente os filhos evitando que compareçam à escola sem o 

uniforme; 

VI -  atender em tempo hábil as solicitações da direção da escola; 

VII -  manifestar interesse pelas atividades que os filhos realizam na escola; 

VIII -  incentivar a formação de hábitos de estudo, proporcionando um horário para 

realização de estudos e tarefas de casa; 

IX -  comparecerem as dependências da escola quando forem convidados; 

X -  manter atualizada a documentação individual de seus filhos; 

XI -  verificar diariamente os materiais de seu filho para saber das tarefas escolares; 

XII -  manter a escola informada sobre eventuais tratamentos médicos, psicológicos, 

fonoaudiólogos ou algum medicamento que o mesmo esteja usando; 

XIII -  vir à escola para ministrar o uso de remédios a criança;  

XIV -  queixas e reclamações ou sugestões deverão ser encaminhadas à direção ou 

supervisão escolar; 

XV -  relacionar-se cordial e respeitosamente com a Gestão da escola, com os professores 

e com os demais membros da Comunidade Escolar;  

XVI -  zelar pela assiduidade e pontualidade do estudante às aulas e orientá-lo seguindo 

os princípios do respeito e dos demais valores contidos neste Regimento; e 

XVII - dialogar com o estudante sobre a rotina escolar, ouvindo suas opiniões, suas 

dificuldades, incentivando o gosto pelo estudo, valorizando a escola, os colegas, os professores 

e o direito de estudar; e 

XVIII -  Informar a direção com antecedência, quando houver necessidade de retirar um 

estudante do ressinto escolar, para fins de medicação ou consultas médicas. 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

 

Capítulo I 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
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Art. 101 A Proposta Pedagógica (Projeto Político Pedagógico da Escola) é uma diretriz que 

norteia e direciona as ações da escola, auxiliando nas soluções dos problemas e dos desafios do 

cotidiano. Sua metodologia embasa-se nos princípios da autonomia da escola e no estímulo à 

participação de todos no projeto comum e coletivo. 

 

Art. 102 A Proposta Pedagógica da Escola Municipal de Tempo Integral de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental José do Patrocínio é coordenada pela Equipe Técnica Pedagógica, sendo 

elaborada e executada juntamente com os representantes dos demais setores da comunidade 

escolar. 

 

Parágrafo único. Sua revisão deverá ser realizada a cada ano, através de reuniões com 

representante da comunidade escolar. 

 

Art. 103  Respeitadas as normas da BNCC e as do sistema de ensino, a Escola fará construção 

da proposta pedagógica, comum do instrumento facilitador e organizador das atividades, capaz 

de direcionar ações, analises de resultados de impactos, sendo pautadas nos princípios:  

I- gestão democrática de ensino   

II- construção coletiva com ênfase na inovação, visando à participação de toda a 

comunidade escolar de forma cooperativa; e  

III-  a autonomia escolar, possibilitando experiências inovadoras, tendo como base o 

diálogo e o respeito à diversidade.  

 

Art. 104 A proposta pedagógica é construída na Escola com a participação de todos tendo como 

objetivos: 

I -  criar espaço para que toda a comunidade escolar possa decidir e compartilhar as 

ações realizadas; 

II -  definir responsabilidades atribuições e cronogramas das ações; 

III -  ampliar, comunicação na escola e do retorno permanente à comunidade escolar 

sobre os resultados dos trabalhos e das atividades desenvolvidas, inserindo-as na avaliação 

dialógica desse processo; e 

IV -  utilizar os registros da visão de mundo da comunidade escolar e sua proposta de 

uma escola melhor, com um marco referencial na reformulação de diretrizes da própria proposta 

escolar. 
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Capítulo II 

DOS NÍVEIS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 105  A Escola oferece a Educação Básica nos seguintes níveis e modalidades de Ensino: 

I -  Educação Infantil Regular em Tempo Integral; 

II -  Ensino Fundamental Regular em Tempo Integral; 

III -  Programa Mais Alfabetização;  

IV -  Educação Especial; e 

V -  Atendimento Educacional Especializado - AEE. 

 

Parágrafo único. A Escola desenvolve o Programa Mais Alfabetização. 

 

Seção I 

Da Educação Infantil Regular em Tempo Integral 

 

Art. 106  A educação infantil, primeira etapa da educação básica com carga horária de 1.400 

(um mil e quatrocentas) horas, de acordo com a Grade Curricular, distribuídas por um mínimo 

de 200 (duzentos) dias letivos, em atividades educacionais voltadas ao desenvolvimento 

integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. 

 

Parágrafo único. Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 

7 (sete) horas diárias e 40 horas semanais, desenvolvidas integralmente dentro da escola, 

perfazendo uma carga horária anual de pelo menos 1.400 (mil e quatrocentas) horas.  

 

Art. 107 A educação infantil será oferecida em:  

I - Pré escolar I - para as crianças de 4 (quatro) anos completos ou completar até 31 de 

março do ano da matrícula, conforme artigo 1°, inciso I da Resolução n° 01/CNE/2020; 

e 

II - Pré escolar II - para as crianças de 5 (cinco) anos completos ou completar até 31 de 

março do ano da matrícula, conforme artigo 1°, inciso II da Resolução n° 01/CNE/2020. 
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Art. 108  Na educação infantil, a avaliação dar-se-á mediante acompanhamento e registro do 

seu desenvolvimento, com o objetivo de promoção, mesmo para o acesso do ensino 

fundamental. 

 

Seção II 

Do Ensino Fundamental Regular em Tempo Integral 

 

Art. 109 O Ensino Fundamental anos iniciais compreende-se do 1° ao 5° ano, com promoção 

automática nos três primeiros anos, considerados blocos pedagógicos1. Por meio da ampliação 

da jornada escolar, a Escola Municipal de Tempo Integral atenderá no primeiro período de 

forma regular e obrigatória que são administrados conteúdos pertinentes a área do 

conhecimento, e o restante do período sob forma de oficinas2. 

 

Art. 110 A matriz curricular da Educação Integral para o Ensino Fundamental anos iniciais, 

pressupõe em carga horária de 1.400 (um mil e quatrocentos) horas ou 200 (duzentos) dias 

letivos, em atividades educacionais voltadas ao desenvolvimento integral da criança, em seus 

aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, contemplando o horário que o estudante está 

envolvido em atividades educacionais. 

 

Parágrafo único. Considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 

7 (oito) horas diárias, em todo o tempo que o estudante permanece na escola, durante todo o 

ano letivo, perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400 (mil e quatrocentos) 

horas. 

 

Seção III 

Do Programa Mais Alfabetização 

 

Art. 111 O Programa Mais Alfabetização instituído por meio da portaria do MEC n° 142 de 22 

de fevereiro de 2018, visa fortalecer e apoiar no processo de alfabetização os estudantes que 

estão regularmente matriculados no 1° ano e 2° ano do ensino fundamental e contará com o 

apoio de um assistente de alfabetização no período de dez horas semanais por seis meses. 

 § 1° O Programa Mais alfabetização tem como finalidade: 

                                                 
1 Resolução n° 002/CME/2015. 
2 Lei n° 1.294/2019. 
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I - a alfabetização (leitura, escrita e matemática) dos estudantes regularmente 

matriculados no 1° ano e 2° ano do ensino fundamental, por meio de acompanhamento 

pedagógico específico; e 

II - a prevenção ao abandono, à reprovação, à distorção idade/ano, mediante a 

intensificação de ações pedagógicas voltadas ao apoio e fortalecimento do processo de 

alfabetização. 

Seção IV 

Da Educação Especial 

 

Art. 112 Consideram-se educando com necessidades educacionais especiais os que, durante o 

processo educacional, apresentarem: 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos: 

a- aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

b- aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 

II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais estudantes, 

demandando a utilização de linguagem e códigos aplicados; e 

III - altas habilidades, superlotação, grande facilidade de aprendizagem que os levem a 

dominarrapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

 

Art. 113  A Educação Especial considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as 

características biopsicossociais dos estudantes e suas faixas etárias e se pautará em princípios 

éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar: 

I - a dignidade humana e a observância do direito de cada estudante de realizar seus 

projetos de estudos, de trabalho e de inserção na vida social; 

II - a busca da identidade própria de cada estudante, o reconhecimento e a valorização 

das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais 

no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, 

atitudes, conhecimentos, habilidades e competências; e 

III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação 

social, política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o 

usufruto de seus direitos. 
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Art. 114 A escola deverá acolher os estudantes, quaisquer que sejam suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas. O atendimento será feito em classes comuns, 

respeitadas as exigências pedagógicas recomendadas.  

 

Art. 115 Para o ingresso do estudante com deficiência a escola levará em consideração:  

I -  a aplicação de avaliação pedagógica, para que a escola conheça as individualidades 

dos estudantes e possa inseri-los nas classes do ano escolar (próximo ou equivalente) aos 

conhecimentos apresentados, dentro do princípio de educar para a diversidade; 

II -  o encaminhamento dos estudantes com deficiência para atendimento especializado  

em sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), estimulando seu acompanhamento 

multidisciplinar, em horário previamente agendado e sem grandes prejuízos às atividades 

curriculares previstas na Matriz da Escola de Tempo Integral; e 

III -  a possibilidade de flexibilizações que respondam qualitativamente às 

individualidades dos estudantes, considerando o significado prático e instrumental dos 

conteúdos básicos, das metodologias de ensino e dos recursos didáticos, adaptando-os às suas 

necessidades educacionais.  

 

Art. 116  A avaliação dos estudantes com deficiência será procedida através de relatórios que 

apontem o desenvolvimento dos estudantes nos aspectos cognitivos, emocionais, psicomotores 

e sociais, visando à inserção nas turmas do ano escolar (próximo ou equivalente), conforme os 

conhecimentos apresentados.  

 

Art. 117 A avaliação da aprendizagem dos estudantes com deficiência será feita pela escola, 

sob a responsabilidade do professor da sala de aula comum, complementada pela avaliação do 

professor do Atendimento Educacional Especializado, AEE.3 

Seção V 

Atendimento Educacional Especializado - AEE 

 

Art. 118 Os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superlotação serão matriculados nas classes comuns do ensino regular e no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado no turno inverso da escolarização em 

                                                 
3Portaria n° 03/SEMEC/PMS/2020 
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salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da 

rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

 

§ 1º   O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio 

da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 

barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 

§ 2º O AEE não é substitutivo às classes comuns. 

 

Art. 119 A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que 

atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais 

professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface com os demais 

serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento. 

 

Art. 120 Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o 

exercício da docência e formação específica para a Educação Especial. 

 

Art. 121  São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 

I –identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo 

da Educação Especial; 

II –elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando 

a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III –organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV –acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola; 

V –estabelecer parcerias com as áreas Intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI –orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

VII –ensinar e usar a tecnologia assistida de forma a ampliar habilidades funcionais 
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dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII –estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 

que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares.  

 

Capitulo III 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Art. 122   A estrutura curricular tem seus fundamentos nas dimensões da ciência, da tecnologia, 

da cultura e da formação pessoal como eixos integradores dos diferentes conhecimentos, de 

forma contextualizada e na perspectiva da interdisciplinaridade.  

 

Art. 123 Os currículos devem apresentar flexibilidade e serem adaptadas de maneira a 

atenderem as necessidades educacionais dos estudantes portadores de necessidades especiais. 

 

Art. 124  O Currículo da Escola é formado por uma base nacional comum curricular e uma 

parte diversificada para o Ensino Fundamental. 

 

Seção I 

Da Educação Infantil 

 

Art. 125 A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e alteração prevista 

na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança até cinco anos e 

11 meses de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade. 

 

Art. 126  A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum Curricular.  

 

Art. 127  Na organização da Base, consideram-se as subdivisões etárias no interior de uma 

mesma etapa de escolarização, denominada Campo de Experiências.  

 

Art.  128  São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na Educação 

Infantil:  

I – proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o 

desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, linguístico, moral 
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e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo ao interesse pelo conhecimento 

do ser humano, da natureza e da sociedade;  

II – levar o estudante a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma 

cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 

limitações;  

III – levar o estudante a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo, 

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a 

própria saúde e bem-estar;  

IV – levar o estudante a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 

aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando 

a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;  

V – levar o estudante a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;  

VI – propiciar condições para o estudante brincar, expressar emoções, sentimentos, 

pensamentos, desejos e necessidades;  

VII –propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e 

escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de forma a compreender 

e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos e avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de 

expressão; e 

VIII – propiciar a socialização do estudante através da participação em diferentes 

grupos, nos quais exercite a responsabilidade pessoal, o respeito aos sentimentos e direitos dos 

outros, a solidariedade cooperação com os demais. 

 

Seção II 

Do Ensino Fundamental 

 

Art. 129  A escola manterá o Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano, em regime de anos escolares, 

de forma presencial e integral, obedecendo à matriz curricular própria, conforme legislação 

vigente. 
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Art. 130 A Matriz Curricular da Escola Municipal de Tempo Integral de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental José do Patrocínio, traz em sua estrutura: Área do Conhecimento e as 

Partes Diversificadas (oficinas). 

 

Art. 131   O Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento, prevista na 

BNCC: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. 

 

Art. 132   Em cada área do conhecimento, competências e habilidades deverão ser 

desenvolvidas de acordo com suas especificidades.  

 

Art. 133 O currículo da Escola Municipal de Tempo Integral, contempla em suas partes 

diversificadas, (oficinas) em consonância ao Projeto Político Pedagógico regulamentada em sua 

grade curricular as seguintes atividades: Informática, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e Educação em Direitos Humanos. 

 

Art. 134 O Ensino Fundamental, nos termos do Art. 32 da LDB 9.394/96, tem como objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

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

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

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

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;  

V – estimular o estudante a assumir responsabilidades, compreendendo seus 

direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comunidade 

imediata;  

VI – desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta 

autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma trajetória bem 

sucedida em seus estudos posteriores; e 

VII – incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em diferentes 

situações da vida.  
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Seção III 

Da Educação Especial 

 

Art. 135 As Diretrizes Curriculares Nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica estendem-se para a Educação Especial, de forma inclusiva. 

 

Art. 136 A flexibilidade e adaptação curricular ocorrerão a partir do significado prático e 

instrumental nos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados 

e processos de avaliação adequados ao envolvimento dos estudantes que apresentem 

necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, 

respeitado a frequência obrigatória. 

 

TÍTULO VI 

DO REGIME ESCOLAR 

 

Capítulo I 

DA MATRÍCULA 

 

Art.137 A matrícula ou rematrícula é o ato formal assumido com a escola pelo pai ou 

responsável legal, mediante apresentação de documentação. 

 

Art. 138 Os pedidos de matrícula, rematrícula e transferência não são automáticas e sim de 

responsabilidade pessoal de cada responsável observado às normas e prazos previstos no 

calendário escolar. 

 

Parágrafo único. Para fins do presente regimento entende-se por matricula: a inicial; e a 

rematrícula: a continuidade de estudos na escola. 

 

Art. 139 O ato de matrícula importa um compromisso formal assumido pelo responsável ou 

candidato de que a documentação apresentada é verdadeira e que respeitará e acatará as leis 

vigentes, o presente Regimento e outras normas estabelecidas para o bem estar da comunidade 

escolar. 

§ 1° A matrícula será efetivada após a confirmação de que os documentos apresentados 

atendem as exigências da legislação vigente. Em caso de dúvidas quanto a interpretação dos 
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documentos apresentados, a escola deve solicitar esclarecimentos diretamente à escola ou ao 

Setor de Inspeção Escolar-SEMEC. 

§ 2° A matrícula poderá ser cancelada pela instituição de ensino quando após Relatório 

conclusivo da SEMEC for comprovada a prática de dolo. 

§ 3° matrícula por transferência se dará no ano escolar indicado no documento de 

transferência do estudante. 

 

Art. 140 A Direção da escola divulgará o Edital da Matrícula, onde constarão as seguintes 

informações: 

I – critérios de atendimento à demanda escolar; 

II – números de vagas por ano e turno; 

III – documentação necessária à matricula; e 

IV – período e horário de matrícula. 

 

Art. 141  No ato da matrícula o candidato deverá apresentar cópias dos seguintes documentos 

da criança: Certidão de Nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e Comprovante de Residência.  

 § 1° os pais ou responsável legal deverão apresentar cópias dos documentos pessoais no 

ato da matrícula; 

§ 2° as cópias dos documentos de identidade pessoal do estudante serão conferidas com 

os originais, sendo posteriormente arquivadas em pastas individuais; 

§ 3° em hipótese alguma serão devolvidos originais de documentos referentes à vida do 

estudante. 

§ 4° na renovação da matrícula só serão exigidos os documentos cujos dados necessitem 

ser atualizados. 

 

Art. 142 Por determinação legal dos órgãos competentes ou ainda por conveniência 

administrativa ou pedagógica poderá a escola exigir outros documentos para a aceitação da 

matricula, quais sejam: 

I – termo de Compromisso; 

II – ficha de Informação sobre o estudante e familiares, dentre outros. 

 

Art. 143  Durante o período letivo, o estudante matriculado por transferência, deverá apresentar 
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a ficha individual contendo a carga horária total de cada disciplina, a frequência e o 

aproveitamento para arquivamento, além dos demais documentos. 

 

Parágrafo único. Os estudantes matriculados no decorrer do bimestre e que não apresentem as 

notas referentes ao mesmo terão sua situação regularizada pelo Conselho de Classe. 

 

Art. 144  Não será permitida a figura do aluno ouvinte. 

 

Seção I 

Da Classificação e Reclassificação 

 

Art. 145 De acordo com a Resolução 05/12 Art. 2°, parágrafo único -

CME/SERINGUEIRAS/RO. A classificação e reclassificação ocorrerão nas seguintes formas: 

I - por promoção para série/ano ou nível de ensino subsequente ao estudante que 

concluírem com aproveitamento do ano letivo anterior no próprio estabelecimento de ensino; 

II – por transferência, para estudantes oriundos de outros estabelecimentos de ensino 

nacionais ou estrangeiros; 

III – independentemente de comprovação de escolarização anterior, mediante a 

avaliação feita pelo Estabelecimento de Ensino que permita aproveitar conhecimentos e 

experiências do estudante, localizando-o no ano escolar pretendido ou outras formas adotadas 

equivalentes a essas; 

IV –a aplicação da prova de classificação não poderá exceder o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) dos dias letivos e nem carga horária do ano escolar que o estudante estiver 

estudando, semestre ou outra forma de atendimento adotada pelo estabelecimento; 

 V – o requerimento e/ou indicação de classificação do estudante só poderá ser aceito 

até transcorrido o limite de 15% (quinze por cento) dos dias letivos e carga horária do ano que 

o estudante estiver estudando, semestre ou outra forma de atendimento adotada pelo 

estabelecimento e seu deferimento e aplicação dependerá de parecer da Comissão de 

Avaliadores; 

VI – a indicação será feita pelo professor da turma do estudante a ser avaliado, mediante 

requerimento com assinatura dos pais ou responsáveis ou pelo próprio estudante quando este 

for emancipado ou maior de idade; 

VII – se o candidato lograr aprovação nos testes aos quais for submetido, o 

estabelecimento de ensino procederá à devida classificação no ano escolar que o estudante 
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estiver estudando ou forma equivalente, imediatamente posterior ao ano escolar em que estiver 

matriculado; 

VIII – o candidato deverá obter aprovação de 60% (sessenta por cento) de uma escala 

de zero a cem, para ser considerado apto à classificação pretendida; e 

IX – as notas ou menções obtidas no teste classificatório deverão constar 

obrigatoriamente, dos documentos que integram a vida escolar do estudante. 

 

Art. 146  Para aplicação dos testes/avaliações aos estudantes, a Secretaria de Educação 

designará comissão constituída por profissionais habilitados, atuando na sua área de formação, 

integrada por: psicólogo, supervisor, orientador educacional e psicopedagogo, de acordo o 

artigo 4°, resolução 05/12/CME/SERINGUEIRAS/RO. 

I – a avaliação pedagógica deverá abranger todos os componentes curriculares de Base 

Nacional Comum, nas competências e habilidades previstas para o desenvolvimento dos 

conteúdos terminais para série/ano escolar, ou outras formas de organização imediatamente a 

anterior pretendida; 

II –para ser considerado apto à reclassificação pretendida, o estudante deverá obter em 

cada componente curricular, aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por cento), de 

uma escala de zero a cem; 

III – a Comissão Avaliadora se utilizará de Laudos ou Relatórios para a descrição 

pormenorizada das constatações observadas, emitindo parecer conclusivo, considerando as 

características individuais do estudante avaliado quando à maturidade, competências e 

habilidades para o prosseguimento de estudos subsequentes; 

IV –os testes psicológicos para terem validade devem estar em consonância com as 

normas vigentes do Conselho Federal de Psicologia; 

V – a aplicação dos testes/avaliações deverá ocorrer em período que não venha a 

comprometer a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), exigida para a promoção 

do estudante; 

VI – deverá a instituição de ensino oferecer aos alunos reclassificados atividades que 

favoreçam aprofundamento e enriquecimento curricular, de forma a desenvolver suas 

potencialidades criativas e acompanhar juntamente com os pais, de forma sistemática o 

desempenho escolar desses estudantes; e 

VII – os demais assuntos pertinentes ao estudante não mencionado nesse regimento 

obedecerão aos dispositivos da Resolução N°. 05/12-CME/SERINGUEIRAS/RO. 
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Seção II 

Do Reforço 

 

Art. 147 O reforço escolar acontecerá contra turno para estudantes que não conseguiram 

assimilar determinados conteúdos, principalmente em matemática e língua portuguesa e tem 

por objetivo: 

I - a aprendizagem de todos os estudantes é o maior objetivo do reforço escolar; 

II - oportunizar uma ação  pedagógica que deve consolidar e ampliar conhecimentos, 

enriquecer as experiências culturais e sociais dos estudantes; 

III - ajuda-los a vencer obstáculos em sua aprendizagem, favorecendo o sucesso 

escolar; 

IV - oferecer um atendimento diferenciado através do acompanhamento pedagógico e 

atividades de reforço escolar aos estudantes de 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental que 

apresentarem defasagem e rendimento escolar; 

V - auxiliar os estudantes nas dificuldades de aprendizagem; 

VI - melhorar o desempenho dos estudantes em sala de aula; e  

VII - criar hábitos de estudo. 

 

Art. 148  Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, fazendo acompanhamento do educando, 

através de fichas de rendimento do mesmo; 

III - zelar pela aprendizagem dos estudantes, criando técnicas de ensino diferenciadas; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os estudantes com menor rendimento; 

V - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

 

Art. 149  Para a execução do reforço escolar em caráter de uma intervenção pedagógica, o 

professor titular atuará no execução e acompanhamento das atividades, perfazendo um total de 

04 (quatro) semanal, desenvolvendo atividades voltadas as dificuldades nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática. 

 

Seção III 
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Do Aproveitamento de Estudos 

 

Art. 150  O suporte do aproveitamento de estudo é de origem legal e as medidas para sua 

efetivação são de ordem pedagógica. 

§ 1º - Nas transferências, o aproveitamento de estudos deve levar em conta os 

conhecimentos realmente adquiridos pelo estudante; 

§ 2º - Cabe a escola, através do Conselho de Classes, dispensar estudos inclusos em seu 

currículo por considerar equivalente a eles ou já realizados pelo estudante; 

 

Art. 151 O aproveitamento de estudos supõe uma comparação entre o currículo da escola de 

origem do estudante e o da escola de destino, seguindo ou não de adaptação. 

§ 1º - O estudante deverá ser matriculado conforme o que resultar do estudo dos 02 

(dois) currículos. 

§ 2º - A escola deverá levar em conta as atividades, área de estudo e componentes 

curriculares creditados como consequências do aproveitamento de estudos. 

§ 3º - O estudante com curso ou estudos realizados no exterior terá tratamento de acordo 

com a legislação específica em vigor. 

 

Art.152 Ocorrerá aproveitamento de estudos de componentes curriculares ou conteúdo 

específicos cursados, com proveito em mesmo nível ou em grau superior forem integralmente 

aceitos pelo estabelecimento como idênticos ou equivalentes. 

§ 1º - Não serão aproveitados estudos de componentes curriculares ou conteúdo 

específicos em que o estudante houver sido reprovado quer por frequência insuficiente, quer 

por falta de aproveitamento mínimo. 

§ 2º - O aproveitamento de estudos não dispensará o estudante de cursar na escola os 

conteúdos que compõem o currículo, a partir do ano em que se matricular. 

§ 3º - Havendo aproveitamento de estudo, a escola registrará nos documentos obtidos 

no estabelecimento de origem. 

 

Seção IV 

Adaptação de Estudos 

 

Art. 153 As Adaptações de Estudo é um processo pelo qual o estudante recebido por 

transferência adapta-se ao currículo escolar do ano de ensino da escola, podendo dar-se: 
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I -  por complementação: quando detectada a necessidade de complementar a carga horária 

e conteúdo, e componentes curriculares constantes do elenco curricular do ano e etapa de ensino 

da escola, que não tenham sido concluídos na escola de origem; e 

II - por suplementação: quando  detectada a necessidade de cursar componentes curriculares  

constantes no elenco curricular do ano e etapa de ensino da escola, não cursados na  escola de 

origem. 

 

Art. 154  Para o cumprimento das Adaptações de  Estudos  deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

I – antes da efetivação dos matriculados estudos deverá ser procedida, pelo Conselho de 

Professores da escola, a análise dos documentos formais de transferência que decidirá sobre a 

necessidade e indicará, quando foro caso, a modalidade de adaptação a ser cumprida; 

II – os pais ou responsáveis deverão ser informados sobre a  necessidade de adaptação 

de estudos, optando pelo ingresso na escola, deverá assinar Termo de Responsabilidade 

referente ao cumprimento desta(as), em duas vias, sendo-lhe fornecida  uma cópia do 

documento; 

III – as Adaptações deverão ser cumpridas, preferentemente, em turno diverso ao da 

matrícula regular do ano em que o estudante ingressar na escola, podendo ser estabelecidos 

horários especiais, sem prejuízos do tempo destinado ao trabalho no horário regular de 

matrícula; e 

IV –as adaptações de estudos se farão mediante a execução de provas, trabalhos, tarefas 

e estudos determinados pelos professores no decorrer do ano letivo, e de estudos de recuperação 

proporcionados, obrigatoriamente, pela escola. 

§ 1ºConcluídos com êxito, as adaptações tratadas nos incisos acima, os estudos serão 

automaticamente validados, para fins de continuidade escolar. 

§ 2ºSerá vedado ao estudante cursar o ano escolar seguinte, se não houver sanado suas 

adaptações até o final do ano letivo em que estiver matriculado. 

§ 3º O Conselho de Professores deve registrar em Atas decisões sobre análise dos 

documentos escolares do estudante com necessidade de Adaptação, devendo cópia deste 

documento constar na pasta individual do estudante. 

§ 4º O setor de Estatística e escrituração da Secretaria Municipal de Educação, deverá 

registrar nos assentamentos escolares do estudante, a modalidade de Adaptação e os resultados 

obtidos. 
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Seção V 

Da Lacuna Escolar 

 

Art. 155 A Lacuna Escolar caracteriza-se nos casos de estudante que esteja cursando 

determinado Ano Escolar e que não tenha concluído anos escolares anteriores. 

§ 1°  Quando a Lacuna constatada não tenha decorrido de matrícula dolosa do Ano 

Escolar posterior, dentro do mesmo etapa de ensino, caberá ao professor e a equipe gestora, 

analisar o desempenho do estudante no ano e decidir sobre a regularização de sua vida escolar, 

com a lavratura de Ata e anotações nos assentamentos escolares dos estudante. 

§ 2°  Quando constatada a prática de dolo na matrícula do estudante, causando lacuna 

em sua vida escolar, o professor e a direção,  encaminhará o caso à apreciação da Secretaria 

Municipal de Educação, anexando o relatório e a análise procedida que subsidiará a decisão, 

inclusive, sobre as sanções e penalidades aos envolvidos. 

 

Art. 156 O professor juntamente com a equipe gestora decidirão pela aplicação de trabalhos 

avaliativos com os conteúdos terminais componentes curriculares que compõem o Currículo 

Escolar, se achar conveniente e necessário nos casos de Lacunas sob sua deliberação. 

§ 1º  Os estudantes serão amparados por trabalhos avaliativos para preenchimento de 

Lacuna nos seguintes casos: 

I - o estudante que estiver cursando determinado ano escolar, sem ter cursado o ano 

anterior; 

II - o estudante que ficou retido em componente curricular obrigatório de um 

determinado ano escolar e por inobservância foi matriculado em ano escolar  posterior; 

III - o estudante que tiver cursado determinado ano escolar em estabelecimento de 

ensino desprovido de autorização de funcionamento; 

IV - o estudante que não lhe tenha sido oferecido determinado componente curricular 

que deveria ter cursado; 

V - será considerado aprovado nos trabalhos avaliativos de Lacuna, o estudante que 

obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular em que tenha sido 

avaliado; 

VI - os estudantes que não lograrem aprovação, ficarão impedidos de matricular-se em 

anos escolares posteriores enquanto não for sanada a Lacuna; 
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VII - os estudante de que trata o inciso anterior deverão fazer nova avaliação em período 

não inferior a 30 (trinta) dias da primeira avaliação; e 

VIII - persistindo a retenção no ano escolar em que foi detectada a Lacuna, o estudante 

deverá cursá-lo integralmente. 

§ 2º  A avaliação que define o grau de desenvolvimento e experiência do estudante serão 

elaboradas, aplicadas e corrigidas pela Equipe Gestora da Escola.  

 

Art. 157  Quando se tratar de Lacuna referente aos anos de etapa de ensino diverso do cursado 

atualmente pelo estudante, o caso deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação 

para apreciação e deliberação. 

 

Capítulo II 

DA EQUIPE AVALIADORA 

 

Art. 158 A equipe avaliadora é composta por professores de todas as disciplinas, devidamente 

habilitados, um supervisor escolar, um orientador educacional e diretor. 

 

Parágrafo único.  Nos casos de atendimento aos estudantes com indícios de Altas Habilidades 

/ Superlotação é necessário a participação de um psicopedagogo e psicólogo escolar na equipe 

avaliadora. 

 

Art. 159 A equipe avaliadora tem por função aplicar exames escritos para alunos do 1° ano do 

Ensino Fundamental:  

I - classificação / localização; 

II - reclassificação; 

 

Art. 160 A equipe avaliadora tem por competência: 

I - elaborar, aplicar e corrigir provas e exames; 

II - redigir Atas com resultados finais obtidos nas provas e exames, entregando-as na 

Secretaria; e 

III - participar de estudos de caso e propor ações pedagógicas de apoio e resolução de 

problemas. 

 

Capítulo III 
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DA MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 161 A matrícula por transferência será concedida ao estudante que se desligar oficialmente 

de outro estabelecimento; 

 

Art. 162 Quando a matrícula se fizer em razão de transferência, no decorrer do ano letivo, 

deverá o estudante ou responsável apresentar ficha individual, em que constam todos os dados 

de identificação do estudante; 

 

Art. 163 As transferências recebidas devem vir acompanhadas de documentos hábeis e 

legalmente válidos contendo histórico escolar das atividades cursadas; 

 

Art. 164 A escola aceitará a matrícula de estudante oriundo de outro país desde que os 

documentos escolares estejam devidamente traduzidos por um tradutor oficial e autenticada 

pelo Consulado Brasileiro, com sede no país onde funciona a escola que expediu a 

transferência; 

 

Art. 165 A transferência do estudante de um estabelecimento de ensino far-se-á pelo mesmo 

núcleo comum. 

 

Art. 166  Em casos de transferências de estudantes com currículo de instituições situadas no 

exterior, a escola adotará os devidos procedimentos, tendo como base as normas gerais para 

reclassificação do estudante e as orientações do Conselho Municipal de Educação de 

Seringueiras.  

 

Capitulo IV 

DA AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Art. 167  A Avaliação da Aprendizagem na Escola Municipal de Ensino e Fundamental José 

do Patrocínio, tem como princípio fundamental a educação e o desenvolvimento integral do 

estudante devendo para isso: 

I – ocorrer de forma sistemática, contínua, cumulativa e somatória; 

II – basear-se em objetivos claramente definidos na Proposta Pedagógica e neste 

Regimento Escolar; 
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III – realizar-se em função do estudante considerando os aspectos cognitivos, 

psicomotor, afetivo e cultural; 

IV – suceder-se ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem processando-se 

bimestralmente o registro dos resultados obtidos pelos estudantes, observada a escala de notas 

adotada; 

V – considerar os objetivos e critérios estabelecidos pela escola na sua Proposta 

Pedagógica e respectivos Planos de Curso, tomando por base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais; e 

VI – considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, sua experiência extraescolar 

e sua cultura, especialmente de indígenas, remanescentes de quilombos, estrangeiros e outros. 

 

Art. 168 A avaliação como elemento do planejamento de ensino, constituir-se-á em processo 

sistemático, contínuo, somatório, coletivo e deverá basear-se em objetivos claramente 

definidos. 

 

Art. 169  O ano letivo será dividido em quatro bimestres onde serão desenvolvidas as atividades 

de ensino-aprendizagem e respectivas avaliações. 

 

Art. 170  Será atribuído zero a não execução, pelo estudante, de trabalho, exercício, estudo, 

tarefa, prova, teste ou atividade, inclusive de recuperação que se destinar a avaliação. 

 

Art. 171  A Direção do Estabelecimento, a seu critério, ouvido o Conselho de Classes, poderá: 

I - anular, desconsiderar ou substituir, no todo ou em parte, avaliação final que 

apresentar irregularidade, erro ou defeito de formulação ou correção; e 

II - conceder revisão de avaliação, quando constar erro ou defeito de formulação ou 

correção, se requerida pelo interessado até 48 horas após o conhecimento do resultado. 

 

Art. 172 A avaliação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do aproveitamento e a 

apuração da assiduidade. 

 

Art. 173  Na avaliação do aproveitamento a ser expresso em notas, numa escala de zero a dez 

preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos no 

decorrer do ano letivo. 
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Art. 174 Os estudantes (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental com média anual inferior a 6,0 

(seis) submeter-se-ão a estudos de recuperação, prevalecendo para efeito de aproveitamento, a 

maior nota obtida. 

§ 1º A recuperação terá caráter corretivo destinando-se aos estudantes de 

aproveitamento insuficiente e, por isso, não será computada para composição da carga horária 

e número de dias letivos mínimos exigidos por lei. 

§ 2° A recuperação dos três primeiros anos do ensino fundamental, obedecerá nos 

termos da resolução n° 001/CME, de 22 de dezembro de 2011 – Seringueira/RO, em seu artigo 

1° inciso III e leis nacionais vigentes.   

 

Art. 175 A recuperação obedecerá aos termos da resolução n° 002/CME, de 07 de maio de 2011 

– Seringueiras/RO, em seu artigo 12 e parágrafos 1° e 3° e leis nacionais vigentes, sendo 

oferecida nas seguintes modalidades: 

I -contínua, paralela, obrigatória, como parte do processo educativo, oferecida no decorrer de 

qualquer dos períodos letivos, assim que identificado seu rendimento insatisfatório; 

II -final, obrigatória, oferecida após o término do ano letivo, sendo no mínimo 2,5% (dois e 

meio por cento) dos dias letivos ou carga horária estabelecida em lei para cada disciplina do 

currículo escolar, de acordo com o artigo 1°, parágrafo 3° da Resolução n° 02/18-CME-

SERINGUEIRAS/RO, que revoca as disposições em contrários do § 3°, do artigo 12 da 

Resolução n° 02/2013-CME. 

 

Art. 176 Para a realização da recuperação ter-se-á por base os assuntos constantes das 

avaliações já ocorridas. 

 

Art. 177  O estudante que ultrapassar 25% de faltas no cômputo geral estará reprovado. 

 

Art. 178 O estudante será considerado aprovado quanto ao aproveitamento e assiduidade nas 

seguintes condições: 

Parágrafo único.  Quando o aproveitamento na respectiva disciplina, área de estudo ou 

atividade for igual ou superior a 60 % da escala de notas adotadas pelo estabelecimento e a 

frequência for igual ou superior a 75% das horas letivas anuais. 
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Art. 179 A insuficiência revelada na aprendizagem será objeto de correção pelos processos de 

recuperação; 

 

Art. 180 O estudante com média bimestralinferior a 6,0 (seis) submeter-se-á estudos de 

recuperação, prevalecendo para efeito de aproveitamento, a maior nota obtida. 

 

Art. 181  Para calcular a média final se usa a média ponderada. 

 NB+NB+NB+NB=MA       

  4 

ONDE: 

NB = Nota Bimestral 

MA = Média anual 

 

Art. 182 A avaliação do estudante do Ensino Fundamental nos componentes curriculares da 

base comum dar-se-á quanto à assiduidade e aproveitamento para efeito da promoção. 

 

Art. 183 Nos componentes da parte diversificada e nos componentes de Educação Religiosa, 

Educação Física e Artes, não haverá retenção por aproveitamento insuficiente, e sim por 

assiduidade. 

 

Parágrafo único. Esta escola optou a não oferecer o exame final, conforme ata registrada em 

seus arquivos. 

Capítulo V 

DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 184 Será obrigatório ao estudante, a frequência às aulas e a todas as atividades escolares. 

 

Art.185 Em casos excepcionais, a juízo do professor, poderá haver suspensão de aulas e 

atividades escolares de natureza educativa. 

 

Art. 186 A frequência será apurada por dias letivos. 

 

Art. 187 A frequência mínima exigida para estudantes é de 75% das aulas teóricas previstas e 

efetivamente dadas, condições para aprovação final em cada atividade. 
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Art. 188 Cabe ao professor ser responsável de ministrar as atividades, o controle de frequência 

dos estudantes, observando que não existe abono de faltas. 

 

Art. 189 Ao estudante portador de doenças que requer repouso domiciliar ou outros motivos 

justificados deverá ser assistido pelo professor com atribuição de exercício e provas 

domiciliares. 

 

Capítulo VI 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 190 A escola elaborará anualmente o seu cronograma, integrando-o ao Projeto Escolar. 

 

Art. 191 O calendário Escolar deverá atender ao disposto na legislação vigente; fixando: 

a- Início e término das atividades docente e discente; 

b- Reuniões pedagógicas e de pais; 

c- Conter a previsão mínima de 200 dias letivos, excluindo o tempo reservado 

arecuperação; 

d- Fixar datas para recuperação; 

e- Recessos escolares; 

f- Reuniões do conselho de classe; 

g- Capacitação de férias; e 

h- Outras atividades do colégio. 

 

Art. 192 As alterações no Calendário Escolar, determinadas por motivos relevantes, deverão 

ser comunicadas a autoridade competente, em tempo hábil para as providências cabíveis. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 193 Este regimento será alterado sempre que as conveniências didático-pedagógicas ou 

administrativas indicar em sua necessidade, submetendo-se as alterações aos órgãos 

competentes. 
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Art. 194 Caberá a direção da Escola promover meios para a leitura e análise do Regimento, o 

qual será colocado em local de fácil acesso e a disposição dos interessados. 

 

Art. 195 Este regimento deverá ser respeitado por toda a comunidade escolar. 

 

Art. 196 Os horários escolares serão organizados, atendendo aos interesses do ensino. 

 

Art. 197 Fica assegurado a todos os membros da comunidade escolar o acesso a consulta ao 

regimento. 

 

Art. 198 O professor terá seu período de férias previsto no calendário escolar. 

 

Art. 199 A escola não poderá encerrar suas atividades antes de complementar no mínimo 200 

dias letivo. 

 

Art. 200 O trabalho escolar efetivo será de 04 (quatro) horas para cada turma, excluindo o 

horário do recreio. 

 

Art. 201 Os estudos de recuperação acontecerão ao final de cada bimestre. 

 

Art. 202 Os estudos de recuperação não serão computados como dias letivos. 

 

Art. 203 Este regimento escolar entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Seringueiras – RO, 23 de novembro de 2020. 

 

 

__________________________________ 

Antônio Aparecido Ferreira 

Diretor da EMTIEIEF José do Patrocínio 

Port. N° 058/GAB/PMS/2017 
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____________________________________ 

Vanda Alves de Freitas 

Supervisora da EMTIEIEF José do Patrocínio 
Por. 038/GAB/PMS/2020 

 

 

 

____________________________________ 

José Roberto Ramos dos Santos  

Orientador da EMTIEIEF José do Patrocínio 

Por. 118/GAB/PMS/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


