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TÍTULO I 

DO ESTABELECIMENTO, PRINCÍPIOS E FINS 

 

Art. 1º. Este Regimento aplica-se às escolas municipais de Nova  Petrópolis   que mantêm: 

I – Educação Infantil de 3 meses a 3 anos e 11 meses - Creche 

II – Educação Infantil de 4 anos a 5 anos e 11 meses – Pré- Escola 

III - Ensino Fundamental de 1º ANO ao 9º ANO –  

IV- Ensino Fundamental de 1º ANO ao 5º ANO – Turno Integral 

Parágrafo Único: Este Regimento é parte integrante da Proposta Pedagógica da Rede Municipal de 

Ensino de Nova Petrópolis. 

 

Art. 2º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII. Valorização do profissional de educação escolar; 

VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino; 

IX. Garantia de padrão de qualidade; 

X. Valorização da experiência extraescolar;  

XI. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Art. 3º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

Art. 4º. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos e onze meses, em seus aspectos físicos, afetivo, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
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Parágrafo Único: As escolas municipais de Ensino Fundamental poderão atender a Educação 

Infantil na faixa etária de 3 meses a 3 anos e onze meses, desde que apresentem espaços físicos 

próprios com as devidas condições para tal finalidade. 

 

Art. 5º. Em atendimento aos objetivos da Educação Infantil propostos nas Diretrizes da Política 

Nacional de Educação Infantil, a Escola oportuniza à criança: 

I.  A integração entre educar, cuidar e brincar como três das funções indispensáveis e indissociáveis; 

II. O atendimento integral à criança, considerando seus aspectos físicos, afetivo cognitivo/linguístico, 

sócio-cultural, bem como as dimensões lúdicas.  

III.O respeito aos princípios da ética, da identidade, da política da igualdade, da estética e da 

sensibilidade que interferem na formação do indivíduo e do coletivo; 

IV.O reconhecimento da importância da identidade pessoal de todos os envolvidos na ação    

educativa, tendo em vista a diversidade sócio-econômica, as questões de gênero, etnia, idade, níveis 

de desenvolvimento físico e cognitivo.  

V.O atendimento às crianças portadoras de necessidades educativas especiais em conjunto com 

as demais crianças, assegurando-lhes o atendimento educacional especializado mediante avaliação e 

interação com a família e a comunidade. 

VI. A integração entre as diversas áreas do conhecimento e os aspectos da vida cidadã, como 

conteúdos básicos para a construção de conhecimentos e valores, em um contexto lúdico e prazeroso; 

VII.O estímulo ao desenvolvimento das diferentes formas de linguagens e da criatividade infantil. 

 

Art.6º . O Ensino Fundamental obrigatório, e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante: 

I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 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 

conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV. O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º O Ensino Fundamental regular será ministrado em Língua Portuguesa, assegurada as 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 
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§ 2º O Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino a distância, utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, a serem normatizadas pelo 

Conselho Municipal de Educação. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA 

 

CAPÍTULO I 

DA DIREÇÃO 

 

Art. 7º. A Direção é indicada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Parágrafo Único: A Direção será exercida por um professor de cargo de provimento efetivo com 

licenciatura plena na área da Educação e, pelo menos, três anos de exercício na docência. 

 

Art. 8º. A Direção conta com uma equipe para assessoramento em assuntos administrativos e 

pedagógicos, determinada pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto em 

consonância com a escola. 

 

Art. 9º. Ao diretor cabem as seguintes atribuições: 

I. Organizar, acompanhar e gerenciar as atividades administrativas e pedagógicas da escola, 

respeitando o que está previsto no Projeto Político Pedagógico da escola; 

II. Promover a integração da Escola com a comunidade; 

III. Orientar familiares ou responsáveis toda vez que isto  for necessário e importante para o 

bom andamento do processo ensino-aprendizagem do aluno; 

IV. Planejar e deliberar com o Círculo de Pais e Mestres sobre a aplicação dos recursos 

financeiros, sobre as questões administrativas, sobre a integração da família e da 

comunidade nas atividades e propostas desenvolvidas pela escola. 

V. Deliberar com o Conselho Escolar sobre questões político-pedagógicas e administrativas  da 

escola. 

VI. Responsabilizar-se pela recepção, controle e aplicação dos gêneros alimentícios provindos 

do Programa de Alimentação Escolar e Comunidade, expedindo a correspondência exigida; 

VII. Participar e acompanhar a avaliação das atividades docentes e discentes da escola; 
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VIII. Participar do Plano Municipal da Secretaria da Educação e atender determinações de 

órgãos superiores; 

IX. Manter a ética e o sigilo sobre os assuntos pertinentes ao serviço; 

X. Prever e/ou requisitar o material de consumo necessário; 

XI. Participar assiduamente das reuniões  previstas e outros encontros extraordinários; 

XII. Promover e participar ativamente de reuniões de estudos e atividades cívicas, culturais, 

sociais e desportivas promovidas pela escola; 

XIII. Zelar pelo patrimônio da escola; 

XIV. Aplicar as medidas disciplinares previstas neste Regimento; 

XV. Executar tarefas afins. 

DA VICE-DIREÇÃO 

 

Art. 10 Para as escolas com 200 duzentos alunos poderão ser designados professores para 

exercerem a função de vice-diretor, conforme Lei Municipal n°4.446/2014.  

 

Parágrafo Único: A vice-direção será exercida por um professor de cargo do provimento efetivo, 

com licenciatura plena na área de Educação e, pelo menos, três anos de exercício na docência. 

 

Art. 11 Ao Vice- Diretor cabe as seguintes atribuições:  

I. Executar atividades em consonância com o trabalho proposto pela direção da escola e a 

proposta pedagógica; 

II. Responsabilizar-se pelas questões administrativas no turno em que desempenhar suas 

funções; 

III. Substituir a direção da escola nos seus impedimentos legais; 

IV. Representar o diretor na sua ausência; 

V. Executar atribuições que lhe forem delegadas pela direção; 

VI. Participar das reuniões administrativas e pedagógicas da escola; 

VII. Executar tarefas afins. 

 

CAPÍTULO II 

DA  COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
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Art. 12  A Coordenação Pedagógica é exercida por Supervisor Escolar de cargo efetivo, conforme 

Lei Municipal Nº 4325/2013 que altera a Lei Municipal Nº 3597/2006. 

§ 1º - O Supervisor Escolar tem formação em supervisão escolar a nível de graduação ou pós-

graduação, com pelo menos três anos de exercício na docência.  

§ 2º - Em casos excepcionais, quando não houver supervisor aprovado em concurso público, poderá 

ser contratado por tempo determinado, conforme Lei Municipal nº4325/2013. 

 

Art.13 Ao  Supervisor Escolar cabe as seguintes atribuições: 

I - Coordenar, em conjunto com a direção, a elaboração do Plano Político Pedagógico da escola; 

II - Orientar e supervisionar atividades e diagnósticos, controle e verificação do rendimento escolar; 

III - Assessorar o trabalho docente quanto a métodos e técnicas de ensino, cadernos de chamada  

bem como  a avaliação dos alunos; 

IV - Assessorar a direção na tomada de decisões relativas ao desenvolvimento do Plano Político 

Pedagógico; 

V - Acompanhar o desenvolvimento  do trabalho escolar; 

VI - Elaborar e acompanhar o cronograma das atividades docentes; 

VII - Dinamizar o currículo da escola, colaborando com a direção no processo de ajustamento do 

trabalho escolar às exigências do meio; 

VIII - Coordenar os conselhos de classe; 

IX - Analisar o histórico escolar dos alunos com vistas a adaptações, transferências, reingresso e 

recuperações, classificação e reclassificação e aceleração de estudos.  

X - Estimular e assessorar a efetivação de mudanças no ensino; 

XI - Esclarecer os pais quanto ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

XII - Coletar informações junto à família ou responsáveis quando do ingresso  do aluno na escola; 

XIII - Executar tarefas afins. 

 

CAPÍTULO III 

DA SECRETARIA DA ESCOLA 

 

Art.14  A Secretaria da escola será exercida por profissional concursado. 

Parágrafo único: Na inexistência de profissional concursado, caberá à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto designar um profissional para exercer a função.  
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Art.15 Ao(Á) Secretário(a) de Escola cabem as seguintes atribuições: 

I - Organizar e dirigir o serviço de secretaria; 

II - Assinar, conjuntamente com o diretor, os documentos escolares dos alunos, bem como toda a 

documentação do serviço de secretaria; 

III - Organizar e manter atualizada a escrituração escolar, os arquivos ativos e passivos, bem como 

prontuários de legislação referentes à escola e ao ensino; 

IV - Zelar  pelo recebimento e expedição de documentos autênticos, inequívocos e sem rasuras; 

V - Extrair dados que interessem à escrituração escolar de documentos de identificação 

apresentados pelo aluno ou  seu responsável, providenciando a pronta restituição dos mesmos; 

VI - Realizar serviços burocráticos relativos ao setor de pessoal da escola; 

VII - Providenciar, em conjunto com a Direção e Coordenação Pedagógica, cronograma do início 

das atividades do próximo ano letivo a ser entregue no ato da matrícula  ou rematrícula; 

VII - Proceder à matrícula e a rematrícula dos alunos; 

 IX - Revisar e manter atualizados os dados das fichas de matrícula dos alunos; 

X - Digitar as listagens das turmas para serem distribuídas aos professores; 

XI - Revisar os históricos escolares; 

XII - Enviar para a  Coordenação Escolar os Históricos Escolares que necessitam adaptação; 

XIII - Manter organizadas e atualizadas as pastas individuais dos alunos; 

XIV - Manter organizadas e atualizadas as pastas com os documentos dos professores; 

XV - Manter atualizada a listagem de alunos da escola, registrando os transferidos,  desistentes , 

matrículas canceladas e ingresso de novos alunos; 

XVI - Comunicar aos professores para que façam os devidos registros nos cadernos de chamada,  

do movimento dos alunos; 

XVII - Elaborar as atas de resultados finais; 

XVIII - Registrar em ata a entrega do certificado de conclusão de grau, constando o nome de todos 

os alunos em rigorosa ordem alfabética; 

XIX - Executar tarefas afins. 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

CAPÍTULO I 

DO REGIME ESCOLAR 
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Art. 16 A Escola adota o regime seriado anual para o Ensino Fundamental, organizando sua 

estrutura curricular baseada: 

I.   Nos princípios norteadores da legislação vigente; 

II.  Na política educacional do Sistema de Ensino; 

III.Nos objetivos estabelecidos  no Plano Político-Pedagógico da escola; 

 

Art. 17 O ano letivo será organizado: 

I.      Em três (3) trimestres  no  Ensino Fundamental. 

II.    Em(2) dois semestres na Educação Infantil de 3 meses a 3 anos e 11 meses(creche).  

III.  Em(3) três trimestres na Educação Infantil (pré-escola) 4 anos a 5 anos e 11 meses em turno 

parcial e integral. 

IV.   O Aluno ingressará na Pré-Escola com 4 anos completos até 31 de março do ano em curso. 

 

Art. 18 O Ensino Fundamental organizar-se-á em anos com duração de nove (09) anos, assim 

denominados: 

I.-  1º Ano 

II – 2º Ano 

III – 3º Ano 

IV – 4º Ano 

V – 5º Ano 

VI – 6º Ano 

VII – 7ºAno 

VIII – 8º  Ano 

IX – 9º Ano 

 

Art. 19 Não deverá ocorrer reprovação do Primeiro Ano do Ensino Fundamental para o Segundo 

Ano, sendo o aluno promovido automaticamente.   

Parágrafo único: Casos excepcionais serão analisados pelo setor pedagógico da escola e da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, sendo emitido parecer registrado em ata 

prevendo a retenção do aluno com o consentimento por escrito dos pais. 

 

Art. 20 O aluno ingressará no primeiro ano com seis anos completos até 31 de março do ano em 

curso. 
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SEÇÃO I 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 21 A  matrícula na Escola compreende: 

I - Admissão de alunos novos; 

II - Rematrícula; 

III - Admissão de alunos por transferência; 

IV - Admissão de alunos sem escolaridade regular de acordo com a legislação vigente. 

 

SUBSEÇÃO I 

DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

Art. 22 A efetivação da matrícula ocorre com a entrega da documentação exigida pela Escola e 

com a assinatura dos pais ou responsável.  

§ 1º - Os documentos para a matrícula são: 

I - Apresentação da certidão de nascimento;  

II - Histórico escolar para alunos transferidos;  

III – Carteira de vacinação atualizada; 

IV – Cópia do cartão do SUS; 

V - Carteira de identidade para quem já a possuir;  

VI – Comprovante de residência atualizado; 

VII - Entrevista em todas as escolas da rede para alunos novos;  

VIII - Termo de Ciência sobre o funcionamento, normas de convivência, medidas pedagógicas 

adotadas pela escola.  

§ 2º- O aluno que chegar à escola sem vida escolar comprovada deverá ser classificado através 

de avaliação definindo o ano que frequentará;  

§ 3º- O controle de frequência do aluno matriculado e classificado será feito a partir da data da 

efetiva matrícula, quando esta ocorrer após o início das aulas. 

§ 4º Sugere-se que as fichas de matrícula apresentem também as seguintes informações: 

I – nome completo;  

II – data de nascimento;  

III – filiação;  

IV – cor/raça; (branco, pardo, preto, amarelo ou indígena) 
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V – etnia;  

VI – nacionalidade e país de origem;  

VII – UF e município de nascimento (para brasileiros natos);  

VIII – tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação, se possuir;  

IX – localização/zona de residência (urbana ou rural);  

X – dados da certidão de nascimento para alunos da Educação Básica;  

XI – nome social, quando for o caso;  

XII – CPF;  

§ 5º As informações do nome completo da pessoa, data de nascimento e nomes completos das 

filiações deverão reproduzir a informação do respectivo registro civil de nascimento ou de 

casamento, quando o nome próprio tiver sido alterado por ocasião deste ou sua dissolução. 

 

SUBSEÇÃO II 

DO INGRESSO 

 

Art. 23 O ingresso de alunos na Educação Infantil e no Ensino Fundamental efetiva-se mediante o 

atendimento ao Edital de Matrícula expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto, ou por transferência.  

 

SUBSEÇÃO III 

DA REMATRÍCULA 

 

Art 24 A rematrícula exige a atualização dos documentos solicitados no ato da matrícula e a 

reapresentação das Carteiras de Vacinação atualizadas. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 25 A transferência é concedida em qualquer época do ano, por solicitação do responsável pelo 

aluno ou pelo próprio aluno, se maior de idade, mediante comprovante de vaga. 

§ 1º - Ao conceder a transferência, a Escola fornece ao aluno a documentação necessária à 

regularização de sua vida escolar no menor prazo possível. 
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§ 2º - Cabe à Escola expedir históricos escolares, declarações de conclusão de séries e certificados 

de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.  

§ 3º - Acompanhará, também, a transferência do aluno, o parecer parcial ou notas do Ano  em 

curso, se for o caso. 

 

SUBSEÇÃO V 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 26 A classificação em qualquer Ano do Ensino Fundamental, exceto no primeiro Ano pode ser 

feita: 

I - Por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, o ano anterior, na própria escola; 

II - Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

III- Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o 

grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição no Ano adequado. 

 

SUBSEÇÃO VI 

DA RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 27  A Escola pode reclassificar o aluno, inclusive quando se tratar de transferência entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais e a 

legislação vigente. 

Parágrafo Único: A Escola pode se utilizar da reclassificação para situar o aluno que a ela chega 

em determinado ano, visando  integrá-lo no espaço tempo adequado ao seu estágio de 

desenvolvimento e  a suas possibilidades de crescimento. 

 

SUBSEÇÃO VII 

DA ADAPTAÇÃO DE ALUNOS TRANSFERIDOS 

 

Art. 28 Os procedimentos a serem adotados para inserir os alunos recebidos durante o ano letivo 

mediante transferência escolar obedecerão aos seguintes critérios: 

I- Anos iniciais e finais com avaliação expressa em conceitos, menções ou parecer : 

            a) O conceito menção ou parecer permanece; 

            b) O aluno será avaliado nos trimestres em que frequentar a escola, sendo a média final o 
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            resultado da soma e divisão das notas finais obtidas nos trimestres frequentados nesta escola. 

c) Caso o aluno venha transferido no último trimestre a média deste trimestre será a   média  

final. 

       II - Séries iniciais e finais com avaliação expressa em notas bimestrais:  

a) Se o aluno vier com as notas do 1º e/ou 2º bimestres expressas em valores de zero a cem: 

a nota do 1º bimestre será considerada para o 1º trimestre e a nota do 2º bimestre será uma 

nota parcial para o 2º trimestre;  

b) Se o aluno vier com as notas do 1º, 2º e 3º bimestres expressas em valores de zero a cem: 

a nota do 1º bimestre será considerada para o 1º trimestre e a nota do 2º bimestre será 

considerada para o 2º trimestre e a nota do 3º bimestre será uma nota parcial para o 3º 

trimestre. 

       III - A partir do quinto ano a avaliação expressa em notas trimestrais com pontuação diferente da 

       adotada pela escola deverá ser aplicada uma regra de três. 

         IV - Aluno transferido de escolas  com avaliação semestral expressa em notas, terá estas notas 

         consideradas para o primeiro e/ou segundo trimestre. 

        V – Outros casos serão analisados pela Escola em conjunto com a Secretaria Municipal de  

        Educação, Cultura e Desporto. 

 

Art. 29 Os alunos do Ensino Fundamental poderão solicitar o aproveitamento de estudos dos 

exames realizados no ENCCEJA ou outros correspondentes.  

Parágrafo Único: Os alunos com aproveitamento de estudos concluídos com êxito, através de 

provas realizadas pelo ENCCEJA e outros correspondentes poderão frequentar somente as 

disciplinas onde não obtiverem aprovação. (conforme LDB Art. 24 , alínea d) 

 

SUBSEÇÃO VIII 

AVANÇO 

 

Art.30 O avanço escolar é uma estratégia individual do aluno. É a forma de propiciar, mediante 

avaliação do aprendizado, a oportunidade de avançar nos anos, considerando o desenvolvimento do 

aluno. O processo deve ser analisado e aprovado pela SEMECD e encaminhado para o Conselho 

Municipal de Educação para conhecimento. 
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SUBSEÇÃO IX 

ACELERAÇÃO DE ESTUDOS 

 

Art 31  A aceleração de estudos poderá ser oferecida, em casos excepcionais, com a finalidade de 

atender alunos com defasagem idade/ano de, no mínimo dois anos, nas escolas da rede municipal a 

partir da análise e autorização  da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A 

Aceleração acontece mediante avaliações que comprovem que o aluno atingiu a aprendizagem 

mínima para prosseguir seus estudos com êxito. 

Parágrafo Único: O aluno com aceleração de estudos, caso seja necessário, terá direito adaptação 

curricular, considerando a sua defasagem idade/ano. 

 

SUBSEÇÃO X 

TEMPO  INTEGRAL 

 

Art.32 O tempo integral poderá ser adotado por escolas da rede municipal de ensino com 

autorização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

Art. 33 Por tempo integral entende-se o atendimento dos alunos num período de pelo menos sete 

(07) horas diárias. 

 

Art.34 O tempo integral será constituído de: 

I – um período mínimo de 04 horas diárias de ensino formal; 

II – um período de pelo menos três (03) horas diárias com oficinas e/ou atividades. 

 

Art.35 As atividades e/ou oficinas deverão ser planejadas pela escola em consonância com a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e submetidas ao Conselho Municipal de 

Educação. 

Parágrafo Único: As atividades e/ou oficinas deverão constar no Plano Político Pedagógico da 

escola e serem formalizadas através de um plano de estudos organizado pela escola. 

 

Art.36 A adoção do tempo integral dependerá de autorização do Conselho Municipal de Educação. 
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SUBSEÇÃO  XI 

DO CONTRATURNO 

 

Art. 37 O Contraturno poderá ser adotado por escolas da rede municipal de ensino com autorização 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

 

Art. 38 Por Contraturno entende-se o atendimento dos alunos em turno contrário ao do ensino 

regular. 

 

Art. 39 O Contraturno poderá ser oferecido em escolas da rede municipal ou em espaços públicos 

cedidos pela comunidade. 

 

Art.40 As atividades e/ou oficinas deverão ser planejadas pela escola em consonância com a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e submetidas ao Conselho Municipal de 

Educação. 

Parágrafo Único: As atividades e/ou oficinas deverão constar no Plano Político Pedagógico da 

escola e formalizadas através de um plano de estudos  organizado pela escola. 

 

SUBSEÇÃO XII 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Art. 41  A organização da Educação Infantil está respaldada pela Resolução própria do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis. (Anexo II) 

 

 

SUBSEÇÃO XIII 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Art. 42  A Política de Educação para Todos está respaldada pela Resolução própria do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis. (Anexo III) 
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SUBSEÇÃO XIV 

ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

 

Art. 43 As turmas serão organizadas tomando como base as resoluções em vigor pelo Conselho 

Municipal de Educação. 

I. Educação Infantil - Creche 

a) Crianças de 3 a 12 meses – 06 crianças/ 01 profissional da Educação 

b) Crianças de 12 a 24 meses – 08 crianças /01 profissional da Educação 

c) Crianças de 2 anos a 2 anos e 11 meses – 10 crianças / 01 profissional da Educação 

d) Crianças de 3 anos e 3 anos e 11 meses -15 crianças /01 profissional da Educação 

II. Educação – Pré-Escola 

a) Crianças de 4 anos a 4 anos e 11 meses – 20 crianças /01 profissional da Educação 

b) Crianças de 5 anos e 5 anos e 11 meses  - 20 crianças /01 profissional da Educação 

III. Ensino Fundamental 

a) 1º, 2º, 3º Anos - Até 20 alunos por turma; 

b) 4º,5º, 6º Anos – Até 25 alunos por turma; 

c) 7º, 8º 9º Anos – Até 30 alunos por turma; 

§ 1º -  Quando houver aluno de inclusão, devem ser observadas as determinações da Resolução 

própria do Conselho Municipal de Educação. 

§ 2º - Nas escolas com classes multisseriadas, as mesmas poderão ser constituídas  com até três 

turmas  de anos diferentes e contar  com, no máximo 15 (quinze) alunos. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Art. 44 Os componentes  curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental  constam no 

anexo deste regimento. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PLANOS DE ESTUDOS 
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Art. 45 Os Planos de Estudos são organizados a partir do proposto na LDB – Lei 9394/96, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, das matrizes curriculares de referência do Sistema Nacional  da 

Avaliação  da Educação Básica (SAEB)  e a partir das Propostas Pedagógicas das Escolas 

Municipais.    

§ 1º - Os Planos de Estudos devem ser elaborados pelos professores, coordenados pela Secretaria 

Municipal de Educação Cultura e Desporto, após estudo destes instrumentos e adaptados a novas 

legislações quando necessário.         

 

§   2º  - Os Planos de Estudos deverão ser aprovados pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

CAPÍTULO IV 

DA METODOLOGIA DE ENSINO  

 

 Art. 46 A metodologia de trabalho a ser adotada pelas escolas da rede municipal de educação deve 

constar na Proposta Pedagógica da escola. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 47 A avaliação permite compreender e analisar o processo de construção do conhecimento  

elaborado pelo aluno. O processo deve considerar duas dimensões: a cognitiva e a sócio-afetiva. 

 

Art. 48 A avaliação é  diagnóstica, processual e contínua. 

 

Art. 49 Para aprovação, o aluno deverá ter,  no mínimo,  setenta e cinco por cento de presença do 

total de horas letivas efetivamente ministradas na série na qual está  matriculado.   A apuração da 

assiduidade para aprovação é realizada sistematicamente, ao final de cada trimestre e ao final do 

ano letivo; 

 

Art. 50 Deverão  ser exigidas atividades complementares, no decorrer do ano letivo, dos alunos que 

ultrapassarem o limite de  vinte de cinco por cento de  faltas justificadas legalmente;  
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§ 1º As Atividades complementares compensatórias de infrequência terão a finalidade de 

compensar estudos, exercícios ou outras atividades escolares dos quais o aluno não tenha  

participado.  

§ 2º- As atividades complementares compensatórias de infrequência serão registradas nos cadernos 

de chamada. 

§ 3º- As atividades complementares deverão ser realizadas pelo aluno dentro do período letivo, 

conforme disponibilidade dos professores. 

§ 4º O aluno infrequente por motivo de doença e a gestante recebem tratamento especial nos termos 

da legislação vigente. 

 

Art.51  A infrequência do aluno sem justificativa legal será regida pelo Termo de Cooperação do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.(ANEXO 2) 

  

Art. 52 O resultado da avaliação do processo de aprendizagem é emitido ao final de cada trimestre 

ou semestre, conforme estabelecido no art. 17  deste regimento. 

§ 1º- Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro de seu 

desenvolvimento, tomando como referência os objetivos estabelecidos para esta etapa da Educação 

Básica,  sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

§ 2º- No Ensino Fundamental, o professor realiza a avaliação do aproveitamento com base nos 

objetivos específicos previstos para cada ano, de acordo com os Planos de Estudos e Proposta 

Pedagógica da escola. 

 

Art. 53 Os resultados da avaliação do processo de aprendizagem são registrados em:  

I -Parecer Descritivo na Educação Infantil; 

II - Parecer Descritivo do 1º ao 4º Ano;  

III -Nota por componente curricular  do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, sendo que, no 

boletim escolar, devem constar as recomendações  necessárias para que o aluno consiga avançar nos 

estudos. 

§ 1º Para o registro do resultado das avaliações dos conteúdos, atribuem-se valores  de zero a cem, 

com uma casa após a vírgula. Deverá ser feito o arredondamento da segunda casa após a vírgula.  

§ 2º Para aprovação final do 5º ao 9º Ano a soma das três médias trimestrais deverá ser de no 

mínimo 180. 

§  3º A média final não será arredondada, devendo ser considerada uma casa decimal. 
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Art. 54 A dimensão sócio-afetiva não é avaliada quantitativamente. É uma construção individual, 

coletiva, reflexiva e contínua. 

 

Art. 55 Para mensurar esta dimensão será utilizada a autoavaliação descritiva. 

I. O aluno a partir de critérios estabelecidos pela escola, elaborará uma autoavaliação descritiva 

sobre o seu desempenho e atuação escolar; 

II. A autoavaliação será trimestral; 

III. As autoavaliações serão apresentadas no Conselho de Classe pelo Conselheiro de turma;  

IVA autoavaliação será arquivada na pasta do aluno; 

 V. A autoavaliação deverá ser realizada pelo conselheiro de turma ou outro professor com     

disponibilidade, acordado entre os professores; 

VI As autoavaliações fazem parte da avaliação e serão apresentadas aos pais e discutidas com cada 

aluno individualmente junto com as notas dos trimestres ou parecer descritivo. 

Parágrafo único: A autoavaliação deverá ser realizada do 1º ao 9ºAno. 

 

Art.56  A avaliação dos alunos de inclusão, seguirá as orientações da Resolução da Educação 

Inclusiva e Diversidade do Conselho Municipal de Educação. 

Parágrafo Único: O resultado da avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais poderá 

ser por parecer descritivo e/ou nota. 

 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 57 O Conselho de Classe deve apreciar o rendimento do educando em consonância com os 

objetivos educacionais da Escola. 

 

Art. 58 O Conselho de Classe é integrado por todos os professores da turma, Supervisor Escolar, 

pelo vice-diretor e diretor. 

 § 1º - O Conselho de Classe é organizado e coordenado pelo Supervisor Escolar; 

§ 2º - A aprovação ou reprovação são competências do professor; 

§ 3º - O Conselho de Classe poderá opinar pela promoção ou não do aluno quando o mesmo não 

atingir a média final em até dois componentes curriculares.  
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§ 4º - O Conselho de Classe poderá acrescentar sugestões as recomendações ou orientações 

elaboradas pelo professor  para cada aluno;  

§ 5º - O Conselho de Classe poderá elaborar orientações e metas por turma ou aluno para 

recuperação de conteúdos não compreendidos suficientemente.  

 

SEÇÃO II 

DA COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 59 Os resultados da avaliação do aluno são comunicados diretamente aos pais ou  

responsáveis, através do boletim escolar adequado para este fim. 

 

SEÇÃO III 

DA RECUPERAÇÃO 

 

Art. 60 A escola oferece ao aluno estudos de recuperação dos conteúdos não compreendidos ao 

longo dos trimestres letivos, mediante atividades complementares (trabalhos, estudos e novas 

avaliações) 

Parágrafo único: Ao aluno que não atingir 60 (sessenta) na média do trimestre, será oferecida uma 

reavaliação, prevalecendo sempre à nota mais alta. 

 

Art.61 O professor, com o auxílio do supervisor escolar, é responsável pelo planejamento, 

desenvolvimento, acompanhamento e recuperação dos conteúdos não compreendidos pelo  aluno, 

seu registro e recuperação  ao final dos trimestres letivos. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ANO LETIVO E CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 62 O calendário escolar será elaborado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Desporto em conjunto com as escolas, observando a carga horária mínima de 800 

horas/ano, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar.  
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TÍTULO IV 

DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES 

Art. 63 A Associação do Círculo de Pais e Mestres tem sob sua responsabilidade o recebimento, a 

aplicação e o controle dos recursos financeiros da escola, juntamente com o diretor, zelando pela 

manutenção da Unidade Escolar. 

 

Art. 64 A Associação do Círculo de Pais e Mestres é a instituição que visa à integração entre a 

família, a escola e a Comunidade, a fim de prestar assistência ao aluno e à escola em complemento 

as suas necessidades. 

Parágrafo único: A Associação do Círculo de Pais e Mestres rege-se por estatuto próprio. 

 

TÍTULO V 

DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 65  O Conselho Escolar é o órgão consultivo, deliberativo e de mobilização do processo de 

Gestão  Democrática da escola. 

 

Art. 66 Compete ao Conselho acompanhar o desenvolvimento da prática educativa e, nela, o 

processo ensino-aprendizagem. Sua função é fundamentalmente político-pedagógico. 

 

Art. 67  O Conselho Escolar rege-se por estatuto próprio e deverá ser instituído  em todas as escolas 

da rede municipal. 

 

TÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 68 O corpo docente é constituído por professores nomeados, estáveis por tempo de serviço e 

contratados, regidos pelo Regime Jurídico Único e/ou pela Consolidação das Leis Trabalhistas, 
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devidamente  cadastrados no Setor  de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e autorizados a 

exercerem a função na forma da Lei em vigência. 

 

Art. 69 São atribuições do professor: 

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

II - Elaborar  e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - Ministrar os dias letivos  e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

VII - Informar sobre o andamento do trabalho em classe, assiduidade e o rendimento do aluno; 

VIII - Zelar pelo cumprimento das determinações dos superiores; 

IX - Apresentar e integrar os resultados finais e parciais obtidos nas avaliações  na data estabelecida 

pela coordenação pedagógica da escola. 

X - Manter a ética perante a comunidade escolar  e integrar as atividades Escola-Comunidade; 

XI - Colaborar com a Direção; 

XII - Ser assíduo, pontual, cumpridor de seu dever e zelar  pela disciplina geral da Escola; 

XIII -  Ocupar-se, durante as horas de trabalho, somente em atividades  ou assuntos pertinentes à 

Escola. 

XIV -  Executar tarefas afins. 

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 70 O Corpo Discente é constituído por todos os alunos matriculados na Escola. 

 

 Art. 71 Na ocasião da matrícula, o aluno assume o compromisso de observar o disposto neste 

regimento: 

I - Observar a pontualidade e a assiduidade em todas as atividades programadas pela Escola; 

II - Respeitar os professores, colegas e demais elementos ligados à Escola; 



  

 

 24 

III -Zelar pela conservação e limpeza do prédio e material escolar, pelo terreno, horta e 

ajardinamento; 

IV -Comparecer às atividades extraclasse, quando a Escola convocar; 

V -Fazer as tarefas diárias, solicitadas pelo professor; 

VI -Ocupar-se durante as aulas somente com atividades relacionadas as mesmas; 

VII -Informar aos pais as comunicações da Escola; 

VIII -Sair da escola  ou das aulas somente com a permissão da Direção e  dos professores; 

IX -Não rasurar boletins ou outros documentos referentes à vida escolar. 

X -Contribuir, em sua esfera de atuação, para o prestígio da Escola; 

XI -Possuir o material  exigido mantendo livros, cadernos e demais objetos escolares devidamente 

cuidados, não se responsabilizando a Escola por eventuais perdas ou danos; 

XII -Indenizar o prejuízo, quando produzir dano material ao Estabelecimento ou em objetos de 

propriedade dos colegas, professores e funcionários; 

XIII -Submeter à aprovação da Direção da Escola a realização de atividades de iniciativa pessoal ou 

de grupos no âmbito da Escola 

 

Art. 72 As ocorrências resultantes de atitudes de não obediência às regras de boa convivência 

devem ser  registradas em livro próprio e  comunicadas aos pais e responsáveis. 

 

Art.73 São aplicadas as seguintes medidas toda vez que o aluno não seguir as disposições previstas 

neste regimento: 

I -  Diálogo entre o professor e o aluno  buscando solucionar  eventuais dificuldades ocorridas em 

sala de aula; 

II -  Caso, após orientação e diálogo com o professor, o aluno continuar apresentando dificuldades 

para seguir as regras de convivência harmoniosa, o professor conselheiro da turma deve ser 

informado e uma nova tentativa de diálogo dever ser estabelecida, agora entre os três; 

III –  Caso as dificuldades perdurem será informada o Supervisor Escolar  e/ou o orientador 

educacional e os pais serão chamados para juntos buscarem averiguar o que está acontecendo com o 

aluno e buscar as devidas soluções; 

IV – Esgotadas estas possibilidades, a Direção advertirá o aluno por  escrito; 

V – Quando acontecer de um aluno obter três registros, serão chamados novamente os pais e com o 

Conselho Tutelar acordado medidas cabíveis; 

VI -  O Conselho Tutelar será informado  através de FICAI sobre os alunos infreqüentes; 
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VII – Caso os pais sejam chamados três vezes consecutivas à escola e não comparecerem 

demonstrando negligência em relação ao filho(a), não colaborando com o processo educativo ou 

demonstrando descaso para com as medidas de convivência harmoniosa da escola, o Conselho 

Tutelar será informado;  

§ 1º- Todos os procedimentos relacionados no item III ao VII  deverão ser registrados em livro 

próprio, com a assinatura de todos os presentes. 

§ 2º - Os pais dos alunos menores de idade deverão ser comunicados, a partir do item III, por 

escrito, das medidas adotadas pela escola. Esta comunicação deverá ser feita em duas vias, ficando 

uma arquivada na escola, com a devida assinatura, comprovando seu recebimento.     

§ 3º- Os casos considerados de maior gravidade serão avaliados pela escola, equipe da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Conselho Escolar, família e Conselho Tutelar podendo 

ser tomadas as seguintes medidas:  

- fazer um boletim de ocorrência; 

- suspensão de, no máximo, três dias das atividades escolares; 

- transferência de escola. 

§ 4º - A transferência será precedida de análise pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto, Conselho Escolar e Conselho Tutelar que emitirão um parecer conclusivo, 

tendo o aluno direito à defesa, assistido, se menor, por seus pais ou responsáveis, respeitando-se o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 74 A legislação, tanto nacional como do Sistema Municipal de Ensino, que modifica alguma 

das disposições do presente Regimento, tem aplicação imediata  e automática. 

 

Art. 75 Este Regimento pode ser modificado total e/ou a cada três anos de acordo com as 

necessidades das escolas e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Desporto. 

Parágrafo único: Neste caso, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto enviará a 

proposta de alteração ao Conselho Municipal de Educação.  

 

Art. 76 A Coordenação Pedagógica das escolas municipais receberá orientação e apoio da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
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Art 77 – Os cargos de Monitor Educacional e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil não fazem 

parte do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, pois estes cargos estão previstos em 

Lei específica. 

 

Art. 78 Os casos omissos neste regimento são resolvidos pela Secretaria de Educação Municipal de 

Educação Cultura e Desporto, com consulta ao Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 79 Este Regimento deverá ser apresentado a toda a Comunidade Escolar, no início do ano 

letivo. 

 

Art. 80 Nenhuma publicação oficial que envolva a responsabilidade da Escola pode ser feita sem 

autorização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

                                                                                                                                                   

Nova Petrópolis, 18 de setembro 2018. 
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ANEXO I  

ORGANIZAÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

1. Linguagem: oral e escrita 

2. Natureza e Sociedade 

3. Matemática 

4. Artes: expressão musical e plástica 

5. Corpo e Movimento 

Nas turmas de Pré- Escola, os alunos contam com aulas de Língua Alemã, Música e Artes, 

Educação Física. 

Observações: 

800 horas anuais, no mínimo, por Ano 

200 dias letivos, no mínimo, por Ano. 

Aspectos da vida cidadã e temas transversais perpassam por todos os componentes 

curriculares 

ENSINO FUNDAMENTAL  - 1º ao 4º ANO 

Componentes curriculares Número de aulas 

Língua Portuguesa                                       3 

Língua Alemã 1 

Matemática 4 

História 2 

Geografia 2 

Ciências 2 

Educação Física 2 

Artes 1 

Música 1 

Ensino Religioso 1 

Informática 1 

Observações: 

800 horas anuais, no mínimo, por Ano 

200 dias letivos, no mínimo, por Ano. 

  Aspectos da vida cidadã e temas transversais perpassam por todos os componentes 

curriculares. 
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ENSINO FUNDAMENTAL DIURNO 

5º ANO 

Componentes Curriculares Número de aulas 

Língua Portuguesa 3 

Educação Física  2 

Artes  1 

Música 1 

História 2 

Geografia 2 

Matemática  4 

Ciências 2 

Ensino Religioso 1 

Língua Alemã 1 

Informática 1 

 

Observações: 

 800 horas anuais. 

 200 dias letivos. 

 Aspectos da vida cidadã e temas transversais perpassam por todos os componentes curriculares 
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ENSINO FUNDAMENTAL  6º ao 9º ANO                                                  

(alterado pelo Parecer Deliberativo 04/2016 do CME/NP) 

 

Componentes  

Curriculares 

Número de aulas 

6º ao 9º ANO 

 

Língua Portuguesa 4 

História  2 

Geografia 2 

Matemática 4 

Ciências 3 

Educação Física 2 

Artes 1 

Música 1 

Ensino Religioso 1 

Língua Alemã 2 

Língua Inglesa 2 

Total 24 

 

*Aspectos da vida cidadã e temas transversais perpassam por todos os 

componentes curriculares. 

Serão 24 aulas semanais de 55 minutos = 1320min 

22h semanais – 880h anuais (não foi computado o recreio) 

Para complementar os alunos terão 70h anuais destinadas ao estudo e pesquisa 
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RESOLUÇÃO N.º 003/2009 
 
Estabelece normas para a oferta de Educação 
Infantil, no Sistema Municipal de Ensino de Nova 

Petrópolis. 
 

 
 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA PETROPOLIS, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no Art. 11, inciso III e IV 
da Lei Federal n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Art. 1º - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é 
ofertada em instituições responsáveis pela educação e pelo cuidado da 
criança na faixa etária de  zero a seis anos de idade, em todos os seus 

aspectos, complementando a ação da família e da comunidade, sendo que a 
sua oferta, no âmbito do Sistema de Ensino do Município de Nova Petrópolis, 

está sujeita às normas estabelecidas na presente resolução. 
 
Art. 2º - A Educação Infantil será oferecida por Instituições Públicas e 

Privadas de Educação Infantil.  
 

Art. 3º - A autorização de funcionamento e a supervisão das 
instituições públicas e privadas de educação infantil, que atuam na educação 
de crianças de zero a seis anos, serão reguladas pelas normas desta 

Resolução. 
 

Parágrafo Único: Entende-se por instituições privadas de educação 
infantil, aquelas instituições enquadradas nas categorias de particulares, 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, nos termos do artigo 20 da Lei 

Federal nº 9.394/96. 
 

Art. 4º- As Escolas Municipais de Ensino Fundamental poderão, 
mediante autorização do Conselho Municipal de Educação, oferecer Educação 
Infantil – Pré Escola, para crianças de quatro (04) a seis (06) anos. 

 
Parágrafo Único: Em caráter excepcional, quando a escola demonstrar 

que tem condições de atender os alunos de creche, o funcionamento de 
turmas deste nível de Educação Infantil poderá ser autorizado pelo Conselho 

Municipal de Educação. 
 
 

 
Art. 5º - A educação infantil compreenderá os seguintes níveis: 

 
I – creche,  para crianças de até 3 anos e 11 meses de idade; 
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II - pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses.  

 
§ 1º - As instituições de educação infantil que mantêm o atendimento a 

crianças de zero a três anos em creche e/ou  de quatro a 5 anos e 11 meses 

em pré-escola constituirão escolas de educação infantil, com denominação 
própria.  

 
§ 2º - As crianças portadoras de necessidades educativas especiais - 

PNEEs  serão, preferencialmente, atendidas na rede regular de creches e/ou 

pré-escolas, respeitado o direito ao atendimento adequado em seus 
diferentes aspectos, conforme estabelece a Lei Federal n.º 9.394/96, capítulo 

V, da Educação Especial. 
 

 

CAPÍTULO II 
 

DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS  

 
 

Art. 6º - A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 

 
Art. 7º - A educação infantil tem por objetivos: 

 
I - proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da 

criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e 

social; 
II - promover a ampliação das experiências e estimular o interesse da 

criança pelo processo do conhecimento do ser humano, da natureza e da 
sociedade; 

III - desenvolver um trabalho educacional voltado para a aquisição e 

construção de conhecimentos em relação ao mundo, partindo da realidade       
sócio-cultural da criança, enfatizando a linguagem, o movimento, as artes, a 

matemática, o meio ambiente e as relações sociais; 
IV - propiciar à criança o desenvolvimento de autoimagem positiva e o 

convívio construtivo no processo de socialização e interação com o grupo, 

respeitadas, entre outras, as diferenças de classe social, etnia e sexo.  
 

Art. 8º - Para atingir os objetivos, as instituições de educação infantil 
deverão promover a integração com a família e comunidade. 

  

Parágrafo Único: Dadas as particularidades do desenvolvimento da 
criança de zero a seis anos, a educação infantil cumpre duas funções 

indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar. 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 
 

DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
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 Art. 9º - A Resolução CEB n.º 1, de 7 de abril de 1999, e o Parecer 
CNE/CEB nº 22/98, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, afirmando que as Propostas Pedagógicas das Escolas de 
educação infantil devem respeitar: 

 
I- As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil 

devem respeitar os seguintes  fundamentos norteadores: 

 
a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da 

Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; 
b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício 

da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e 
da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. 

 
II - As Instituições de Educação Infantil ao definir suas Propostas 

Pedagógicas deverão explicitar o reconhecimento da importância da 

identidade pessoal dos alunos, suas famílias, professores e outros 
profissionais, e a identidade de cada Unidade Educacional, nos vários 

contextos em que se situem. 
III - As Instituições de Educação Infantil devem promover em suas 

Propostas Pedagógicas, práticas de educação e cuidados que possibilitem a 

integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivo/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser 

completo, total e indivisível. 
IV - As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil, ao 

reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver 
consigo próprios, com os demais e o próprio ambiente de maneira articulada 
e gradual, devem buscar a partir de atividades intencionais, em momentos de 

ações, ora estruturadas, ora espontâneas e livres, a interação entre as 
diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo 

assim com o provimento de conteúdos básicos para a constituição de 
conhecimentos e valores. 

V - As Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil devem organizar 

suas estratégias de avaliação, através do acompanhamento e dos registros 
de etapas alcançadas nos cuidados e na educação para crianças de 0 a 6 

anos, “sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental”. 
    VI - As Propostas Pedagógicas e os regimentos das Instituições de 

Educação Infantil devem ser elaborados em cooperação com os profissionais 
da Educação, pais e comunidade, proporcionando condições de 

funcionamento das estratégias educacionais, do uso do espaço físico, do 
horário e do calendário escolar, que possibilitem a adoção, a execução, 
avaliação e o aperfeiçoamento das diretrizes. 

 
 

 
CAPÍTULO IV 

 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
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Art. 10º - A proposta pedagógica deve estar fundamentada numa 
concepção de criança como cidadã em processo de desenvolvimento, como 
sujeito ativo da construção do seu conhecimento, como sujeito social e 

histórico marcado pelo meio em que se desenvolve e que também o marca. 
 

Parágrafo Único: Na elaboração e execução da proposta pedagógica 
será assegurado à instituição de educação infantil, na forma da lei, o respeito 
aos princípios do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 

 
Art. 11 - Compete à instituição de educação infantil elaborar e 

executar, de forma participativa, sua proposta pedagógica, a qual deverá 
conter: 

 

I - fins e objetivos da proposta; 
II - a concepção de criança, de desenvolvimento infantil e de 

aprendizagem; 
III - a apresentação dos pressupostos teórico-metodológicos que 

fundamentam a prática pedagógica; 

IV - a intencionalidade educativa preservando a espontaneidade da 
criança; 

V - os princípios da ética, da identidade, da política, da igualdade e a 
estética da sensibilidade que interferem na formação do indivíduo e do 
coletivo; 

VI - a descrição e análise das características da população do grupo 
sócio-econômico a atender, da comunidade e do contexto no qual se insere a 

instituição; 
VII - o regime de funcionamento; 

VIII - o reconhecimento da importância da identidade pessoal de todos 
os envolvidos na ação educativa, tendo em vista a situação sócio-econômica, 
as questões de gênero, etnia, idade, níveis de desenvolvimento físico e 

psicológico da criança; 
IX - a descrição da sistemática de atendimento à saúde e à nutrição das 

crianças; 
X -  o espaço físico, instalações e equipamentos; 
XI - a organização pedagógica do ambiente, que permita formas 

alternativas de atividades coletivas e individuais, envolvendo crianças e 
adultos; 

XII - a relação de recursos humanos, especificando cargos e funções, 
habilitação e níveis de escolaridade; 

XIII a articulação de esforços entre profissionais que interagem com as 

crianças; 
XIV - a organização do cotidiano de trabalho junto às crianças, 

priorizando a interação entre as diversas áreas do conhecimento e aspectos 
da vida cidadã, como conteúdos básicos para a construção de conhecimentos 
e valores, em um contexto lúdico e prazeroso; 

XV - a proposta de articulação da instituição com a família da criança, 
sua comunidade e as ações conjunta em seu benefício; 

XVI - estímulo ao desenvolvimento das diferentes formas de 
linguagens, da auto-estima e da criatividade infantil;  

XVII - plano curricular, especificando objetivos,  organização dos 

conteúdos e as metodologias de trabalho; 
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XVIII - Processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança; 

XIX - o processo de planejamento geral, a avaliação institucional e a 
avaliação do trabalho pedagógico; 

XX - o processo de articulação da educação infantil com o ensino 

fundamental. 
 

Art. 12 – Cabe ao sistema Municipal de Ensino, através de órgão(s) 
próprio(s), realizar acompanhamento, controle, avaliação e assessoramente 
às Instituições de Educação, de modo a oferecer suporte técnico-pedagógico 

para o implemento de metodologias que visem à execução da proposta 
pedagógica. 

 
Art. 13 - A avaliação na educação infantil será realizada mediante 

acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tomando como 

referência os objetivos estabelecidos para essa etapa da educação, sem 
objetivo de promoção mesmo para acesso ao ensino fundamental. 

 
Art. 14 - A organização dos grupos ou turmas será de acordo com a Proposta 
Pedagógica e o espaço físico da instituição, recomendada a seguinte relação, 

não ultrapassando o limite máximo: (Artigo alterado pelo Regimento Escolar da Educação Básica das Escolas 

Municipais de Nova Petrópolis, aprovado em 2012 pelo Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis) 
   

 
a) Nos casos em que for necessário e toda vez que a turma exceder em 

50%  
(cinqüenta por cento) o número de alunos previsto nesta Resolução, admite-
se a possibilidade do professor ter a assistência de um auxiliar, cuja 

formação mínima exigida é a de Ensino Médio, preferencialmente, na 
Modalidade Normal; 

b) Nenhuma turma pode funcionar sem a presença de professor 
habilitado, na 

  forma da lei;  

  
  

 
CAPÍTULO V 

 

DOS RECURSOS HUMANOS 
 

 

Turmas e grupos por Idades  Números de alunos e Profissionais 

Crianças de 3 a 12 meses → 06 crianças/01 profissional da 
educação 

Crianças de 12 a 24 meses → 08 crianças/01 profissional da 
educação 

Crianças de 2 anos a 2 anos 11 

meses→    

10 crianças/01 profissional da 

educação 

Crianças de 3 anos a 3 anos 11 
meses 

15 crianças/01 profissional da 
educação 

Crianças de 4 anos a 4 anos 11 

meses→    

20 crianças/01 profissional da 
educação 

Crianças de 5 anos a 6 anos  →  20 crianças/01 profissional da 
educação 
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Art. 15 - Para o exercício da função de direção das instituições de 

educação infantil, exigir-se-á profissional habilitado em curso de graduação 
plena em Pedagogia ou em nível de pós-graduação em Gestão ou 
Administração Escolar, ou Supervisão Escolar, ou Educação Infantil bem 

como experiência docente de no mínimo dois (02) anos. 
 

Art. 16 - O docente para atuar na educação infantil, deverá estar 
formado em curso de nível superior com licenciatura plena em Educação 
Infantil, admitida como formação mínima, a oferecida em nível médio - 

modalidade normal.   
 

§ 1º - A mantenedora promoverá, sistematicamente, a formação 
continuada dos professores legalmente habilitados para o magistério, em 
exercício em instituições de educação infantil, de modo a viabilizar formação 

que atenda aos objetivos da educação infantil e às características da criança 
de zero a seis anos de idade. 

 
Art. 17 - As mantenedoras das instituições de educação infantil 

poderão organizar equipes multiprofissionais para atendimentos específicos 

às turmas sob sua responsabilidade, tais como: pedagogo, psicólogo, 
pediatra, nutricionista, assistente social e outros. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

OS RECURSOS FÍSICOS, MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

   

Art. 18 - Os espaços serão projetados, de acordo com as normas desta 
Resolução, a fim de favorecer o desenvolvimento da criança de zero a seis 

anos, em sua característica de ser livre, buscando ampliar os diferentes 
olhares sobre o espaço, visando construir o ambiente físico que promova 

aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagens, e que facilite a 
interação criança com criança, criança com adulto e deles com o meio 
ambiente. O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, ”brincável”, 

explorável, transformável, e acessível a todos, respeitada as necessidades de 
proteção para perigos físicos. 

 
Parágrafo Único: Em se tratando de turmas de educação infantil, em 

escolas de ensino fundamental e/ou médio, alguns destes espaços deverão 

ser de uso exclusivo da criança de zero a seis anos, podendo outros serem 
compartilhados com os demais níveis de ensino, desde que a ocupação se dê 

em horário diferenciado, respeitada a proposta pedagógica da escola. 
 

Art. 19 – Os ambientes destinados à Educação Infantil na faixa etária 

de 03 meses a  2 anos e 11 meses, a serem construídos ou adaptados, devem 
dispor, no mínimo, de: 

    
 
I - portaria para a recepção das crianças e da família; 

II - sala para atividades administrativo-pedagógicas; 
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III - sala para professores; 

IV - sala de atividades, com a proporção mínima de 1,20m² por criança, 
exclusiva, com iluminação natural e ventilação direta, em condições de 
conforto e higiene, devendo ser integrada ao berçário; dotada de prateleiras, 

cadeiras, brinquedos e equipamentos para a refeição das crianças – cadeira 
alta com bandeja – em número suficiente aos alunos e adequados à faixa 

etária; as janelas devem ter proteção contra a incidência do sol e o piso deve 
ser revestido de material lavável, antiderrapante, íntegro e não ser revestido 
de forração tipo carpete. Deve ser integrada ao berçário; 

V- berçário, com berços individuais – um para cada criança, 
respeitando-se a distância de 50 cm entre eles e das paredes, com janelas 

para o ambiente externo dotadas de proteção; piso revestido de material 
lavável, íntegro e quente; 

VI- local para o banho de sol das crianças ou solário, sendo as 

dimensões compatíveis com o número de alunos, devendo estar localizado 
junto à sala de atividades e com orientação solar; 

VII – local na escola para atividades ao ar livre, devem ser providas de 
cerca(s) de proteção para garantir a segurança das crianças, com os 
seguintes requisitos: 

a) dimensões que assegurem, no mínimo, 3m² por aluno, considerando, 
para o cálculo dessa proporção, o número de crianças que utilizam esta área, 

por turno; 
b) equipamentos adequados à faixa etária das crianças; 
 

VIII – sala(s) para o preparo da alimentação, ou lactário, dotado dos 
equipamentos e utensílios necessários ao preparo dos alimentos e 

mamadeiras e higienização; 
IX – local interno para amamentação provido de cadeira com encosto; 

X – fraldário ou bancada, provida de bordas de segurança, para 
higienização das crianças e troca de roupas, com altura mínima de 80 cm e 
profundidade de 60cm, em anexo à banheira ou lavatório com torneira, com 

dispositivo de água potável quente e fria; 
XI – sanitários, providos de vestiários e boxe com chuveiro, destinados 

aos adultos que atuam junto às crianças; estes equipamentos devem ser em 
número suficiente e próprio; 

XII – lavanderia ou área de serviço com tanque. 

 
Parágrafo Único: As dependências citadas nos incisos VIII, X, XI e XII 

devem ser pavimentadas com pisos que ofereçam segurança e de fácil 
limpeza e ter as paredes revestidas com material liso e lavável, no mínimo, 
até 1,50m de altura. 

  
Art. 20 – Os ambientes destinados à Educação Infantil a partir dos 3 

anos, a serem construídos ou adaptados, devem dispor, no mínimo, de: 
 
I - espaços para recepção; 

II – sala para atividades administrativo-pedagógicas; 
III sala para os professores; 

IV – sala(s) de atividades atendendo à proporcionalidade mínima de 
1,20m² 

por criança, de uso exclusivo, iluminação e ventilação direta; a(s) janelas(s) 

devem ter proteção contra a incidência direta do sol e o piso revestido de 
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material lavável, íntegro, não podendo ser do tipo carpete. Deve ser  

mobiliada e equipada de acordo com a faixa etária e com o número de 
crianças, com mesas e cadeiras em número suficiente para os alunos, mesa e 
cadeira para o professor, armário(s) e prateleira(s) para a guarda do 

material pedagógico, em condições de segurança e conforto; 
 V – sala(s) e /ou local(s) apropriado(s), com segurança e privacidade, 

para o desenvolvimento das atividades múltiplas, dispondo de iluminação 
natural e ventilação direta, resguardado de intempéries, com área mínima de 
1,50 m2 por criança, não podendo ser espaços de circulação; 

 VI – dependência dotada dos equipamentos e utensílios para o preparo 
da alimentação; 

 VII – local adequado para a realização das refeições; 
 VIII – sanitários, de uso exclusivo, com iluminação e ventilação direta, 
individualizado por gênero, adequado à faixa etária das crianças, provido de 

portas sem chaves nem trincos, e de lavatório com espelho, 
preferencialmente situado junto à(s) sala(s) de atividades. Um dos sanitários 

deverá estar adaptado a portadores de necessidades especiais, devendo ser 
provido de porta com, no mínimo, 80 cm de largura e barras laterais de 
apoio; 

 IX – bebedouro, equipado com dispositivo de filtro, localizado em local 
de fácil acesso ao educando; 

 X – sanitários, providos de vestiários e boxe com chuveiro, destinados 
aos adultos que atuam junto às crianças; estes equipamentos devem ser em 
número suficiente e próprio; 

XI – lavanderia ou área de serviço com tanque. 
 XII – locais na escola para atividades ao ar livre, devem ser providas de 

cerca(s) de proteção para garantir a segurança das crianças, com os 
seguintes requisitos: 

 a) dimensões que assegurem, no mínimo, 3m² por aluno considerando, 
para o cálculo dessa proporção, o número de crianças que utilizam esta área 
por turno; 

 b) equipamentos adequados à faixa etária das crianças, em bom estado 
de conservação; 

 c) praça de brinquedos provida de cerca de proteção para o uso 
exclusivo dessa faixa etária; 
 d) espaços livres para brinquedos, jogos e outras atividades 

curriculares; 
 e) as áreas livres podem ser compartilhadas com outras faixas etárias, 

desde que a ocupação ocorra em horários diferenciados. 
 
 Parágrafo Único: As dependências citadas nos incisos  VI, VII, VIII, X, e 

XI devem ser pavimentadas com pisos que ofereçam segurança e de fácil 
limpeza e ter as paredes revestidas com material liso e lavável, no mínimo, 

até 1,50m de altura. 
 

Art. 21 - Todo imóvel destinado à educação infantil pública ou privada 

dependerá de aprovação pelo órgão oficial competente. 
 

§ 1º - O prédio deverá adequar-se ao fim a que se destina e atender, no 
que couber, às normas e especificações técnicas da legislação pertinente. 
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§ 2º - O imóvel deverá apresentar condições adequadas de localização, 

acesso, segurança, salubridade, saneamento e higiene, em total 
conformidade com a legislação que rege a matéria. 
 

§ 3º - Presença de extintores de incêndio e demais equipamentos de 
segurança implantados de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. 

 
§ 4º - Os corredores devem ter 1,20m de largura, no mínimo, com piso 

de material lavável, não escorregadio, com iluminação e ventilação natural e 

direta; 
 

Art. 22 - Os ambientes internos e externos obrigatórios para Educação 
infantil deverão oferecer condições adequadas e permanentes de 
conservação, higiene, salubridade e segurança, com pisos e rampas de 

acesso compatíveis para a circulação de crianças, pais, idosos e portadores 
de deficiências físicas. 

    
Art. 23 - As áreas ao ar livre deverão possibilitar as atividades de 

expressão corporal, artística, educação física e de lazer, contemplando, 

também, áreas pavimentadas e gramadas, áreas verdes com vegetação que 
possibilite regiões de sombra e ensolaradas, chão de pedras e de areia. 

 
§ 1º - Poderão existir espaços destinados para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas com a educação ambiental, bem como oportunizando 

a interação com o reino animal e vegetal. 
 

Art. 24 – Os recursos pedagógicos, como brinquedos, jogos, livros e 
materiais diversos para o desenvolvimento da proposta pedagógica, devem 

ser diversificados, adequados a faixa etária e em quantidade suficiente para 
o número de alunos, ser organizados em condições de limpeza e conservação 
e disponíveis às crianças, bem como, ser constantemente atualizados. 

 
Art. 25 – O acervo bibliográfico deve ser atualizado permanentemente 

e de acordo com a proposta pedagógica. 
 
 

 
CAPÍTULO VII 

 
 

DA CRIAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 26 - Entende-se por criação, o ato próprio pelo qual o mantenedor 

formaliza a intenção  de  criar  e  manter  uma  instituição de educação 
infantil, e se compromete a sujeitar seu funcionamento às normas do 
respectivo sistema de ensino. 

 
§ 1º - O ato de criação se efetiva para as instituições de educação 

infantil mantidas pelo poder público, por decreto governamental ou 
equivalente e, para as mantidas pela iniciativa privada, por manifestação 
expressa do mantenedor em ato jurídico ou declaração própria. 
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§ 2º - O ato de criação a que se refere este artigo não autoriza o 

funcionamento, que depende da aprovação do Conselho Municipal de 
Educação.  

 

Art. 27 - Entende-se por autorização de funcionamento, o ato legal pelo 
qual o Conselho Municipal de Educação autoriza o funcionamento da 

instituição de educação infantil. 
 

Parágrafo Único - O funcionamento de creches, pré-escolas e escolas de 

educação infantil vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, dependerá de 
autorização do Conselho Municipal de Educação, obedecendo ao disposto 

nesta Resolução.   
 
Art. 28 - O pedido de autorização para o funcionamento de instituições 

de educação infantil, nos termos desta Resolução, será regulado por ato 
próprio deste Colegiado. 

 
Art. 29 - O processo de autorização para o funcionamento de 

Instituição de educação infantil será encaminhado pela Mantenedora ao 

Presidente do Conselho Municipal de Educação, pelo menos, 45 dias antes do 
prazo previsto para início das atividades e deverá conter os documentos 

exigidos, conforme exigências constantes do Anexo I desta Resolução. 
 
Art. 30 - Constatadas irregularidades ou deficiências, a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e Desporto determinará as diligências 
necessárias e, após sanadas, encaminhará o processo ao Conselho Municipal 

de Educação. 
 

Art. 31 - A desativação das Instituições de educação infantil, 
autorizadas a funcionar, poderá ocorrer por decisão do mantenedor, em 
caráter temporário ou definitivo, devendo atender legislação específica a ser 

definida pelo respectivo sistema de ensino.  
 

§ 1º - As entidades mantenedoras privadas deverão informar a 
desativação, através de ofício com cópia da ata da reunião. 

§ 2º - Nas instituições mantidas pelo poder público municipal, a 

desativação é feita através de decreto do executivo. 
 

§ 3º - Quando a desativação for de escola pública municipal, a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deverá comprovar 
junto ao Conselho Municipal de Educação, a forma alternativa de 

atendimento das crianças, uma vez que é competência do Município a oferta 
pública deste nível de ensino.  

 
§ 4º - A desativação não poderá ultrapassar o prazo de 03 (três) anos. 
 

Art. 32 - As mantenedoras poderão extinguir a instituição, 
comunicando o ato ao Conselho Municipal de Educação através de ofício com 

cópia da ata da reunião. 
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SEÇÃO I 

 
 

DO FUNCIONAMENTO 

 
 

  Art. 33 - As Instituições de Educação Infantil poderão atender as 
crianças em turno integral. 
 

 § 1º - Entende-se por turno integral um período de atendimento  
ininterrupto de 07 horas diárias. 

 
 § 2º - O horário de funcionamento do turno integral será das 7horas às 
14 horas, podendo, cada escola, com autorização do Conselho Municipal de 

Educação, funcionar em outro horário. 
 

 § 3º - Eventual atendimento das Escolas de Educação infantil excedente 
ao turno integral previsto nesta Resolução não será considerado como 
atividade escolar, cabendo a essas escolas, juntamente com o Conselho dos 

Pais regular o seu funcionamento. 
 

 Art. 34 - A Pré-Escola que funcionar em Escola de Educação Infantil 
oferecerá, para estas turmas, o turno integral e ininterrupto de sete (07) 
horas. 

 
 Art. 35 - As turmas de Pré-Escola das escolas municipais de ensino 

fundamental terão uma carga horária diária de quatro (04) horas, devendo 
cumprir duzentos (200) dias letivos anuais, adequando-se ao calendário 

escolar do município. 
 

Art. 36 – O funcionamento das Escolas de Educação Infantil será de, no 

mínimo, duzentos (200) dias letivos anuais. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

 

DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

Art. 37 - A supervisão que compreende o acompanhamento do processo 
de autorização e a avaliação sistemática do funcionamento das instituições 
de educação infantil é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto, a quem cabe velar pela observância das leis de 
ensino e da normatização emanada do Conselho Nacional de Educação e do 

Conselho Municipal de Educação.  
 
Art. 38 - Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto definir e implementar procedimentos de supervisão, avaliação e 
controle das instituições de educação infantil, na perspectiva de 

aprimoramento da qualidade do processo educacional. 
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Art. 39 - Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto exercer a supervisão das instituições de educação infantil com a 
finalidade de acompanhar e avaliar: 

 

I - o cumprimento da legislação educacional; 
II - o funcionamento das instituições de educação infantil autorizadas 

nos termos desta Resolução; 
III - a execução da proposta pedagógica; 
IV - a promoção da cooperação técnica, para o aprimoramento da 

qualidade do processo educacional; 
V - as condições de matrícula e permanência das crianças na escola de 

educação infantil; 
VI - o processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados, 

considerando o previsto na proposta pedagógica da instituição de educação 

infantil e o disposto nesta Resolução; 
VII - a qualidade dos espaços físicos, instalações, equipamentos e a 

adequação às suas finalidades; 
VIII - a regularidade dos registros de documentação e arquivo; 
IX - a oferta e execução de programas suplementares de alimentação e 

assistência à saúde nas instituições de educação infantil, mantidas pelo 
poder público; 

X - a busca de apoio na unidade sanitária e outros órgãos necessários 
para fiscalização das condições físico-sanitárias, prévia, de rotina e em casos 
de constatação de irregularidades; 

XI - a articulação da instituição de educação infantil com a família e 
com a comunidade. 

 
Art. 40 - O Conselho Municipal de Educação ou a Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto podem, também, propor às autoridades 
competentes o cessar efeitos dos atos de autorização da instituição, quando 
comprovadas irregularidades que comprometam o seu funcionamento ou 

quando verificado o não cumprimento da proposta pedagógica. 
 

Parágrafo único: As irregularidades serão apuradas e as penalidades 
aplicadas, de acordo com legislação específica do sistema de ensino, 
assegurado o direito à ampla defesa.  

 
Art. 41 - A fiscalização cabe ao Conselho Municipal de Educação, o qual 

seguirá as orientações próprias para o exercício desta função. 
 
 

 
CAPÍTULO IX 

 
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

 

Art. 42 – As instituições de educação infantil que iniciarem seu 
funcionamento após a aprovação da presente Resolução deverão ter o espaço 

físico de acordo com as normas nesta expressas. 
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CAPÍTULO X 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 43 - Pode-se utilizar até o segundo pavimento, equivalente ao 
primeiro andar do prédio para a oferta de educação infantil a partir dos 3 

anos. As aberturas e vão das escadas devem ser teladas ou providas de 
rede(s) de proteção: a(s) escada(s) com no mínimo 1,20 m de largura, com 
piso de material lavável, não escorregadio com iluminação e ventilação 

natural e direta deve(m) ser dotado(s) de corrimão nos dois lados. 
 

Art. 44 - Nas escolas que oferecem outros níveis de ensino, os espaços 
destinados a Educação Infantil, sala de atividades, berçário, lactário, 
sanitário infantil e a praça de brinquedos devem ser de uso exclusivo. No 

entanto, outros espaços e as áreas ao ar livre e cobertas podem ser 
compartilhados, desde que a ocupação ocorra em horários diferenciados. 

 
Art. 45 - Quando a instituição ofertar a educação infantil de turno 

integral deverá dispor de espaço físico, equipamentos, condições 

pedagógicas e corpo docente disponibilizado em todo o horário escolar 
previsto. 

 
Art. 46 – Nenhuma criança que tenha completado a idade para o ensino 

fundamental obrigatório pode ser matriculada na educação infantil, 

atendendo ao disposto na legislação federal. 
 

Art. 47 – O estabelecimento educacional deve dispor de água potável 
com condições de higiene e saúde. 

 
Art. 48 - As Secretarias da Educação, Saúde e Assistência Social 

deverão instituir mecanismos de colaboração visando a manutenção, 

expansão, administração, controle e avaliação das instituições de 
atendimento das crianças de zero a seis anos de idade. 

 
Art. 49 - Implantar, Conselhos Escolares e outras formas de 

participação da comunidade escolar visando à gestão democrática do ensino 

público. 
 

Art. 50 – As mantenedoras de instituições de Educação infantil, para 
atendimentos específicos, devem viabilizar alternativas de assessoramento, 
organizando equipes multiprofissionais para cada escola, grupo de escolas ou 

todas as escolas sob sua responsabilidade.  
 

Parágrafo único: Para atender a outras necessidades, como as de 
saúde, é possível estabelecer convênios ou acordo institucionais, conforme 
as condições, integrando-se dessa forma, às dimensões de assistência social, 

de saúde à educação. 
 

Art. 51 - As instituições de educação infantil somente serão autorizadas 
com estas condições. 
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Art. 52 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Revogada a Resolução nº 002/2008, de  31 de março de 2008.  
 
                                  Nova Petrópolis, 24 de Abril de 

2009. 
CONSELHEIROS: 

Vera Lucia Araujo Kuhn 
Carla Cristiane Ferreira 
Elisa Michaelsen 

Leani Freitag Cornelius 
Jussara Maria Schneider Pellenz 

Terezinha Hellmann Rotta 
Itajanara Elisangela Berlitz 
Edeltraud Ullmann Thöen 

Cristiane Kieling 
                 

                      
Aprovado por unanimidade pelo Plenário em sessão extraordinária 

realizada em 30 de Abril  de 2009. 

 
 

 
 
                                                                CRISTIANE KIELING 

                                      Presidente do Conselho Municipal de Educação 
 

 

ANEXO I  (Resolução CME nº 003/2009) 
 
 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Para instrução de processo de credenciamento de Instituições de Educação Infantil e 
Escolas de Educação Infantil em estabelecimentos que ofertam outros níveis da educação 
básica, e autorização para o funcionamento desse curso, além dos documentos exigidos 
pelas normas deste Conselho, são: 
 
BASE LEGAL: 
 

 Lei Federal Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996; 

 Resolução CEED Nº 246, de 02 de junho de 1999, DOE de 10/06/99; 

 Lei Federal Nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 (PNE); 

 Resolução CME  Nº 003/09 de 30 de abril de 2009. 
 
O Processo, contendo pedido de autorização para o funcionamento de Educação 
Infantil, deve ser instruído com as seguintes peças: 
 
 01 – Ofício da entidade mantenedora solicitação o credenciamento da 
instituição e a autorização para o funcionamento do curso, dirigido ao Presidente 
do Conselho Municipal de Educação; 
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 02- Justificativa para o pedido devidamente assinada pelo representante da 
mantenedora; 
 
 03 - Identificação da Instituição de Educação Infantil e endereço;  
 
 04 - Cópia dos Atos Legais da Instituição (CNPJ, Atas e Contrato Social). 
Caso a Instituição não tenha nenhum Ato Legal, deve providenciar cópia da Ata que 
institui a Empresa - registrada em Cartório; 
 
 05 - Prova de propriedade do prédio ou contrato de locação, cessão de uso, 
comodato ou outra que comprove direito ao seu uso e planta baixa ou croqui. 
 
 06 - Fotografias, mostrando aspectos internos e externos do prédio (fachada, 
vista geral  da(s) sala(s) de atividades, sala de atividades múltiplas, local de preparo 
da alimentação(cozinha), local de armazenamento dos alimentos (despensa), local 
para a realização das refeições(refeitório), sanitários individuais próprios para 
crianças, sanitários para adultos, local para atividades ao ar livre, praça de 
brinquedos, berçário, local para amamentação, local de higienização, solário, 
lavanderia ou área de serviço. Cada fotografia deverá ter a identificação e descrição 
de atividades ao lado ou abaixo da mesma. As fotos devem estar presa ou impressa 
em folhas de ofício; 
 
 07- Relação do mobiliário, equipamentos, material didático e acervo 
bibliográfico, indicando espécie e quantidade (devidamente visada pela Comissão 
Verificadora); 
 
 08 - Declarações assinada pelo responsável da Mantenedora de uso exclusivo 
das dependências para Escola de Educação Infantil e quanto ao uso, em horários 
diferenciados, das áreas ao ar livre e coberta em relação aos alunos da escola (para 
escolas que oferecem outros níveis de ensino ou recreação, especificar estes 
horários de uso). 
 
 09 - Quadro da clientela, por faixa etária, que deve ser listado por turma e 
idade obedecendo ao número de crianças previsto, conforme da Resolução CME 
em vigor. Também, especificar o número de professores que atende cada turma;  
 
 10 – Declaração de representante da mantenedora quanto à equipe 
multiprofissional e documento emitido pelas Instituições de Ensino com 
comprovação da titulação. Também declaração de docência que comprove 
experiência mínima de três anos para o(a) diretor(a) da Instituição; 
 
 11- Cópia do Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico e Planos de 
Estudos; 
 12 – Alvará emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária; 
 
 13 - Alvará de Licença para localização de atividade específico, emitido pela  
Prefeitura Municipal; 
 
 14- Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio ou Laudo Técnico de 
Prevenção de Incêndio expedido por profissional habilitado ou Corpos de 
Bombeiros  (PPCI); 
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RESOLUÇÃO Nº 001/2013 

Estabelece diretrizes para a implantação 
de uma política de Educação Inclusiva 
no Sistema  Municipal de Ensino de Nova 
Petrópolis. 

 

 

Fundamentação Legal: 

Lei 9394/96 – LDBEN 

Constituição Federal de 1988 

Resolução CNE/CEB nº 04 de 02/10/2009 

Resolução CNE/CEB nº 02 de 11/09/2001 

Resolução CNE/CEB nº 4 de 13/07/2010 

Nota Técnica SEESP/GAB nº 19/2010 

 

 

                        O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA PETRÓPOLIS, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no uso de sua competência para autorizar séries, ciclos, cursos, exames supletivos e outros 

procedimentos que visem aperfeiçoar o Sistema Municipal de Ensino, amparado na Lei Municipal 3.490/2005, de 09 de 

Dezembro de 2005 parcialmente alterada pela Lei Municipal 4.047/2011, de 11 de fevereiro de 2011, e 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. O aprofundamento do processo de Educação para Todos, retirando da discussão a tradicional 
polarização entre estratégias clínicas, ao encargo da saúde versus estratégias pedagógicas ao encargo da 
educação. 

II. A sustentação da política de inclusão a partir da dimensão da interdisciplinaridade em seus 
fundamentos metodológicos. 

III. Repensar a função da escola e da saúde no processo de aprendizagem e cidadania para além dos limites 
instituídos.  

IV. A implantação de uma rede de apoio coordenada pela SMECD devendo ter como função: 
a) Dar suporte às escolas que atendam crianças que apresentam dificuldades no processo de 

aprendizagem independente de terem deficiência ou não. 
b) Acompanhar o desenvolvimento do processo de aprendizagem das crianças que tenham um quadro de 

dificuldades de aprendizagem. 
c) Articular a mediação entre a sala de aula, o atendimento educacional especializado, o reforço 

pedagógico, o atendimento clínico, a rede de assistência e a família. 
d) Construir um novo Paradigma Educacional referenciado na concepção de uma Educação Inclusiva, 

tendo como desafio a construção de uma escola aberta às diferenças, instituindo para tal o 
departamento de Educação Especial. 

 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Art. 1º A Educação Especial e o exercício de uma política de educação inclusiva apontam a emergência da construção 

de espaços sociais menos excludentes e de alternativas para o convívio com todos. 

 

Art. 2º As escolas de educação regular, pública e privada, devem assegurar as condições necessárias para o pleno 

acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, em todas 

as atividades desenvolvidas no contexto escolar. 

 

Art. 3º A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o Atendimento 

Educacional Especializado como parte integrante do processo educacional. 
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Art. 4º Para o atendimento dos alunos com necessidades educativas especiais são necessários professores especializados 

para atuar no AEE e professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

 

§ 1º: São considerados professores especializados em Educação Especial aqueles que desenvolvem competências 

para identificar as necessidades educacionais especiais para: definir, implementar, liderar e apoiar a implementação 

de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, 

adequados ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor da classe comum nas 

práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades especiais. Considera-se 

professor especializado aquele que possui formação com carga horária igual ou superior a legislação vigente para a 

especialização lato sensu. 

 

§ 2º: São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação de nível médio ou superior, 

foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: 

I. Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva; 
II. Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento de modo adequado às 

necessidades especiais de aprendizagem; 
III. Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades 

educacionais especiais; 
IV. Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em Educação Especial. 

 

§ 3º: Os cursos de formação continuada referentes à área da Educação Especial serão considerados de 

capacitação. 

 

Art. 5º Considera-se público alvo do Atendimento Educacional Especializado: 

I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 
mental ou sensorial. 

II. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de 
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nesta definição alunos com autismo clássico, 
síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos 
invasivos sem outra especificação. 

III. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e 
grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 

Art.6º O Atendimento Educacional Especializado é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 

comuns, podendo ser realizado, também em Centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação 

ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

A ESCOLA INCLUSIVA 

 

Art. 7º Compreende-se por escola inclusiva aquela que atende a todos, independentemente da raça, credo, condição 

social, condições cognitivas, físicas, transtornos, distúrbios e/ou dificuldades de aprendizagem, devendo assim: 

I. Prever na proposta pedagógica o atendimento a todos, considerando a diversidade entre os 
alunos e as necessidades educativas de cada um. 

II. Considerar que todos os alunos são sujeitos capazes de desenvolver aprendizagens, prevendo a 
terminalidade, inclusive para aqueles que necessitam de atendimento educacional 
especializado. 

III. Desenvolver uma política em que prevaleça o trabalho em equipe, o estudo e a busca de 
objetivos e, onde o ensino e a educação estejam relacionados, buscando sempre padrões de 
qualidade que venham a beneficiar o aluno. 
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IV. Constituir as turmas de Educação Infantil e anos iniciais (1º ao 3º Ano) com, no máximo, 20 
alunos, as turmas do 4º, 5º e 6º Ano, com vinte e cinco alunos e as turmas do 7º, 8º e 9º Anos, 
com até 30 alunos. No caso em que a escola contar com alunos com deficiências graves, 
dificuldades físicas de locomoção ou outras que acarretem a necessidade de apoio direto, será 
permitido que a escola ou a turma do aluno conte com um monitor ou auxiliar. Estes casos 
deverão ser atestados pela SMECD. 

V. As atribuições do monitor ou auxiliar estão descritas na norma técnica nº 19/2010 da Secretaria 
de Educação Especial do Ministério da Educação. 

VI. Observar o limite de 1(um) aluno com necessidades educacionais especiais(orgânica ou 
limitação)em cada turma de Educação Infantil ao 9º Ano. 

VII. Providenciar, junto à mantenedora, as condições necessárias para acessibilidade dos alunos. 
VIII. Oferecer os materiais pedagógicos e de apoio para que o aluno tenha as condições necessárias 

para acessibilidade. 
 
 

CAPÍTULO III 

 
AVALIAÇÃO 

 
Art. 8º O processo avaliativo atenderá o que está expresso no Regimento Escolar. 

 

Parágrafo Único: o regimento escolar deve prever a maneira como irá expressar o rendimento do aluno, 

podendo utilizar nota, menção, conceito ou parecer. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES 

 

  

Art. 9º Adaptações curriculares são respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional para favorecer 

todos os alunos, possibilitando o acesso ao currículo, sua participação integral e o atendimento às suas necessidades 

educacionais especiais. 

 

Parágrafo único: As adaptações curriculares são as modificações ou ajustes realizados em relação aos 

objetivos, conteúdos, sua sequência, metodologia e aos critérios e procedimentos de avaliação. 

 

Art. 10 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Sistema de Ensino deve assegurar aos 

educandos com necessidades especiais: 

I. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e de organização específicos, para atender as 
suas necessidades; 

II. Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados. 

 

Art. 11 As adaptações curriculares seguirão o seguinte preceito: 

 

Parágrafo Único: O aluno com necessidades educativas especiais segue o Plano de Estudos do ano em curso. 

O professor com apoio da Coordenação Pedagógica, do professor especializado e dos demais professores da 

turma, quando necessário, poderá flexibilizar ou adaptar o Plano de Estudos, atendendo as necessidades do 

aluno. 

 

CAPÍTULO V 

 

TERMINALIDADE 
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Art. 12 A terminalidade específica não pode ser expedida sem a devida comprovação documental de todos os 

procedimentos pedagógicos e complementares realizados para a garantia da aprendizagem, devendo ser observados os 

seguintes critérios: 

I. Documento Individual de aprendizagem curricular – a escola deverá manter registro da proposta 
curricular e das adequações realizadas para atender as necessidades educacionais especiais dos 
alunos, em cada ano de sua escolarização no ensino fundamental, ou seja, definir e documentar as 
necessidades específicas do aluno com deficiência, conforme o art. 5º desta resolução, com base 
no referente curricular do ano em que está matriculado, relacionado aos: conteúdos e objetivos, 
procedimentos de ensino, recursos necessários e utilizados, avaliação e níveis de apoio pedagógico 
especializado (relacionados aos apoios recebidos no decorrer de sua trajetória educacional) 

II. Relatórios Pedagógicos Descritivos – a escola deverá manter os registros cumulativos de avaliação 
pedagógica, onde conste a progressão do aluno, o desempenho de sua aprendizagem e as 
conquistas realizadas a cada ano escolar. 

III. Relatório de Avaliação Multidisciplinar – registros de avaliação de diferentes profissionais, 
conforme a necessidade específica de cada aluno, que aponte as suas especificidades clínicas. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

Art.13 O Sistema Municipal de Ensino para o atendimento a todos, respeitando o aspecto da diversidade e o 

atendimento às necessidades educativas de seus alunos, deverá garantir: 

 

I. Atendimento Educacional Especializado gratuito aos educandos que apresentarem, conforme o art. 
5º, necessidades educativas especiais; O Atendimento Educacional Especializado em turno contrário 
àquele em que o aluno frequenta a escola, preferencialmente na própria escola ou escolas polos; 

II. O Atendimento Educacional Especializado a ser desenvolvido individualmente ou em pequenos 
grupos, no turno oposto ao da escola por profissional especializado; 

III. Equipe de apoio interdisciplinar, buscando parcerias com a Secretaria de Saúde e Assistência Social 
do Município ou instituições especializadas; 

IV. A busca de parcerias com instituições especializadas através de convênios, dentro do próprio 
Município, ou, quando, não houver, em Municípios vizinhos, sempre que algum apoio especializado 
não puder ser complementado pelo Sistema Municipal de Ensino ou Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social. 

V. O Atendimento Educacional Especializado é organizado de acordo com as necessidades de cada aluno 
ou grupo de alunos. Deverá ser planejado com apoio da equipe interdisciplinar e com o professor do 
aluno. É um trabalho de apoio, e não substitui o trabalho do professor da turma que o aluno 
frequenta. 

VI. A permanência dos alunos com necessidades educativas especiais na rede regular de ensino. 
 

Art. 14 A equipe de apoio interdisciplinar deve contar com profissionais especializados na área da educação especial, 

psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, neurologista, assistente social, professor capacitado, enfim, 

profissionais que possam contribuir para um efetivo diagnóstico e acompanhamento técnico. 

 

Art. 15 São competências da equipe de apoio interdisciplinar: 

I. A realização do levantamento das necessidades específicas das escolas quanto ao Atendimento 
Educacional Especializado; 

II. A elaboração de programas de assessoramento às escolas; 
III. A orientação e o acompanhamento das famílias de alunos com necessidades educacionais 

especiais; 
IV. A interlocução com os professores que têm alunos com necessidades educacionais especiais nas 

classes do ensino regular. 
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Art.16 As eventuais dúvidas em relação ao atendimento dos alunos com necessidades educativas especiais, que não 

constam nesta resolução, poderão ser discutidas com a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e 

equipe interdisciplinar. 

 

Art. 17 Revoga-se a resolução anterior de número 004/2009, de 29 de outubro de 2009. 

 

Art. 18 Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.  

 

Conselheiras:  

Rubia Andréa Schaffer 

Cristiane Kieling 

Silvania Linck 

Miriam Ida Bloedorn Fenner 

 

 

                                         Nova Petrópolis, 26 de agosto de 2013.  

 

Aprovado por unanimidade pela plenária na sessão ordinária realizada em 26 de agosto de 2013. 

 

 

 

________________________________________ 

Tania Irani Stahl Seefeld 

Presidente do CME – NP 
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PARECER NORMATIVO CME Nº 001/2015 

PROCESSO CME Nº 002/2015 

 

REGULAMENTA A EMISSÃO DE HISTÓRICO E 

CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO COM 

TERMINALIDADE ESPECÍFICA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL PARA ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 O Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, entre outras atribuições e 

competências, possui as de baixar normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino 

e manifestar-se sobre assuntos de natureza educacional ou outros que lhe forem submetidos, 

pelo Prefeito Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, organismos 

e/ou entidades que integram o Sistema Municipal de Ensino; amparado nas Leis Municipais Nº 

3.490/2005, de 09 de dezembro de 2005, Nº 4.047, DE 11 de fevereiro de 2011 e 4085/2011 

de 29 de abril de 2011.  

1. INTRODUÇÃO 

 A Secretária Municipal de Educação, Sra. Cíntia Rafaela Hansen Reisdoerfer, 

encaminhou a este Conselho, pedido de expedição de uma normativa sobre a certificação dos 

alunos com deficiência, concluintes do Ensino Fundamental, criando um padrão de registro e 

documentação. Para análise da solicitação foi aberto o Processo nº 002/2015, do dia 18 de 

agosto de 2015. 

2. RELATÓRIO 

 Instruem o seguinte processo: 

 Ofício nº 064/2015 de 17 de agosto de 2015, recebido da Secretária Municipal de 

Educação, solicitando a expedição de uma normativa sobre a certificação dos alunos 

com deficiência, concluintes do Ensino Fundamental, criando um padrão de registro e 

documentação. 

 Resolução 001/2013 do Conselho Municipal de Educação que estabelece diretrizes para 

a implantação de uma política de Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de 

Nova Petrópolis. 

 Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional.  

3. ANÁLISE DA MATÉRIA 

Para estudo da matéria, reuniram-se as Conselheiras Cristiane Kieling, Suzane Letícia 

Wilhelmsen, Marileni Welter Buhs e Miriam Ida Bloedorn Fenner, integrantes da Comissão de 

Educação Inclusiva e Diversidade e o Presidente do Conselho Municipal de Educação, senhor 

Alexandre Matias Bard, no dia 17 de setembro de 2015, na Sala do Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis.  
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Considerando a Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, artigo 59, determinando que os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação:  

... 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

Considerando também a Resolução 001/2013 do Conselho Municipal de Educação de 

Nova Petrópolis que em seu artigo 10 cita que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Sistema de Ensino deve assegurar aos educandos com necessidades 

especiais: 

I. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e de organização específicos, 

para atender as suas necessidades; 

II. Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados 

Esta mesma Resolução cita também em seu artigo 12 que a terminalidade específica não 

pode ser expedida sem a devida comprovação documental de todos os procedimentos 

pedagógicos e complementares realizados para a garantia da aprendizagem, devendo ser 

observados os seguintes critérios: 

I. Documento Individual de aprendizagem curricular – a escola deverá manter 

registro da proposta curricular e das adequações realizadas para atender as necessidades 

educacionais especiais dos alunos, em cada ano de sua escolarização no ensino fundamental, ou 

seja, definir e documentar as necessidades específicas do aluno com deficiência, conforme o 

art. 5º desta resolução, com base no referente curricular do ano em que está matriculado, 

relacionado aos: conteúdos e objetivos, procedimentos de ensino, recursos necessários e 

utilizados, avaliação e níveis de apoio pedagógico especializado (relacionados aos apoios 

recebidos no decorrer de sua trajetória educacional) 

II. Relatórios Pedagógicos Descritivos – a escola deverá manter os registros 

cumulativos de avaliação pedagógica, onde conste a progressão do aluno, o desempenho de sua 

aprendizagem e as conquistas realizadas a cada ano escolar. 

III. Relatório de Avaliação Multidisciplinar – registros de avaliação de diferentes 

profissionais, conforme a necessidade específica de cada aluno, que aponte as suas 

especificidades clínicas. 

Não havendo a possibilidade de uma avaliação multidisciplinar, este relatório será 

emitido pelos professores de AEE e também por outros profissionais e instituições que 

estejam atendendo ao aluno. 

Nos casos em que os alunos com necessidades educacionais especiais, ainda que com os 

apoios e adaptações necessários, não alcançarem os resultados de escolarização previstos no 
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Artigo 32, I da LDBEN: “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo” – e uma vez esgotada as 

possibilidades apontadas nos Artigos 24, 26 e 32 da LDBEN – as escolas devem fornecer-lhes 

uma certificação de conclusão de escolaridade, denominada Terminalidade Específica. 

Terminalidade Específica é uma certificação de conclusão de escolaridade 

fundamentada em avaliação pedagógica e é emitida para os alunos cujas necessidades 

educacionais especiais não lhes possibilitaram alcançar o nível de conhecimento exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, respeitada a legislação existente, e de acordo com o 

regimento e o projeto pedagógico da escola. 

Com o objetivo de criar um padrão documental para os casos de Terminalidade 

Específica a Comissão de Educação Inclusiva e Diversidade resolve que: 

 

 4. CONCLUSÃO:  

 

 Aos alunos que não atingiram o nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, 

em virtude de suas deficiências, serão emitidos os seguintes documentos para comprovação de 

seus estudos: 

 Certificado de Conclusão com Terminalidade Específica. (anexo 1) 

 Histórico Escolar de Terminalidade Específica. (anexo 2) 

 Plano de Atendimento e a última adaptação curricular realizada (anexo 3) 

Uma via de cada um destes documentos deverá permanecer arquivada na escola, junto à 

pasta do aluno. 

     

Nova Petrópolis, 14 de outubro de 2015. 

 

RELATORES: Cristiane Kieling, Suzane Letícia Wilhelmsen, Marileni Welter Buhs e Miriam 

Ida Bloedorn Fenner. 

 

 

___________________________________ 

Alexandre Matias Bard 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
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ANEXO 1 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis 
Decreto de Criação:  
 

 
C E R T I F I C A D O 

 
  CERTIFICAMOS que   
                    
Filho (a) de    
e de      
Nacionalidade:  
Natural de:                                    Estado:  
Nascido (a) aos    
CONCLUIU o ENSINO FUNDAMENTAL COM TERMINALIDADE ESPECÍFICA, neste 

Estabelecimento de Ensino no ano de XXXX, de acordo com a Lei Federal nº 9394 de 20 

de dezembro de 1996, Resolução nº001/2013 do CME de Nova Petrópolis e Atos Oficiais 

da Escola. 

 
                 Nova Petrópolis,  

 
 
        Secretária de Escola                                                  Diretor 
  Port.nº                                                   Port. nº 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo escola 
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ANEXO 2 - FRENTE DO HISTÓRICO 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

  
HISTÓRICO ESCOLAR 

Ensino Fundamental 

 
ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

ENTIDADE MANTENEDORA: Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis 

DECRETO DE CRIAÇÃO: 

PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: Nova Petrópolis - RS 

    

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e Lei Federal 11.274/06. 

  

Nome do Aluno:  

Nacionalidade:  

Natural de:  Estado:  

Filho de:  

e de:  

Data de Nascimento:  

Cédula de Identidade: --- Órgão Expedidor: --- 

  
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO                                                                                                                                                       

Certificamos que XXXXX concluiu o Ensino  Fundamental com 
Terminalidade Específica no ano de XXXX, nos termos da Lei Federal 

9394/96, com o disposto no Regimento Escolar e na Resolução 
001/2013 do CME de Nova Petrópolis, tendo obtido os resultados 

constantes neste Certificado. 

  

 
Nova Petrópolis,    

  

  Secretária de Escola  Diretor 
Portaria nº Portaria nº 

  
 

 

 



 

ANEXO 2 - VERSO DO HISTÓRICO 
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ANEXO 3 
 

Plano de Atendimento 

 

 

Escola: 

Aluno:  

Data de Nascimento: 

Turma: 

Professor(a) (es): (nos anos finais colocar o nome do professor e ao lado a disciplina que leciona) 

Equipe de acompanhamento: (aqui pode ir o nome do professor de AEE e supervisor) 

Data: (data da elaboração do Plano) 

 

 

I.Conhecimento prévio do aluno 

Aspectos conhecidos sobre o aluno: O que a Escola precisa saber além das informações que já possui: 

1.Histórico do nascimento: 
 
 
 
 
2. Histórico Familiar: 
 
 
 
3.Rotina e convivência familiar: 
 
 
 
4. Atividades de seu cotidiano: 
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5.Preferências do aluno: 
 
 
 
 
6. Trajetória Escolar: 
2011 
2012 
2013 
2014 
 
 
 
7. Avaliações pedagógicas anteriores: 
 
Anexos 
 

 

 

 

 

8.Informações complementares: 
 
8.1 Desenvolvimento neuro-psico-motor: 
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8.2 Avaliações clínicas existentes: 
 
 
 
 
8.3 Atendimentos clínicos recebidos: 
 
 
 
8.4 Hipótese diagnóstica ou diagnóstico médico: 
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II. Observações da professor(a)(es) em relação aos trabalhos desenvolvidos em sala de aula:(Diagnóstico inicial) 
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III. Necessidades específicas do aluno: 

Recursos existentes na escola Recursos a serem providenciados 
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ÁREAS CURRICULARES 

 

_____ Ano 

 

1º Trimestre 

 

De __/___/___ até ___/___/___ 

 

Dias Letivos: _______ 

 

 

Língua Portuguesa 

Expectativas   
Plano de Estudos 

Expectativas  
      de aprendizagem  

 
 

Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas  
Alcançadas 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 

Expectativas  
Plano de Estudos 

Expectativas  
de aprendizagem    

 

Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas  alcançada 
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Ciências            

Expectativas  
Planos de Estudos 

Expectativas de Aprendizagem Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativa  
Alcançada 

  
 

 
 
 

 

Geografia 

Expectativas  
Plano de Estudos 

Expectativas  
de Aprendizagem 

Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas alcançadas 

  
 

 
 
 

 

História 

Expectativas  
Planos de Estudos 

Expectativas  
de Aprendizagem 

Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas alcançadas 

  
 
 
 

  

Educação física 

Expectativas 
 Planos de Estudos 

Expectativas  
de Aprendizagem 

Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas alcançadas 

  
 
 

  

ARTES 

Expectativas  
 Planos de Estudos 

Expectativas de Aprendizagem Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas 
alcançadas 
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Música 

Expectativas  
Planos de Estudo 

Expectativas de Aprendizagem Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas  
alcançadas 

  
 
 
 

  
 
 

 

Alemão 

Expectativas  
Plano de Estudos 

Expectativas de Aprendizagem Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas alcançadas 

  
 

 

  

Ensino Religioso 

Expectativas   
Plano de Estudos 

Expectativas  
de Aprendizagem 

Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas alcançadas 

    
 

 

Informática 

Expectativas   
Planos de Estudos 

Expectativas  
de Aprendizagem 

Expectativas 
Plano de AEE 

Expectativas alcançadas 

    
 

 
 

 

 

 Nos anos finais não tem informática. 
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1.RESOLUÇÃO CME/NP Nº 001/2015 , DE 22 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 

INSTITUI DIRETRIZES CURRICULARES PARA A 

EDUCAÇÃO DAS  RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O 

ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, 

AFRICANA E INDÍGENA NO SISTEMA MUNICIPAL DE 

ENSINO DE NOVA PETRÓPOLIS. 

 

 

  O Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis/RS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

o Parecer do CNE/CP 003/2004, a Resolução CNE/CP 01/2004, Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 e a Lei 

nº.11.645 de 10 de março de 2008.  

  

  RESOLVE:  

 

Art. 1º - Regulamentar e assegurar a educação das Relações Étnico-raciais que têm por objetivo a divulgação e a 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que assegurem educar cidadãos quanto ao seu 

pertencimento étnico-racial:  

  

[...] e que assegurem o direito a igualdade de condições de vida e de 

cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que 

compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da 

cultura nacional a todos os brasileiros. (PARECER CNE/CP, 003/2004).   

 

Art. 2.º O Projeto Político Pedagógico das instituições escolares ou de ensino deverá garantir que a organização dos 

conteúdos de todas as disciplinas do programa curricular contemplem, obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a 

história e a cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas, na perspectiva de proporcionar aos alunos a educação 

compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica. 

§ 1.º Ao tratar na História do Brasil da presença dos povos indígenas e do negro (pretos e pardos), os professores devem 

fazer abordagens positivas, sempre na perspectiva de contribuir para que o aluno negro-descendente ou descendente de 

povo indígenas, mire-se positivamente, quer pela valorização da história de seu povo, da cultura de matriz indígena 

autóctone ou africana, de sua contribuição para o país e para a humanidade. 

§ 2.º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e dos Povos Indígenas Brasileiros, serão ministrados 

no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas áreas de Artes, Literatura Brasileira e História do Brasil. 

 

Art. 3.º O Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal da Educação, tomará providências efetivas e 

sistemáticas no sentido de qualificar os educadores no que diz respeito à temática da presente Deliberação, promovendo 

cursos, seminários, oficinas e estudos durante o período letivo, garantindo-se a participação dos educadores sem 

nenhum prejuízo funcional ou salarial. 
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Art. 4.º Os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, dentro de sua autonomia administrativa, pedagógica 

e financeira, deverão, gradativamente, ano a ano, adquirir livros sobre a matéria, objeto desta Deliberação, e constituir 

na escola um acervo que possibilite a consulta, a pesquisa, a leitura e o estudo por parte de alunos, professores, 

funcionários e comunidade em geral. 

 

Art. 5.º A Secretaria Municipal da Educação, também deverá providenciar uma estrutura de apoio e um acervo 

bibliográfico semelhante ao das escolas para o desempenho do que preceitua a presente Deliberação. 

 

Art. 6.º O Conselho Escolar de cada estabelecimento de ensino da rede pública municipal de ensino também ficará 

responsável pela supervisão e desenvolvimento de ações que darão conta da aplicação efetiva das normas estabelecidas 

por esta Deliberação ao longo do período letivo e não apenas em datas festivas e pontuais, deslocadas do quotidiano da 

escola. 

Parágrafo Único: As escolas providenciarão o arquivamento em local apropriado no próprio estabelecimento de 

ensino, dos relatórios das ações desenvolvidas ao longo do ano, no cumprimento do que preceitua a presente 

Deliberação. 

 

Art. 7.º O Calendário Escolar incluirá os dias 19 de abril e 20 de novembro, respectivamente, como Dia dos Povos 

Indígenas e como Dia Nacional da Consciência Negra, sendo estas datas um momento para culminância das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

 

Art. 8º. A Secretaria Municipal da Educação deverá zelar pelo cumprimento do estabelecido por esta Deliberação. 

 

Art. 9º. A presente Deliberação entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Sala de reuniões do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis 

Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de setembro de 2015. 

 

Relatores: Alexandre Matias Bard, Fabiane Clair Graunke 

 

Aprovada, por unanimidade, em sessão plenária do dia 22 de setembro de 2015. 

 

 

 

__________________________________________ 

Alexandre Matias Bard 

Presidente do Conselho Municipal de Educação  

Nova Petrópolis 
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RESOLUÇÃO Nº 01/2011 

 

 

 

Estabelece  normas para  a   organização  e 

elaboração  da   Proposta   Pedagógica das 

escolas   pertencentes  ao   Sistema Municipal 

de Ensino. 

                                                                      

 

 

 

      O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA PETRÓPOLIS, ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, diante do que define a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei  9394/96 em seu art. 12, inciso I e 

art. 14, inciso I;  a Lei Nº 2880/2001 que cria o Sistema Municipal de Ensino em seu art. 9º e art. 12, inciso I e a 

Resolução nº 04, de 13 de julho de 2010, do Conselho Nacional de Educação,  

 

 

RESOLVE: 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

       Art. 1º A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade, que se expressa na construção 

de sua Proposta Pedagógica.  

 

       Parágrafo Único: Cabe à escola articular a construção de sua proposta pedagógica,  em consonância com o Plano 

Municipal de Educação, o Regimento Escolar e os Planos de Estudos. 

 

       Art. 2º A elaboração e o acompanhamento da execução da proposta pedagógica devem contar com a participação 

dos profissionais da escola, pais e alunos. 

 

        § 1º Para a concretização dos fundamentos da gestão democrática, a escola organizará  comissão de trabalho para  

elaboração, execução, acompanhamento e avaliação da referida proposta.  

 

        § 2º Esta comissão deve contar com, no mínimo,  três professores e o supervisor pedagógico escolar,  que será seu 

coordenador e membro nato.  

 

        § 3º O mandato dos membros deve ser de, no mínimo, dois anos, sendo suas reuniões, diretrizes, 

acompanhamentos e avaliações registradas em ata. 

 

        § 4º Após a elaboração da Proposta Pedagógica da Escola, a mesmo deve passar por apreciação e conhecimento de 

toda a Comunidade Escolar. 

 

        § 5º O Conselho Escolar, órgão que representa a Comunidade Escolar,  aprovará a Proposta Pedagógica e fará o 

acompanhamento  da execução da mesma. 

 

 

       Art. 3º A Proposta Pedagógica deve contemplar: 

 

 

I. o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no espaço e 

no tempo; 

II. a concepção sobre educação, conhecimento e avaliação da aprendizagem; 
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III. as bases ou princípios  norteadores da organização do trabalho pedagógico; 

IV. os objetivos da unidade escolar, o papel sócio-educativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de 

gênero, etnia, diversidade cultural que compõem as ações educativas, a organização e a gestão 

curricular; 

V. o programa de acesso, acompanhamento,  permanência dos estudantes  e de superação da 

retenção escolar; 

VI. o programa de formação e planejamento dos profissionais da educação; 

VII. as ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa; 

VIII. o Calendário Escolar; 

IX. regras de convivência;  

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

     Art. 4º A discussão da Proposta Pedagógica parte do Marco Referencial, no qual, sendo importante  considerar 

questões como:  

 

I. O que funcionou e o que não funcionou no ano anterior ao planejado? 

II. O que é o ideal e o que temos? 

III. Como elevar o nível de aprendizagem? 

IV. Com que conceitos de cidadania, solidariedade e companheirismo queremos trabalhar?  

V. Dentre as tendências da sociedade, quais têm maior impacto na escola? 

VI. Qual o modelo de sociedade que deve servir como rumo para os passos dos envolvidos, elaboradores e 

executores do projeto? 

VII. Como se relaciona  a escola com o processo transformador da sociedade? 

VIII. Que alianças serão feitas? 

IX. Como se aumenta ou diminui a força dos objetivos da Proposta? (objetivos prioritários) 

X. Em que consiste o educar e, em consequência, qual o ideal para a prática educativa da escola? 

XI. O que é qualidade de ensino? 

XII. O que quer dizer educação inclusiva? 

XIII. O que significa ensinar para a diversidade cultural? 

XIV. Em que consiste  o atendimento às características individuais  dos alunos da escola? 

XV. Que princípios serão destacados para a avaliação da escola? 

XVI. O que se entende por currículo? 

XVII. Qual é o currículo desejado? 

XVIII. Qual o papel das tecnologias educativas na escola? 

XIX. Como é concebida a pesquisa na formação dos alunos e dos professores? 

XX. Que tipo de relações interpessoais são estabelecidas no cotidiano escolar? 

XXI. Como está a escola em relação aos resultados e processos desenvolvidos nas políticas públicas e nos 

programas do Governo Federal e Municipal? 

XXII. Que tipo de avaliação nós desejamos? E qual nós praticamos? 

XXIII. Que tipo de currículo nós almejamos? Qual nós possuímos e como temos trabalhado com ele? 

XXIV. Como desejamos a organização administrativa da nossa escola? Como ela é na realidade?   

XXV. Como desejamos os Planos de Estudos e como são na realidade? 

XXVI. Como desejamos o Regimento Escolar e como ele é efetivamente? 

 XXVII.Como desejamos que seja a comunicação na nossa escola? 

XXVIII.Como a comunicação é realizada no cotidiano? 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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        Art. 5º O diagnóstico, juízo sobre a realidade da escola, deve apontar como de fato é o cotidiano da escola, 

apontando o resultado das reflexões do Marco Referencial, podendo incluir: 

 

I. dados quantitativos que mostrem uma descrição pormenorizada  sobre o número de alunos por ano e 

idade, o número de portadores de necessidades especiais, alunos em defasagem idade/série, índices de 

aprovação/reprovação entre outros que a escola julgar relevante; 

II. levantar dados e informações para conhecer interesses, sentimentos, problemas, tendências, temas 

polêmicos e outros; 

III. oportunizar, para a elaboração  de futuras  ações, um espaço de discussão com a comunidade e 

profissionais da educação, sobre os problemas levantados durante a discussão do Marco Referencial; 

 

Parágrafo Único. Propõe-se, para clareza do diagnóstico, utilizar um instrumento onde conste: 

a- problemas e temas polêmicos;  

b- idéias e sugestões para superar estes problemas;  

c- propostas de ação. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 PLANO GERAL DE AÇÃO 

 

 

     Art. 6º Estabelecer um Plano Geral de Ação, de desenvolvimento institucional, apontando o conjunto de ações e 

projetos a longo, médio e curto prazo que deverão ser elaborados e desenvolvidos com o objetivo de aproximar a 

realidade do que foi refletido e estabelecido a partir do Marco Referencial. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

     Art. 7º A Construção do Projeto Pedagógico parte do planejamento participativo, envolvendo diagnóstico, 

estabelecimento dos objetivos e das metas, além da execução e da avaliação 

 

     Art. 8º A avaliação precisa verificar se a Proposta Pedagógica atende às necessidades e potencialidades locais da 

comunidade em que a escola se insere. 

 

     Art. 9º A avaliação da Proposta Pedagógica deve considerar o alcance das metas e dos objetivos. 

 

     Art. 10. O Conselho Escolar deve acompanhar a execução da Proposta Pedagógica e, ao final do ano letivo, 

emitir parecer sobre a mesma. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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      Art. 11. Esta resolução estabelece passos para a execução da Proposta Pedagógica. No entanto, a autonomia 

pedagógica da escola permite que o mesmo seja formatado de acordo com o desejo da comunidade escolar, desde 

que, atinja o objetivo principal, que é a aprendizagem dos alunos.  

 

     Art. 12 A Proposta Pedagógica é elaborada e reelaborada ao longo do ano letivo. 

 

     Art. 13  A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e o Conselho Municipal de Educação 

acompanharão  a execução da Proposta Pedagógica. 

 

 

 

                                                                Nova Petrópolis, 13 de junho de 2011. 

 

CONSELHEIROS: 

 

Cândida Maldaner 

Carla Cristiane Ferreira 

Cristiane Kieling 

Jussara Maria Schneider Pellenz 

Luisa Beatriz Ribar Vaz 

 

 

                   Aprovado por unanimidade pelo Plenário em sessão ordinária realizada em 18 de abril de 2011. 

 

 

 

         ____________________________ 

       

        CRISTIANE KIELING 

                                                                   - Presidente do CME -  
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RESOLUÇÃO CME nº 01/2017, de 28 de novembro de 2017  

PROCESSO Nº 02/2017 

ESTABELECE NORMAS PARA A OFERTA DA MODALIDADE DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), ENSINO 

FUNDAMENTAL, PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE 

NOVA PETRÓPOLIS.  

O Conselho Municipal de Educação do Município de Nova Petrópolis, com fundamento no inciso I, do artigo 208, da 

Constituição Federal; do inciso III, do artigo 11 e inciso VII, do art. 4º, bem como, os artigos 5º, 26, 27, 32, 34, 37 e 38 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996 (LDBEN); das Resoluções CNE/CEB nºs 2/1998, 

1/2000, 2/2001 e 3/2010, bem como dos Pareceres CNE/CEB nºs 04/1998, 11/2000 e 06/2010. 

CONSIDERANDO, o inciso I, do artigo 208, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 

59/2009, que determina que a educação é dever do Estado e deve ser efetivada mediante a garantia da oferta da 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria ou que não a concluiu, sendo sua universalização 

até o ano de 2016;  

CONSIDERANDO, o artigo 4º, da LDBEN, que referenda a Constituição Federal dizendo que o dever do Estado com 

a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola; ensino fundamental e ensino médio, bem como que deve 

haver o acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade 

própria, por meio da oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 

permanência na escola;  

CONSIDERANDO, o artigo 5º, da Resolução CNE/CEB nº 3/2010, que esclarece sobre o artigo 4º, incisos I e VII, da 

Lei nº 9.394/96 (LDBEN), ou seja, obedecidos o disposto neste artigo e seus incisos, “… a regra da prioridade para o 

atendimento da escolarização obrigatória será considerada idade mínima para os cursos de EJA...”;  

CONSIDERANDO, que segundo o Parecer CNE/CEB nº 6/2010 esclarece que a oferta mais ampla da EJA sob a forma 

presencial com avaliação em processo, completa o atendimento da Educação Básica para múltiplas idades próprias, 

ressaltando que a LDBEN não determina explicitamente a idade inicial dos cursos da EJA, porém estabelece que o 

início e o término da idade escolar obrigatória - dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos - como escolaridade universal 

significando atividades escolares presenciais na escola; 

CONSIDERANDO, o artigo 37, da LDBEN, que diz que a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, e por isso, os sistemas de 

ensino devem assegurar gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características dos estudantes, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho, mediante cursos e exames, bem como viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Também, que a educação de jovens e adultos deve 

articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma regulamentada;  

R E S O L V E:  

Art. 1º  Fixar a presente Resolução que estabelece normas a serem observadas na oferta da Modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no Sistema Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. 

CAPÍTULO I 
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DAS FINALIDADES 

Art.2º.  A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

Art. 3º.  O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII. Valorização do profissional de educação escolar; 

VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

IX. Garantia de padrão de qualidade; 

X. Valorização da sociedade e do mundo.   

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º. A Educação de Jovens e Adultos, no município de Nova Petrópolis terá os seguintes objetivos: 

I. Garantir acesso, permanência e aprendizagem àqueles que não tiveram na idade própria, assegurando 

oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características de cada educando, seus 

interesses, condições de vida e trabalho, nos termos da legislação vigente. 

II. Oferecer ao educando acesso aos diferentes níveis de estudo da EJA, através de uma formação 

intelectual, integrada aos diferentes campos do saber, visando a construção do conhecimento. 

III. Proporcionar aos educandos a reflexão sobre a cidadania, favorecendo a formação de indivíduos críticos 

e conscientes de seus direitos e deveres, capazes de se tornarem agentes transformadores da realidade. 

IV. Reordenar tempo e espaço escolar, respeitando o ritmo, os tempos de aprendizagem e as diversidades 

socioculturais. 

V. Superar a fragmentação do currículo, através da construção do conhecimento de forma interdisciplinar e 

de diferentes metodologias que considerem os sujeitos com suas histórias e vivências. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ETAPAS / TOTALIDADES 
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Art. 5º.  A Educação de Jovens e Adultos contará com Totalidades Iniciais e Totalidades Finais. As Totalidades Iniciais 

correspondem aos Anos iniciais do Ensino Fundamental e as Totalidades Finais aos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

 

CAPÍTULO IV 

DA MODALIDADE 

 

Art. 6º  A modalidade atende o Ensino Fundamental nas Totalidades Iniciais: 

 

I. T1 corresponde ao ciclo de Alfabetização (1º ao 3º Ano) 

II. T2 corresponde ao ciclo de Pós- Alfabetização (4º e 5º Ano) 

III. T3 corresponde ao 6º Ano 

IV. T4 corresponde ao 7º Ano 

V. T5 corresponde ao 8º Ano 

VI. T6 corresponde ao 9º Ano 

Parágrafo único: As turmas deverão ter no mínimo 20 alunos. Dependendo do número de alunos as turmas 

serão multisseriadas. 

 

CAPÍTULO V 

DO CURRÍCULO 

 

Art. 7º  O currículo da escola abrangerá toda a ação educativa da escola, envolvendo o conjunto de decisões e ações 

voltadas para a consecução dos objetivos educacionais, considerando a realidade social. Deve ser flexível, garantindo o 

acesso a experiências com objetivos claros e contemplar uma aprendizagem significativa. 

 

Art. 8º  O currículo constituir-se-á numa perspectiva interdisciplinar, superando as rupturas diante das diferentes áreas 

do conhecimento. Privilegiará a construção do conhecimento, a socialização dos saberes, trabalhará as diferenças, 

garantindo a valorização do indivíduo e o desenvolvimento de habilidades e competências. Será um meio de atribuição 

de sentido às diversas atividades realizadas no interior da escola. 

 

Art. 9º  O currículo da Educação de Jovens e Adultos, na etapa do Ensino Fundamental, traduzido nos respectivos 

planos de estudos deverá se constituir em um conjunto de componentes curriculares, garantindo a Base Nacional 

Comum e a parte diversificada ordenados quanto à sequência e ao tempo necessário para o seu desenvolvimento, com 

objetivos, amplitude e profundidades adequados às possibilidades e necessidades dos estudantes, levando em conta os 

desafios do tecido social. Deverão também prever a adequação, a adaptação e a flexibilização para atender aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais.  

 

Art. 10.  Fazem parte do currículo da modalidade os pressupostos político filosóficos, sociocultural, epistemológico e 

psicossocial. No primeiro pressuposto defende-se que a EJA é mais do que o acesso a um direito civil, busca o acesso 

aos bens culturais de valorização da pessoa, de resgate da autoestima, através da construção e reconstrução do 
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conhecimento favorecendo o processo contínuo de inclusão de sujeitos capazes de participar das definições da vida 

social, econômica e política. 

 

Art. 11.  Para a organização do currículo, na oferta da Educação de Jovens e Adultos na etapa do Ensino Fundamental, 

a escola deverá observar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e EJA, atendendo aos 

princípios expressos e as áreas do conhecimento definidas, visando ao domínio das habilidades e competências 

estabelecidas para a modalidade. 

 

Art. 12.  Nas Totalidades, Etapas ou Períodos Iniciais ou, outra forma de organização conforme legislação vigente, as 

áreas do conhecimento obrigatórias (anos iniciais do Ensino Fundamental), são: Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Nesta etapa do Ensino Fundamental o conhecimento é visto de forma 

integral, ou seja, não há distinção das áreas do conhecimento, visto que as construções dos conceitos básicos são 

desenvolvidas de forma interdisciplinar. 

 

Art. 13.  Nas Totalidades, Etapas ou Períodos Finais, ou outra forma de organização conforme legislação vigente, as 

áreas do conhecimento obrigatórias (anos finais do Ensino Fundamental), terão um maior aprofundamento e 

abrangência dos conceitos básicos. Cada área do conhecimento propicia o desenvolvimento desses conceitos, fazendo-

se necessários planos de estudo divididos em componentes curriculares específicos, conforme estabelece a resolução. 

Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim organizados em relação às áreas do 

conhecimento: 

I- Linguagens: Língua Portuguesa; Arte em suas diferentes linguagens: artes visuais, dança, música e teatro; Educação 

Física, e  Língua Estrangeira a partir da  T3; 

II- Matemática; 

III- Ciências da Natureza; 

IV- Ciências Humanas – História e Geografia; 

V - Ensino Religioso 

 

Art. 14.  O ensino Fundamental deve ser ministrado em Língua Portuguesa; 

 

Art. 15.  A língua estrangeira a ser ministrada a partir da T3 será a Língua Inglesa. 

 

Art. 16.  Na Parte Diversificada que integra a Base Nacional Comum e no uso de sua autonomia as escolas que ofertam 

EJA poderão organizar as atividades e/ou projetos no limite de 20% (160 horas) da carga horária conforme a legislação 

vigente, para melhor concretizar sua proposta pedagógica. 

 

Art. 17. A Base Nacional Comum e a Parte Diversificada do currículo do Ensino Fundamental constituem um todo 

integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos, de modo que a articulação entre ambas possibilita a 

sintonia dos interesses mais amplos de formação básica dos estudantes com a realidade local e as suas necessidades, as 

características regionais da sociedade, da cultura e da economia, que perpassa todo o currículo. 
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Art. 18. Os conteúdos que compõem a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada têm origem nas disciplinas 

científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, 

nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas 

diversas de exercício da cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e 

dos estudantes. 

 

Art. 19. A formação permanente e continuada dos professores será garantida por um turno semanal de trabalho, 

destinado para formação e planejamento coletivo, reuniões pedagógicas, cursos, encontros e outros. 

 

Art. 20. A oferta da Educação Física é obrigatória para a EJA e facultativa para o aluno. 

 

Art. 21. Os componentes curriculares em relação às áreas do conhecimento devem atender ao que preconizam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, que estabelecem a relação entre a Educação Fundamental 

e a vida cidadã, através da articulação entre os vários aspectos: a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio 

ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura, bem como formas diversificadas de linguagens. 

 

Art. 22. Nas dimensões epistemológica e psicossocial, a Educação de Jovens e Adultos terá sua organização curricular 

definida por Totalidades do Conhecimento, levando em consideração que o conhecimento, como qualquer atividade 

humana, é um processo que se constrói de forma permanente e ao longo da vida. A percepção que o homem tem da 

realidade não se processa isoladamente. Os acontecimentos que nela ocorrem são partes de um todo, portanto, em cada 

ação empreendida, o ser humano se defronta com problemas interligados determinando o movimento recíproco entre o 

todo e as partes. Concomitantemente, o conhecimento historicamente sistematizado busca uma explicação desses fatos, 

concretizando-os através de uma linguagem científica, apontando para a síntese entre essas duas visões (senso comum e 

conhecimento sistematizado). Nesta perspectiva, a Totalidade do Conhecimento buscará a estruturação de forma global, 

para que o conhecimento seja construído e articulado em níveis crescentes de complexidade. 

 

Art. 23. Os conteúdos se libertam da seriação, da fragmentação, da hierarquização, da descontextualização e das 

peculiaridades da escola tradicional, passando a ter uma conotação interdisciplinar, estando a serviço dos conceitos que 

se deseja construir. Sendo assim, os saberes constituídos no espaço das Totalidades do Conhecimento buscam a 

formação integral do ser. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PLANOS DE ESTUDO 

 

Art. 24. Os planos de estudo, documento complementar da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar, expressam a 

organização, integração e dinamização do currículo escolar e contemplam os direitos e objetivos de aprendizagem a 

serem desenvolvidos com os estudantes, buscando articular saberes e experiências com os conhecimentos formais 

sistematizados que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. 
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Art. 25.  Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Totalidades Iniciais (T1, T2 ),os planos de estudo são organizados 

por áreas de conhecimento e, nos anos finais do Ensino Fundamental, Totalidades Finais (T3, T4, T5 e T6) por 

componentes curriculares. 

 

Art. 26.  Os planos de estudo são elaborados e/ou revisados anualmente pelo coletivo da EJA, devendo ser aprovados 

pelo Conselho Municipal de Educação, para entrar em vigência no ano letivo seguinte. A elaboração e/ou revisão se 

destina à: 

I. Realização de adequações segundo a legislação vigente 

II. Estabelecimento de indicadores mínimos definidos para o período em termos de objetivos 

indispensáveis de aprendizagem para a progressão do estudante. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS PLANOS DE TRABALHO 

 

Art. 27. Os planos de trabalho organizados pelos professores e com a colaboração da coordenação pedagógica da EJA, 

a partir dos planos de estudo, buscarão a superação do caráter fragmentário das áreas e integrarão o currículo de forma a 

tornar os conhecimentos abordados mais significativos para os estudantes, bem como favorecerão a participação ativa 

dos mesmos, por meio de suas habilidades, das experiências de vida e dos seus interesses. Para tanto a EJA buscará a 

organização do currículo integrado por meio de projetos didáticos (interdisciplinares), articulados às áreas do 

conhecimento e aos componentes curriculares. 

 

Art. 28. Na seleção dos conteúdos, os professores considerarão: 

I. Sua importância e/ou relevância para a vida dos estudantes e para a continuidade de sua trajetória 

escolar; 

II. A pertinência do que é abordado em face da diversidade dos estudantes; 

III. A contextualização dos conteúdos e o seu tratamento flexível, permitindo que os estudantes 

estabeleçam relações com suas experiências; 

IV. As características de desenvolvimento dos estudantes, relacionadas com seus modos próprios de vida 

e suas múltiplas experiências culturais e sociais; 

V. As faixas etárias dos estudantes, pois são jovens e adultos cujo desenvolvimento está marcado por 

interesses próprios, relacionados aos aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, em constante 

interação. 

 

Art. 29. A organização do trabalho pedagógico incluirá: 

I. A mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares. 

II. A diversidade nos agrupamentos de estudantes. 

III. As diversas linguagens artísticas. 

IV. A diversidade de materiais. 

V. Os variados suportes literários. 
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VI. As atividades que mobilizem o raciocínio. 

VII. As atitudes investigativas. 

VIII. As abordagens complementares. 

IX. As atividades de apoio pedagógico 

X. A articulação entre a escola e a comunidade. 

XI. O acesso aos espaços de expressão cultural. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Art. 30.  Na Educação de Jovens e Adultos, a metodologia deverá possibilitar a sistematização do conhecimento que o 

estudante detém de modo fragmentado, bem como a ampliação e o aprofundamento do mesmo, sem perder de vista a 

qualidade do trabalho pedagógico. 

 

Art. 31. Nessa perspectiva, considerar-se-á o estudante um produtor de conhecimento e construtor de hipóteses 

explicativas sobre a realidade que o cerca. Esta realidade é o ponto de partida para a construção do conhecimento, 

levantando hipóteses, experimentando-as e reelaborando o conhecimento. Cada ser humano aprende em ritmos e formas 

diferentes, uma vez que as vivências e experiências ocorrem de maneiras e em momentos diversos, evidenciando 

particularidades entre os indivíduos. Portanto, as metodologias ativas, que se baseiam no processo de aprendizagem e 

estimulam a motivação com reconhecimento dos saberes, são as mais indicadas para a modalidade, pois oportunizam 

que os estudantes busquem soluções para os Problemas de forma viável e eficaz. Esta forma de trabalho leva o 

estudante a uma aprendizagem significativa e colaborativa, levando-o a pensar, a criar ideias e transformar estas ideias 

em resultados. 

 

Art 32. Dentre as metodologias ativas podemos citar: sequências didáticas, pedagogia de projetos, estudos culturais, 

pesquisa-ação, entrevistas, aprendizagem baseada em problemas (ABProb), seminários, estudos simulados, mapas 

conceituais, estudo de caso, grupos operativos, brainstorming (tempestade de ideias), entre outras. 

 

CAPÍTULO IX 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 

Art. 33.  As Escolas que atendem a modalidade da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, 

adotam o regime de Totalidades do Conhecimento. 

  

Art. 34. O calendário escolar deverá ser um instrumento que vise assegurar os tempos e espaços para que o projeto 

pedagógico da EJA se concretize, a partir do cumprimento da legislação vigente.  O ano letivo da EJA não corresponde 

ao ano civil. O calendário contemplará: 

I. Os dias de efetivo trabalho do professor com os estudantes. 

II. As reuniões semanais envolvendo questões pedagógicas, administrativas. 

III. Formação continuada dos professores. 
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IV. Conselhos de classe. 

 

Art. 35.  A organização das turmas e o cumprimento das horas anuais serão da seguinte forma: 

I. Totalidade 1: 800 horas – (1º/2º /3º -Ano) 400h + 200h+200h  

II. Totalidade 2: 800 horas –( 4º E 5º Ano) 400 h + 400 h  

III. Totalidade 3 e 4: 800 horas – (6º e 7º Ano) 400h + 400h 

IV. Totalidade 5 e 6: 800 horas – (7º e 8º Ano) 400h+ 400h 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 36.  A matrícula é a vinculação do estudante a EJA e deverá ser destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos na idade própria.  

Parágrafo único: A idade mínima para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental será de 18 

anos. 

 

Art. 37. O ingresso de estudantes do Ensino Fundamental se dará em qualquer época do ano, respeitando a construção 

do seu conhecimento, a capacidade física das salas de aula da Escola e o Regimento Escolar.  

Parágrafo único: Quando a demanda for maior que o número de vagas disponíveis, a escola organizará uma lista de 

espera e os estudantes são chamados por ordem de inscrição. 

 

Art. 38.  A matrícula compreende 

I. Admissão de estudantes novos; 

II. Rematrícula de estudantes já pertencentes a EJA; 

III. Admissão de estudantes por transferência; 

IV. Admissão de estudantes independentemente de escolarização anterior. 

 

Art. 39.  Para a realização da matrícula será exigida a seguinte documentação: 

I. Cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade ou outro documento que comprove a 

identidade do estudante; 

II. Atestado de transferência ou histórico escolar de transferência, quando for o caso, acompanhado do 

relatório de avaliação; 

III. Comprovante de endereço; 

 

 

Art. 40.  Na efetivação da matrícula deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

I. Preenchimento da pasta de matrícula;  
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II. A falta de documentos não impede a efetivação da matrícula. 

III. No ato da matrícula, o estudante deve auto declarar seu pertencimento étnico racial;  

IV. Optar, pela frequência ou não ao componente curricular optativo/facultativo e as oficinas que serão 

oferecidas no dia de planejamento dos professores. 

V. Todo o estudante oriundo de escola com organização curricular diferente, bem como sem 

documentação comprobatória ou sem escolarização formal, necessita de avaliação de ingresso para 

ser classificado/reclassificado. 

VI. Ao se matricular o estudante assina o termo de cancelamento automático de matrícula, pois caso se 

ausentar da escola por mais de 20(vinte) dias letivos consecutivos, sem justificativa, terá sua 

matricula cancelada. 

 

CAPÍTULO XI 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 41. A avaliação do processo de ensino aprendizagem do estudante da Modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos deverá ter caráter emancipatório e deverá considerar o processo de forma contínua e cumulativa, articulando 

diagnóstico e prognóstico.  

Art. 42. A avaliação é consequência da articulação entre as áreas e/ou componentes curriculares, de modo que o 

conhecimento seja mediador das habilidades e competências. Nesse sentido, a avaliação é inerente ao processo ensino-

aprendizagem e tem um sentido emancipador, à medida que descreve e proporciona a análise crítica da aprendizagem, 

bem como do contexto educacional em que esta acontece. É significativa quando todos os participantes envolvidos 

nesse processo avaliam e são avaliados, participam das decisões e assumem compromissos individuais e coletivos. 

 Art. 43. A modalidade EJA pressupõe avaliação contínua, dialógica, participativa, global, diagnóstica e prognóstica, 

respeitando o ritmo de aprendizagem de cada estudante.  

Art. 44. Os procedimentos metodológicos e instrumentos avaliativos privilegiam uma abordagem qualitativa, uma vez 

que o conhecimento é concebido enquanto totalidade.  

Art. 45. O estudante será promovido por avanço (A) ou permanecerá (P) na totalidade em que está cursando. O tempo 

de permanência em cada totalidade está diretamente relacionado ao desenvolvimento de habilidades e competências e a 

construção dos conceitos trabalhados nas diferentes áreas do conhecimento em cada nível de adiantamento, explicitados 

nos planos de estudo.  

Art. 46. O registro da avaliação será feito através de Pareceres Descritivos que contemplam o desenvolvimento global 

do estudante, apontando para os aspectos cognitivos, sócio afetivos e psicomotores.  

Art. 47. São oferecidos estudos de recuperação, paralelos ao período letivo, a fim de desenvolver habilidades que 

possibilitem ao estudante superar as dificuldades de aprendizagem apresentadas, atingindo os objetivos/indicadores 

indispensáveis para o período. 
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CAPÍTULO XI 

DO ESTUDANTE 

 

Art. 48.   O registro dos resultados da avaliação dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos será realizado por 

meio de Parecer Descritivo, com periodicidade vinculada ao avanço:  

I. Os instrumentos de avaliação utilizados estão vinculados ao planejamento de cada área e/ou componente 

curricular ou ao projeto desenvolvido, contemplando diferentes possibilidades de expressão do estudante 

podendo ser registro descritivo e reflexivo, trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios, provas, 

questionários, dentre outros, tendo no mínimo dois instrumentos para embasar o avanço; 

II. O avanço e a entrega dos pareceres são semestrais; 

 

CAPÍTULO XII 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 49.  O Conselho de Classe deverá ser participativo, constituindo-se um Fórum legítimo de discussão das 

dificuldades encontradas no processo de ensino aprendizagem e de gestão, visando à tomada de decisões sobre o 

progresso dos estudantes e o estabelecimento de estratégias comuns para superá-las. 

Art. 50. O Conselho de Classe envolverá todos os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando que 

sejam ouvidos e suas opiniões consideradas, como forma de democratização e qualificação das ações pedagógicas, que 

devem ser assumidas coletivamente.  

Art. 51. O Conselho de Classe trata-se de um espaço democrático de diálogo e análise crítica sobre os compromissos 

assumidos pelos participantes, bem como de decisões e encaminhamentos que venham a contribuir para o avanço 

qualitativo do processo educativo, devendo sua periodicidade semestral.  

Art. 52. O registro do Conselho de Classe será feito em ata e deverá ser arquivada no caderno de registros pedagógicos 

de cada totalidade.  

 

CAPÍTULO XIII 

DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 

 

Art. 53. Assim como a avaliação é inerente ao processo educacional, a recuperação de estudos também o é, em relação 

à própria avaliação, a qual é permanente e global em todas as áreas do conhecimento ou componentes curriculares.  

Art. 54. Os estudos de recuperação se darão, no decorrer do processo ensino-aprendizagem, sem momentos específicos 

para tal, com o objetivo de auxiliar o estudante a superar as dificuldades, tendo suas atividades registradas nas planilhas 

dos professores.  

Art. 55. Os estudos de recuperação poderão ser realizados de forma individual ou coletiva, sendo planejados para o 

atendimento das reais necessidades dos estudantes e a garantia dos direitos de aprendizagem. 

Art. 56. O tempo de duração desses estudos varia de acordo com o ritmo de aprendizagem de cada estudante, 

considerando suas diferenças individuais e a diversidade das causas determinantes de situações de recuperação. 
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CAPÍTULO XIV 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

Art. 57.  Será exigida, de cada estudante, a frequência mínima de 75% do percentual estabelecido entre o período da 

sua matrícula até a data do seu avanço.  

Art. 58.  O controle da frequência ficará a cargo do professor, e será registrado na planilha especifica que será anexada 

aos cadernos de registros pedagógicos. Essas planilhas serão verificadas trimestralmente pela equipe diretiva e/ou 

Secretaria para que se registre o percentual de faltas dos estudantes.  

Parágrafo único: Aos estudantes que apresentam aproveitamento significativo, mas ultrapassarem o limite de 75% de 

faltas às atividades escolares programadas, serão oferecidas Atividades Complementares Compensatórias de 

Infrequência, de forma presencial, sendo registradas nas planilhas de registros pedagógicos. 

 

CAPÍTULO XV 

DA AVALIAÇÃO DE INGRESSO 

 

Art. 59. A Avaliação de Ingresso (AI) deve ser utilizada sempre que  houver matrícula de estudante, nos seguintes 

casos:  

I. Oriundo de organização curricular diferente; 

II. Sem documentação comprobatória de escolarização;  

III. Sem escolarização.  

 

Art. 60.   Após efetivada a matrícula, o estudante frequentará uma Totalidade Inicial (T1, T2 ) ou Final (T3, T4, T5 e 

T6 ), permanecendo em avaliação de Ingresso pelo prazo máximo de trinta dias, período no qual são realizadas 

avaliações com o objetivo de situá-lo na Totalidade correspondente às suas aprendizagens.  

 

Art. 61. Os registros destas avaliações deverão constar em uma planilha anexada ao caderno de registros pedagógicos, 

contendo nome do estudante, data de ingresso, período/Totalidade, expressão do resultado da avaliação através de 

Parecer Descritivo, bem como na pasta do(a) estudante.  

Art. 62. Ao final da avaliação de ingresso o estudante será classificado ou reclassificado conforme esta resolução.  

 

CAPÍTULO XVI 

DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 63. A classificação é um procedimento pedagógico de avaliação em que a escola posiciona o estudante no nível de 

aprendizagem correspondente as suas aprendizagens segundo critérios descritos neste regimento no item matrícula. A 

escola deve realizar a classificação dos estudantes, em qualquer totalidade, nos seguintes casos:  

I. Por promoção, para estudantes que cursaram com aproveitamento a totalidade anterior na própria escola; 
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II. Por transferência, para estudantes procedentes de outras escolas que possuem documentação comprobatória;  

III. Independentemente de escolarização anterior, sem documentação comprobatória, mediante avaliação feita pela 

escola.  

 

Art. 64. Os registros da classificação serão realizados nas planilhas, Caderno de Registros Pedagógicos, pasta da(o) 

estudante, Histórico Escolar e Atas de Resultados Finais. 

 

CAPÍTULO XVII 

DA RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 65. A escola reclassificará os estudantes quando se tratar de transferências entre estabelecimento de ensino com 

organização curricular diferente, situados no país ou no exterior, mediante a realização de Avaliação de Ingresso, 

visando integrá-los no espaço tempo adequado aos seus estágios de desenvolvimento e às suas possibilidades de 

aprimoramento das aprendizagens. 

Art. 66.  Após efetivada a matrícula, o estudante frequentará uma Totalidade Inicial ou Final, permanecendo em 

Avaliação de Ingresso pelo prazo máximo de trinta dias, período no qual são realizadas as avaliações com o objetivo de 

situá-lo na Totalidade correspondente às suas aprendizagens.  

Art. 67.  Os registros da reclassificação serão realizados nas planilhas, Caderno de Registros Pedagógicos, pasta da(o) 

estudante, Histórico Escolar e Atas de Resultados Finais. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DA TRANSFERÊNCIA, APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E ADAPTAÇÃO 

 

Art. 68. A concessão de transferência, em qualquer época do ano, mediante solicitação, dar-se-á com o fornecimento do 

histórico escolar de transferência, acompanhado do Parecer Descritivo especificando as habilidades e competências 

construídas. 

 Art. 69. A escola, através da Equipe de Coordenação da EJA e/ou Secretaria da escola, considerará a documentação 

dos estudantes vindos de outras escolas, estudos concluídos com êxito e que sejam equivalentes às competências e 

habilidades definidas para cada totalidade, conforme planos de estudo, registrando tal procedimento no caderno de 

registros pedagógicos, permanecendo em avaliação de ingresso até ser reclassificado.  

Art. 70. A escola proporcionará a adaptação para estudantes vindos de outras escolas, com objetivo de oportunizar que 

as competências e habilidades definidas para cada Totalidade, em todas as áreas do conhecimento e/ou componentes 

curriculares obrigatórios, conforme Planos de Estudo, possam ser construídos pelos estudantes.  

Art. 71.  A adaptação ficará registrada no caderno de registro pedagógico da turma, Caderno de Registros Pedagógicos, 

pasta da(o) estudante, Histórico Escolar e Atas de Resultados Finais. 

 

CAPÍTULO XIX 



  

 

 90 

DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 72. A escola conferirá, ao estudante, o certificado de conclusão ao término do ensino fundamental, e o respectivo 

histórico escolar, em três vias (duas vias são entregues ao estudante e uma via fica arquivada na escola).  

 

CAPÍTULO XX 

DAS ATAS DE RESULTADOS FINAIS E RELATÓRIO ANUAL 

 

Art. 73.  A escola, ao final de cada ano letivo, expedirá as atas de resultados finais dos estudantes concluintes de todas 

as Totalidades, etapas, períodos ou outra forma de organização, contendo os dados dos estudantes com respectivo 

resultado final, além dos dados mínimos exigidos para cada Totalidade, etapa, período ou outra forma de organização. 

Art. 74.  As atas dos resultados finais serão registradas em formulários próprios, arquivados na escola onde é ofertada a 

EJA. Ao final de cada ano letivo, a escola expede um relatório anual que contém situação e ou resultado final de cada 

estudante, regularmente matriculado no referido período, o qual é arquivado na escola, na pasta da totalidade. 

 

CAPITULO XXI 

DO CORPO DOCENTE E DE APOIO TÉCNICO 

 

Art. 75.  Os professores da escola são todos os designados para atuar na mesma, habilitados e exercendo suas funções 

na forma da lei em vigência, de acordo com o concurso prestado e a respectiva titulação.  Conforme Art 13, da Lei Nº 

9394/1996 (BRASIL, 1996, on-line), os professores incumbir-se-ão de:  

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica da EJA, sendo que esta faz parte da Proposta Pedagógica da 

Escola; 

II.  Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da EJA;  

III. Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  

IV. Estabelecer estratégias de recuperação para os estudantes com menor rendimento;  

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

VI. Contribuir, articulando com o coordenador pedagógico da escola e demais professores, na organização dos 

Planos de Estudos e de trabalho de acordo com os referenciais legais para a EJA. 

VII. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

 

Art. 76. São atribuições do (a) Coordenador(a) da EJA:  

I. Gerenciar o planejamento pedagógico da EJA e sua implementação, vinculando-o e articulando-o à proposta 

pedagógica da Rede Municipal de Ensino e da escola, com vistas à qualificação das ações dos professores e 

discentes; 
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II. Problematizar a prática pedagógica do(s) professor(es), orientando-o(s) na elaboração e articulação dos Planos 

de Trabalho a serem desenvolvidos em sala de aula , vinculados aos Planos de Estudo e proposta pedagógica 

da escola.  

III. Propor ações pedagógicas multi e interdisciplinares, contribuindo para ressignificação das situações de 

aprendizagem, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades e à formação de conceitos 

científicos;  

IV.  Planejar e implementar as reuniões pedagógicas (de estudo) e os Conselhos de Classe; 

V. Atuar junto com o professor titular no planejamento de estratégias diferenciadas para o atendimento de 

estudantes com dificuldades de aprendizagens e em recuperação de estudos. 

VI. Coordenar toda a secretaria e a documentação legal da EJA. 

VII. Coordenar o espaço escolar no turno da EJA. 

VIII. Responsabilizar-se por abrir e fechar a escola no turno da EJA. 

 

CAPÍTULO XXII 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

 Art. 77 A oferta da EJA, na etapa do Ensino Fundamental, deve estar fundamentada nas concepções da Proposta 

Pedagógica da Instituição ofertante, devendo a instituição adotar as normas desta resolução na implantação da oferta. 

 

CAPÍTULO XXII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 78. Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Coordenação da EJA e Secretaria Municipal de 

Educação, respeitada a legislação vigente.  

Art. 79. Esta resolução entrará em vigor após a sua publicação. 

Nova Petrópolis, 28 de novembro de 2017. 

Relatoras: Cristiane Kieling e Rosely Hahn Kehl 

 

________________________________ 

Elton José Hillebrand 

Presidente do CME/NP 
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JUSTIFICATIVA 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), direito subjetivo para os que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos na idade própria, é uma Modalidade que faz parte da Educação Básica, garantido o seu oferecimento na 

Constituição Federal Art. 208, Inciso I, e na LDBEN Arts. 4º, 5º, 37 e 38.  

 Essa Modalidade tem o compromisso histórico de resgatar uma dívida social com aqueles que não tiveram a 

oportunidade de continuar ou concluir os estudos obrigatórios na idade própria, bem como resgatar o conhecimento 

prévio dos estudantes, fazendo-os partícipes na resolução de problemas, na construção do conhecimento de forma a 

responder com pertinência e eficácia as necessidades da vida, do trabalho e da participação social, enquanto processo de 

inclusão social e de cidadania plena.  

 O Município de Nova Petrópolis oferece a Modalidade não somente como dever Constitucional, mas também, 

sensível à necessidade da sociedade. Enquanto Sistema Municipal de Ensino, o Conselho Municipal de Educação tem a 

incumbência de “fixar normas para o Ensino Fundamental destinado aos Adolescentes, Jovens e Adultos que a ele não 

tiveram acesso na idade própria”. A autonomia do Sistema permite definir a organização, a estrutura e funcionamento 

da Educação de Jovens e Adultos.  

 A EJA assume, no momento atual, uma concepção mais ampla de função qualificadora, na perspectiva do 

direito à educação ao longo da vida. Tal concepção está posta no Art. 2º, da Resolução CNE/CEB Nº 3/2010, a saber:  

Art. 2º Para o melhor desenvolvimento da EJA, cabe a institucionalização de um sistema educacional 

público de Educação Básica de jovens e adultos, como política pública de Estado e não apenas de 

governo, assumindo a gestão democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes, 

proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua vocação como 

instrumento para a educação ao longo da vida.  

 Como decorrência dessa concepção, é importante propor diferentes alternativas de horários para atender 

adequadamente a todos os estudantes.  

 Os jovens e adultos buscam na EJA conhecimentos mínimos para o atendimento das atuais exigências do 

mercado de trabalho, acompanhar os filhos na escola, auxiliá-los nos deveres de casa e realização pessoal. Portanto, a 

educação deve oferecer os meios para uma aprendizagem adequada às especificidades desses estudantes, favorecendo a 

permanência dos mesmos no processo de escolarização com sucesso nesta etapa de ensino, bem como continuidade na 

próxima etapa da educação Básica. 

 É preciso resguardar os princípios de qualidade do ensino e da aprendizagem, por meio de metodologias e 

estratégias adequadas, aliando interesses de duas ordens: aprendizagem e tempo, ou seja, um curso que consiga em 

menor tempo promover as aprendizagens fundamentais relativas à etapa de ensino cursado. Assim, o currículo precisa 

ser organizado de modo a atender às diferenças individuais e garantir o desenvolvimento de aprendizagens 

fundamentais àqueles que não tiveram acesso à escolarização, ou não conseguiram concluir seus estudos regulares.  

 Para tanto, a formação continuada dos professores que atuam na EJA, é de fundamental importância, e deve 

ocorrer por meio de cursos que os qualifiquem para atender a especificidade e diversidade desses estudantes. Também 

devem ser assegurados tempos para o planejamento coletivo levando em consideração a metodologia adotada pela 

escola.  
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 A normatização emitida por este Conselho tem a intenção de contribuir para o avanço da proposta da Educação 

de Jovens e Adultos, por ela estar direcionada ao bem coletivo, e também oferecer elementos para garantir a elevação 

dos anos de escolarização da população fora da idade obrigatória.  

 A aplicabilidade da normatização depende do respeito, da adesão e da avaliação dos preceitos estabelecidos 

para todos os envolvidos, como também, da garantia dos recursos necessários para a sua efetivação. O professor, por 

sua vez, é o principal agente de transformação no processo de educar. A ele cabe a reconstrução educacional, baseada 

numa ação pedagógica, por meio de um projeto balizador da vida da sociedade, capaz de levar à mudança social e 

cultural da comunidade e consequentemente, a construção da cidadania.  

Anexo I – Grade Curricular 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

Vigência – Fevereiro 2018 - Noturno 

Planilha de Carga Horária 

Componentes Curriculares 
 

T3 e T4   (6º/7º) 

 

T5 e T6  (8º/9º) 

Língua Portuguesa 4 4 

Língua Inglesa 2 2 

Artes 1 1 

História 2 2 

Geografia 2 2 

Educação Física 1 1 

Matemática 4 4 

Ciências 2 2 

Informática 2 2 

Carga Horária Semanal 20 20 

Carga Horária Total 800 800 

 

 


