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TÍTULO I 

DO ESTABELECIMENTO, PRINCÍPIOS E FINS 

 

Art. 1º. Este Regimento aplica-se às Escolas Públicas Municipais de Educação Infantil e turmas 

de pré-escola das Escolas Municipais do Ensino Fundamental do município de Nova 

Petrópolis/RS que mantêm: 

I – Bebês e Crianças Bem Pequenas : Educação Infantil de 4 meses até 3 anos e 11 meses de 

idade – Nível Creche 

II – Crianças Pequenas: Educação Infantil de 4 anos até 5 anos e 11 meses de idade – Pré-

escola 

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 – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações artísticas e culturais. 

 

Art. 3º. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. São objetivos da 

Educação Infantil: 

I. Proporcionar à criança o desenvolvimento de uma imagem positiva de si atuando de 

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

de suas limitações.   

II. Incentivar a criança descobrir e conhecer progressivamente seu corpo, suas 

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

própria saúde e bem estar; 

III. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo a 

autoestima e ampliando, gradativamente, as possibilidades de comunicação e 

interação social das crianças; 

IV. Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; 

V. Oportunizar à criança a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, 

oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma 

a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades 

e desejos e avançar no processo de construção de significados enriquecendo sua 

capacidade expressiva; 

VI. Desenvolver um trabalho educacional voltado para aquisição e construção de 

conhecimentos em relação ao mundo, partindo da realidade sócio-cultural da criança, 
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enfatizando a linguagem, o movimento, as artes, a matemática, o meio ambiente e as 

relações sociais. 

VII. Integrar o educar, cuidar e o brincar como três funções indispensáveis e indissociáveis; 

VIII. Respeitar os princípios da ética, da identidade, da política da igualdade, da estética e 

da sensibilidade que interferem na formação do indivíduo e do coletivo; 

IX. Reconhecer a 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; 

X. Atender às crianças portadoras de necessidades educativas especiais em conjunto com 

as demais crianças, assegurando-lhes o atendimento educacional especializado 

mediante avaliação e interação com as famílias e a comunidade; 

XI. Integrar entre os diversos campos de experiência e os aspectos da vida cidadã, como 

aprendizagens para a construção de conhecimento e valores, em um contexto lúdico e 

prazeroso; 

XII. Estimular o desenvolvimento das diferentes formas de linguagens e da criatividade 

infantil. 

Art. 4º Para atingir os objetivos, a instituição de Educação Infantil deverá promover a 

integração com a família e comunidade, bem como a formação continuada para todos os 

profissionais da educação. 

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. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS 

 

Art. 5º A organização dos grupos ou turmas será de acordo com a Proposta Pedagógica e o 

espaço físico da Instituição; e de acordo com a Resolução nº 003/2009 do Conselho Municipal 

de Educação de Nova Petrópolis. Para organização das turmas será respeitada a seguinte 

relação, não ultrapassando o limite máximo recomendado: 

Crianças de quatro meses a 11 meses 06 crianças/ 1 profissional da educação 

Crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses 08 crianças/ 1 profissional da educação 

Crianças de 2 anos a 2 anos e 11 meses 10 crianças/ 1 profissional da educação 

Crianças de 3 anos a 3 anos 11 meses 15 crianças/ 1 profissional da educação 

Crianças de 4 anos a 4 anos 11 meses 20 crianças/ 1 profissional da educação 

Crianças de 5 anos a 5 anos 11 meses 20 crianças/ 1 profissional da educação 

 

Parágrafo Único: Nas turmas multisseriadas de pré-escola nível A e B, o número máximo não 

deverá ultrapassar 15 crianças por profissional.   

§ 1º - Para formação das turmas da pré-escola será observado o ano e mês de nascimento da 

criança usando como critério de ingresso na turma a data corte de 31 de março, conforme 

orientação dada pela Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e tendo em vista o Parecer 

CNE/CEB Nº:2/2018, de 13 de setembro de 2018. 
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§ 2º - Todas as turmas de pré-escola devem ter pelo menos 1(um) professor com no mínimo 

22 horas semanais, além dos professores responsáveis pelas disciplinas de Arte, Música, Língua 

Alemã e Educação Física , como responsáveis pela intencionalidade pedagógica.  

§ 3º - Nos casos em que for necessário e toda vez que a turma exceder em 50% (cinquenta por 

cento) o número de alunos previstos na Resolução CME/NP N° 003/2009 de 24 de abril de 

2009, admite-se a possibilidade do professor ter a assistência de um auxiliar. 

§ 4º - Quando houver aluno de inclusão, devem ser observadas as determinações da Resolução 

Nº 001/2013 do Conselho Municipal da Educação de Nova Petrópolis, que estabelece as 

diretrizes para a implantação de uma política de Educação Inclusiva no Sistema Municipal de 

Ensino de Nova Petrópolis. 

CAPÍTULO II 

DO ANO LETIVO E CALENDÁRIO ESCOLAR 

  

Art.6º O calendário escolar será elaborado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, 

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

800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 

educacional.  

 

 

 

TÍTULO III 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

CAPÍTULO I 

DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Art. 7º O Projeto Político Pedagógico, documento no qual consta a proposta pedagógica da 

escola, deve ser elaborado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil, a Base Nacional Comum Curricular e outras teorias educacionais, a fim de promover 

práticas que permitam a relação e a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivos, linguísticos e sociais das crianças.  

Parágrafo Único: O Projeto Político Pedagógico será elaborado conforme estabelece a 

Resolução 01/2019 do CME/NP, de 16 de julho de 2019, pela equipe diretiva, professores, 

técnicos e auxiliares de desenvolvimento infantil, monitores e auxiliares de serviços gerais, pais 

e demais pessoas envolvidas no processo educativo da escola e deve estar de acordo com a 

finalidade e os objetivos da Educação Infantil; e respeitando os a legislação vigente. 

Art. 8º Compete à Instituição de Educação Infantil elaborar e executar, de forma participativa, 

seu Projeto Político Pedagógico, o qual deverá conter: 

I. Capa;  
II. Folha de rosto; 

III. Índice;  
IV. Apresentação;  
V. Diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, 

contextualizados no espaço e no tempo;  
VI. Concepção sobre educação, conhecimento e avaliação da aprendizagem;  

VII. Bases ou princípios norteadores da organização do trabalho pedagógico;  
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VIII. Os objetivos do Projeto Político Pedagógico da instituição;  
IX. Programa de acesso, acompanhamento, permanência dos estudantes; 
X. Programa de formação e planejamento dos profissionais da educação;  

XI. Calendário Escolar;  
XII. Cronograma de etapas da elaboração, acompanhamento e revisão do Projeto Político 

Pedagógico.  
 
 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Art. 9º A organização curricular deverá estar em consonância com: 

I. A LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular, o 

Referencial Curricular Gaúcho e o Documento Orientador do Território de Nova 

Petrópolis; 

II. A política educacional do Sistema Municipal de Educação; 

III. A finalidade e os objetivos da Escola; 

IV. As necessidades e interesses da Comunidade Escolar. 

 

Art.10 A organização curricular será pautada nos seguintes campos de experiências:  

I. O eu, o outro e o nós; 

II. Corpo, gestos e movimentos; 

III. Traços, sons, cores e formas; 

IV. Escuta, fala, pensamento e imaginação;  

V. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Art.11 Os temas contemporâneos transversais poderão ser trabalhados de forma integrada 

nos Campos de Experiências e no trabalho educativo da escola. 

Parágrafo Único: Os temas contemporâneos transversais envolvem atividades sobre Ciência e 

Tecnologia, Direitos da Criança e do Adolescente, Diversidade Cultural, Educação Alimentar e 

Nutricional, Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos, Educação Financeira, 

Educação Fiscal, Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e 

culturais Brasileiras, Educação para o Consumo, Educação para o Trânsito, Processo de 

Envelhecimento, respeito e valorização do Idoso, Saúde, Trabalho, Vida Familiar e Social. 

CAPÍTULO III 

DO DOCUMENTO ORIENTADOR DO TERRITÓRIO 

 

Art. 12 Os planos de trabalho do professor são elaborados de acordo com o Documento 

Orientador do Território de Nova Petrópolis e a Proposta Pedagógica da escola. 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art.13 A avaliação será feita mediante o acompanhamento tanto das práticas quanto das 

aprendizagens das crianças; a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo; as 
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conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros será 

possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado e servirá de base para 

o parecer descritivo do desenvolvimento integral da criança, sem objetivo de seleção, 

classificação ou promoção das crianças. 

Art.14 O parecer descritivo sobre o desenvolvimento da criança será elaborado pelo professor 

da turma ao final de cada trimestre para as turmas da pré-escola e ao final de cada semestre 

para as turmas de creche. 

Parágrafo Único: O Parecer Descritivo deverá ser entregue pelo professor aos pais e 

responsáveis, com a oportunidade de apresentação de trabalhos, relatórios, fotos, vídeos e 

materiais elaborados pelas crianças neste período. 

 

TÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO- PEDAGÓGICA E RECURSOS HUMANOS 

CAPÍTULO I 

DA DIREÇÃO 

 

Art. 15 Para o exercício da função de direção da instituição de Educação Infantil exigir-se-á 

profissional habilitado em curso de Licenciatura, comprovação de experiência docente de, no 

mínimo, três anos, preferencialmente na área de Educação Infantil. 

 

Art.16 São atribuições do Diretor: 

I. Representar legalmente a escola; 

II. Presidir o funcionamento de todas as atividades administrativas e pedagógicas; 

III. Coordenar a elaboração, execução e avaliação do projeto Político Pedagógico da 

escola; 

IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação do ensino, as determinações superiores as leis 

do presente Regimento; 

V. Propor alterações que se fizerem necessárias no presente regimento a partir das 

necessidades constatadas no andamento dos trabalhos; 

VI. Promover e estimular momentos de estudo e planejamento com o corpo docente; 

VII. Coordenar ou auxiliar o coordenador pedagógico nos trabalhos pedagógicos e 

demais projetos desenvolvidos pela escola com o apoio da Coordenação 

Pedagógica da SMECD; 

VIII. Tomar as providências cabíveis nos casos de aplicação de sanções disciplinares 

previstas em Lei a professores e funcionários da escola; 

IX. Convocar, convidar e presidir reuniões de pais, funcionários e ACPM; 

X. Dinamizar o fluxo de informações entre a escola, a SMECD e a Comunidade 

Escolar; 

XI. Supervisionar o cumprimento do estabelecido nos Planos de Estudos, no projeto 

Político Pedagógico, no Plano de Atividades e no Calendário Escolar; 

XII. Aplicar os recursos financeiros em consonância com o estabelecido pela 

Associação do Círculo de Pais e Mestres; 

XIII. Assinar toda a documentação relativa à vida escolar dos alunos e da escola; 
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XIV. Acompanhar os serviços administrativos, de expediente, pedagógicos e outros 

relativos ao funcionamento legal da escola; 

XV. Promover a integração da Escola, família e comunidade; 

XVI. Organizar o horário e a rotina escolar, procurando cumprir o proposto nos 

Componentes Curriculares e no Documento Orientador do Território de Nova 

Petrópolis; 

XVII. Organizar e zelar pela documentação da criança; 

XVIII. Controlar o livro ponto e a efetividade dos professores e funcionários; 

XIX. Disponibilizar os materiais necessários para a realização do trabalho pedagógico, 

bem como para a manutenção do ambiente escolar; 

XX. Zelar pela conservação e manutenção de materiais permanentes de consumo, 

bem como providenciar o descarte do Patrimônio danificado; 

XXI. Consultar a SMECD para resolver os casos omissos neste Regimento; 

XXII. Desenvolver atitudes mútuas de compreensão e respeito a solicitações, sugestões 

e reclamações; 

XXIII. Acompanhar a elaboração do cardápio e o funcionamento dos momentos de 

alimentação; 

XXIV. Participar de cursos, reuniões determinadas pela Secretaria Municipal da 

Educação, de forma a aperfeiçoar seu desempenho profissional; 

XXV. Orientar os professores e auxiliares quanto às normas escolares; 

XXVI. Esquematizar e garantir a organização do horário de trabalho da equipe escolar; 

XXVII. Cuidar e colaborar nos cuidados e na manutenção do patrimônio da Escola. 

XXVIII. Executar tarefas afins 

    CAPÍTULO II 

DA VICE-DIREÇÃO 

 

Art. 17 Para as escolas com 180 duzentos alunos poderão ser designados professores para 

exercerem a função de vice-diretor. 

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. 18 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. 
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CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Art.19 A Coordenação Pedagógica e/ou Supervisão Escolar, será exercida por um professor 

com licenciatura na área de Educação ou Pedagogia, três anos de exercício na docência e com 

formação preferencialmente, na área de Educação Infantil.  

Art.20 São atribuições do Coordenador pedagógico: 

I. Realizar a entrevista de matrícula com os pais ou responsáveis pela criança; 

II. Coordenar, juntamente com a Direção e educadores, a proposta pedagógica 

da Escola; 

III. Orientar e supervisionar as atividades pedagógicas; 

IV. Presidir o funcionamento das atividades pedagógicas docentes, bem como 

atos de intercâmbio entre professores, auxiliares, funcionários, pais e alunos; 

V. Assessorar o trabalho docente; 

VI. Orientar e supervisionar a atuação dos educadores e auxiliares na execução 

das atividades diárias; 

VII. Identificar, junto com a equipe escolar, os casos de crianças que apresentem 

necessidades de atendimento diferenciado, orientando decisões que 

proporcionem encaminhamentos adequados; 

VIII. Garantir os registros do processo pedagógico; 

IX. Organizar espaços de aprendizagens dentro e fora da Escola; 

X. Participar de reuniões de coordenadores com a equipe da SMECD; 

XI. Planejar, juntamente com a direção, as reuniões pedagógicas da Escola; 

XII. Elaborar, sempre que necessário, lista de materiais para realização de 

trabalhos e atividades pedagógicas; 

XIII. Elaborar instrumentos para registros das atividades individuais e coletivas com 

relação ao desenvolvimento das crianças; 

XIV. Proporcionar apoio pedagógico e oferecer diversos materiais pedagógicos aos 

professores e auxiliares; 

XV. Acompanhar o processo de adaptação das crianças; 

XVI. Incentivar a programação de experiências de aprendizagens e integração de 

conteúdos; 

XVII. Opinar e propor alterações na área pedagógica e administrativa se necessário;  

XVIII. Orientar e controlar o correto preenchimento do diário de classe, livro de 

controle de atividades, frequência, caderno de anotações, pareceres, entre 

outros; 

XIX. Coordenar e/ ou auxiliar o diretor nas reuniões com o corpo docente; 

XX. Assessorar e acompanhar o processo avaliativo das crianças; 

XXI. Acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado com as 

crianças. 

XXII. Elaborar e acompanhar o cronograma das atividades docentes. 

XXIII. Orientar, acompanhar e auxiliar na elaboração e execução das diferentes 

metodologias. 
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XXIV. Esclarecer os pais quanto ao processo de aprendizagem e avaliação das 

crianças. 

XXV. Coletar informações junto à família ou responsáveis sobre a criança e seu 

desenvolvimento. 

XXVI. Executar tarefas afins 

 

CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA DA ESCOLA 

 

Art. 21 A secretaria da escola será exercida por profissional concursado, com no mínimo, 

Ensino Médio.  

Parágrafo Único: Na ausência de profissional concursado, caberá à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto designar um profissional para exercer a função. 

Art.22 Ao secretário de Escola cabem as seguintes atribuições: 

I.                Proceder a matrícula ou rematrícula das crianças; 

II. Providenciar, em conjunto com a Direção e Coordenação Pedagógica, 

cronograma do início das atividades a ser entregue no ato da matrícula ou 

rematrícula. 

III. Realizar serviços burocráticos relativos ao setor pessoal da escola; 

IV. Revisar e manter atualizado os dados das fichas de matrícula das crianças; 

V. Digitar as listagens das turmas para serem distribuídas aos professores; 

VI. Manter atualizada a listagem de crianças da escola, registrando os transferidos, 

desistentes, matrículas canceladas e ingresso de novas crianças; 

VII. Atender ao público interno e externo com atenção e cortesia, prestando 

informações, anotando recados, recebendo correspondências e efetuando 

encaminhamentos; 

VIII. Controlar e fazer as devidas anotações no livro ponto; 

IX. Organizar os arquivos com registros dos alunos, dos professores e funcionários, 

a escrituração escolar e outros que se fizerem necessário ao bom 

funcionamento administrativo da escola; 

X. Expedir pareceres e avaliações, atestados e outros documentos similares. 

XI. A organização de correspondência recebida e expedida; 

XII. Organizar o arquivo com documentos referentes à constituição legal da escola; 

XIII. Organizar documentos, livros, registros relativos à oficialização e regularização 

da escola, mapas de frequência, boletim estatístico, mapa de merenda, livro-

ponto, comprovantes funcionais de professores, auxiliares e funcionários da 

escola, livros de atas, relatórios; 

XIV. Assinar, conjuntamente com o diretor, os documentos escolares das crianças, 

bem como toda a documentação do serviço da secretaria; 

XV. Participar de reuniões debate em que seja responsável pelo registro de 

anotações e pareceres sobre as crianças; 

XVI. Realizar o Censo Escolar Anualmente; 

XVII. Executar tarefas afins. 
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CAPÍTULO V 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art.23 O corpo docente será formado pelos professores. 

Art.24 O professor para atuar na Educação Infantil deverá estar formado em curso de nível 

superior com Licenciatura Plena em Pedagogia, admitida como formação mínima, a oferecida 

em nível médio – modalidade Normal. 

Art.25 São atribuições do professor: 

I – Participar de encontros coletivos periódicos de formação que propiciem o aprimoramento 

de seu desempenho profissional; 

II – Respeitar as regras estabelecidas na escola a que está vinculado; 

III – Planejar, executar, avaliar e registrar as atividades do processo educativo a partir do 

Projeto Político Pedagógico da Escola; 

IV – Elaborar e desenvolver plano de trabalho adequado aos seus alunos, em consonância com 

a proposta Pedagógica da escola; 

V – Responsabilizar-se pelas tarefas e ações indispensáveis para alcançar os fins educacionais 

da escola; 

VI – Colaborar com a direção da escola; 

VII – Participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; 

VIII – Zelar pelo cumprimento das determinações dos superiores; 

IX – Manter a ética perante a comunidade escolar e integrar as atividades escola-comunidade; 

X – Ser assíduo, pontual, cumpridor do horário e de seus deveres; 

XI – Ocupar-se, durante o horário de trabalho, somente com atividades ou assuntos 

pertinentes à escola; 

XII - Colaborar e participar de eventos e programações da Escola; 

XIII – Aproveitar as horas de planejamento para preparar material pedagógico, fazer leituras e 

procurar informações referentes ao desenvolvimento das crianças.  

 

CAPÍTULO VI 

DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Art.26 O quadro de profissionais da educação será formado pelos técnicos em 

desenvolvimento infantil, auxiliares de desenvolvimento infantil, monitores e educador Infantil 

(cargo em extinção) 

 

SEÇÃO I 

DO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Art. 27 O Técnico de Desenvolvimento Infantil para atuar na Educação Infantil deverá estar 

formado em Curso de Licenciatura ou Pedagogia em curso, admitida como formação mínima, a 

oferecida em nível médio – modalidade Normal. 

Art. 28 São atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil: 

I – Participar da elaboração da proposta político pedagógica do estabelecimento de ensino; 

II – Participar na elaboração e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
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III- Acompanhar o desenvolvimento das crianças nas diversas faixas etárias; 

IV- Cumprir os dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, cursos e qualificações propostas, à organização das avaliações; 

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

VI – Informar sobre o andamento do trabalho com a turma, da assiduidade do aluno e o seu 

desenvolvimento; 

VII – Zelar pelo cumprimento das determinações dos superiores; 

VIII- Manter a ética perante a comunidade escolar e integrar as atividades Escola- 

Comunidade; 

IX – Cuidar do bem estar e da higiene dos alunos; 

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

XI – Ocupar-se, durante as horas de trabalho, somente com atividades ou assuntos pertinentes 

à Escola; 

XII – É responsável pelo planejamento diário para a turma; 

XIII - Executar tarefas afins 

 

SEÇÃO II 

DO AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Art. 29 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil para atuar na Educação Infantil deverá ter 

formação mínima no Ensino Médio Modalidade Normal (Magistério), ou estar cursando 

Licenciatura ou Pedagogia. 

 Art. 30 O Auxiliar de Desenvolvimento Infantil terá a função de auxiliar o professor na 

execução de trabalhos e atividades de orientação, recreação e atendimento infantil. 

Art. 31 São atribuições do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

I – Executar, sob supervisão, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, 

cuidando da alimentação, higiene, repouso e recreação; 

II – Executar as atividades indissociáveis de cuidar e educar crianças de 4 meses a 6 anos; 

III – Colaborar e participar de eventos e programações da Escola; 

IV – Planejar, executar e avaliar, quando necessário, atividades pedagógicas adequadas aos 

interesses, necessidades e características do grupo de crianças pelas quais é responsável; 

V – Dar apoio aos professores nos projetos e atividades; 

VI – Registrar as atividades realizadas com o grupo de crianças pelo qual é responsável; 

VII – Fazer registro diário na agenda da Escola conforme a necessidade; 

VIII – Participar ativamente na organização e no andamento das rotinas diárias; 

IX – Realizar atividades que estimulem a criança na aquisição de hábitos de higiene e saúde  

X – Atuar de forma participativa nas atividades programadas criando situações de jogos e 

brincadeiras com as crianças de seu grupo; 

XI – Atuar de maneira integrada com os demais profissionais da Escola, através de troca de 

informações sobre o desenvolvimento das crianças e das atividades realizadas, visando um 

atendimento global da criança;  

XII – Organizar a sala e os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades; 

XIII – Participar de reuniões na escola e com os pais sempre que necessário; 

XIV - Informar a Equipe Pedagógica sobre ocorrências com a criança e que devem ser 

repassadas aos pais; 
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XV – Seguir as orientações da equipe diretiva, visando sempre um atendimento de qualidade 

no educar e cuidar da criança; 

XVI – Participar de encontros de formação que propiciem o aprimoramento de seu 

desempenho profissional; 

XVII– Respeitar as regras estabelecidas na escola a que está vinculado; 

XVIII – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; 

XIX – Zelar pelo cumprimento das determinações dos superiores; 

XX – Manter a ética perante a comunidade escolar e integrar as atividades escola-comunidade; 

XXI – Ser assíduo, pontual, cumpridor do seu dever; 

XXII – Ocupar-se, durante o horário de trabalho, somente com atividades ou assuntos 

pertinentes à escola; 

XXIII – Organizar atividades nas quais bebês e crianças desenvolvam a imaginação, a 

curiosidade e a capacidade de expressão de acordo com os Campos de Experiência. 

 

Art. 32 São direitos do professor, do técnico e do auxiliar: 

I. Requisitar material didático necessário para as atividades diárias dentro das 

possibilidades da escola; 

II. Utilizar-se das dependências da escola para realização e desempenho de suas 

funções; 

III. Opinar sobre programas, cursos, projetos, e outros; 

IV. Propor a equipe diretiva medidas que melhorem a qualidade nas atividades 

pedagógicas; 

V. Receber tratamentos e respeito condignos e compatíveis com sua missão de 

cuidar e educar; 

VI. Receber orientação quanto à legislação pertinente à função, prerrogativas e 

vantagens; 

VII. Ter apoio pedagógico constante. 

 

SEÇÃO III 

DO MONITOR 

 

Art. 33 Profissional com formação em licenciatura plena em Pedagogia, concluída ou cursando, 

admitindo-se como formação mínima o Ensino Médio Modalidade Normal (Magistério).   

Art.34 São atribuições do Monitor: 

I. Acompanhar a criança e/ou turma na execução das tarefas propostas pelo 

professor da turma; 

II. Propor e ou elaborar com o professor da turma materiais diversificados e 

próprios para o aluno em questão; 

III. Fazer registros sobre a criança; 

IV. Acompanhar a criança nas práticas de higiene, alimentação e nas atividades da 

rotina diária, as quais necessitem do auxílio direto e constante; 
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TÍTULO V 

DA CLIENTELA, DO ATENDIMENTO E DA MATRÍCULA 

CAPÍTULO I 

DA CLIENTELA 

 

Art.35 As escolas atenderão crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses, que correspondem aos 

Berçários, Maternais e Pré-Escolas, em período integral ou parcial conforme a necessidade da 

família e a disponibilidade de vagas. 

 

SEÇÃO I 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 36 O corpo discente da Escola Municipal de Educação Infantil é formado por crianças de 4 

meses a 5 anos e onze meses de idade, regularmente matriculados. 

Art. 37 É de responsabilidade dos pais dos alunos matriculados: 

I- Requerer cancelamento da matrícula e assinar documento de desistência da vaga; 

II- No ato da matrícula apresentar o xerox da carteira de vacinação da criança, atestado 

vacinal atualizado, a certidão de nascimento, carteira de identidade da criança (se 

tiver), carteira de identidade da mãe ou responsável legal, carteirinha do SUS, duas 

foto (3x4) da criança e comprovante de residência atualizado.  

III- Apresentar sugestões para a equipe da escola; 

IV- Manter diálogo com a equipe, comunicar alterações e dificuldades no processo de 

desenvolvimento da criança; 

V- Manter e promover relações corporativas e cooperativas com os responsáveis pelas 

crianças, bem como com a equipe diretiva; 

VI- Contribuir com material necessário quando solicitado; 

VII- Comparecer às reuniões e encontros sempre que convidados ou convocados pela 

equipe diretiva; 

VIII- Respeitar e cumprir com os horários de entrada e saída da Escola e zelar pela 

frequência; 

IX- Contribuir com todos os meios possíveis para que o processo da educação seja 

eficiente, produtivo de acordo com as necessidades das crianças. 

 

CAPÍTULO II 

DO ATENDIMENTO 

 

Art. 38 A Escola adota o regime anual, com ingresso através de matrícula. 

Art. 39 A escola funcionará de 2ª a 6ª feira. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto estabelecerá o horário de funcionamento de acordo com a realidade de cada escola 

em função de transporte da pré-escola. O atendimento das crianças será feito nos seguintes 

turnos: 

I – Regime Integral   

II – Turno da manhã   
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III – Turno da Tarde  

 

Parágrafo Único: Para as turmas de Berçários e Maternais a entrada no turno da manhã será 

até às 8h e 30min e no turno da tarde das 13h e 30min até às 14h.  

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 40 A matrícula vincula o aluno à Escola. 

Art. 41 O processo de matrícula obedece às normas expedidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. 

Art. 42 As matrículas poderão ser efetuadas em período parcial ou integral.  

Art.43 A matrícula será feita na Escola, observando os seguintes critérios: 

I-  No ato da matrícula os pais ou responsáveis deverão apresentar o xerox da 

carteira de vacinação da criança, o atestado vacinal atualizado, a certidão de 

nascimento, RG da criança (se tiver), RG da mãe ou responsável legal, duas fotos 

(3x4) da criança, comprovante de residência e os pareceres da criança do ano 

anterior.  

II-  No ato da matrícula os pais ou responsáveis serão informados sobre as regras da 

escola, horário de funcionamento e o calendário escolar (incluindo a observação 

do artigo 44). 

 § 1º - A matrícula somente será efetivada mediante a entrega dos documentos exigidos pela 

Escola 

§ 2º -  A renovação da matrícula se dará mediante a solicitação e assinatura de rematrícula dos 

pais ou responsáveis legais em período letivo. 

 

SEÇÃO I 

DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA, DA EVASÃO E ABANDONO 

 

Art.44 O cancelamento da matrícula poderá ser solicitado somente para alunos matriculados 

na etapa creche de participação não obrigatória por lei, por solicitação dos pais ou 

responsáveis, mediante assinatura do termo de desistência da vaga; depois de 20 (vinte) dias 

consecutivos ausente e não obtendo o contato com a família, a criança perde a vaga. 

Parágrafo Único: Não haverá cancelamento de matrícula para a pré-escola, observada a 

obrigatoriedade de frequência estipulada pela Lei 9394/96. Para esta faixa etária a escola 

deverá emitir FICAI, depois de esgotadas todas as tentativas de retorno à escola. 

 

SEÇÃO II 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 45 A transferência é concedida em qualquer época do ano se houver vaga na escola 

pretendida, por solicitação do responsável pelo aluno, mediante apresentação de Atestado de 
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Vaga e com o aval da Secretaria de Educação, para as turmas de pré-escola. Na etapa creche, a 

solicitação de transferência é feita na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

I - Ao conceder a transferência, a Escola fornece ao aluno a documentação necessária à 

regularização de sua vida escolar no menor prazo possível. 

II - Cabe à Escola expedir atestados de vaga, atestados de frequência e históricos escolares 

com as especificações cabíveis.  

III - Acompanhará, também, a transferência do aluno, o parecer parcial do ano em curso, se for 

o caso. 

SEÇÃO III 

DA PROGRESSÃO 

 

Art. 46 Para as turmas de Berçário I e II e Maternal I a progressão de turma ocorre em 

qualquer período do ano, quando a criança completar a idade para ingressar na turma 

seguinte e se tiver a vaga. 

Art. 47 A progressão do Maternal II para o Pré A, do Pré A para o Pré B e do Pré B para o 

Primeiro Ano se dará somente no final do ano e respeitando a data corte de 31 de março do 

ano seguinte.  

SEÇÃO IV 

DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 48 Para as turmas de Pré A e B, a frequência obrigatória é de 60% de presença dos 200 

(duzentos dias letivos e 800 horas anuais) 

SEÇÃO V 

DA ADAPTAÇÃO 

 

Art.49 A adaptação deve ser considerada a partir da efetivação da matrícula 

Art.50 A equipe diretiva, após conhecer a criança e os pais, organizam o processo de 

adaptação da criança. 

Art.51 O processo de adaptação é orientado pela direção da escola, especialmente pelo 

coordenador pedagógico que fará o acompanhamento direto na relação criança, professor, 

auxiliar e pais.  

Art.52 O processo de adaptação corresponde a um período de 5 a 15 dias, podendo variar para 

mais de 15 dias, considerando que o processo de adaptação é individual e a duração desse 

período é diferente de uma criança para outra. 

Parágrafo Único: mesmo que a criança venha para escola inicialmente somente por algumas 

horas, ela será considerada matriculada e com os mesmos direitos das demais crianças. 

 

TÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO 
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Art.53 O patrimônio é constituído pelo conjunto de bens colocados à disposição da escola pela 

Entidade Mantenedora e, ainda, pelos bens adquiridos com contribuições, doações e verbas 

recebidas de programas federais.  

Parágrafo Único: O patrimônio da Escola fica sob guarda, administração e responsabilidade da 

equipe diretiva.  

TITULO VII 

DOS ÓRGÃOS DE APOIO 

CAPÍTULO I 

DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCULO DE PAIS E MESTRES 

 

Art.54 A escola conta com o apoio da Associação do Circulo de Pais e Mestres, com estatuto 

próprio. 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art.55 A Escola conta com o apoio do Conselho Escolar, órgão composto por representantes 

da comunidade escolar e que tem por finalidade deliberar sobre questões pedagógicas no 

âmbito da escola. 

CAPÍTULO III 

DAS DISCIPLINAS 
Art. 56 Dentro do período letivo serão disponibilizadas as disciplinas: Língua Alemã, Educação 

Física, Música e Artes para as turmas de Pré A e B.  

 Pré A Pré B 

Língua Alemã 1 1 

Educação Física 2 2 

Música 1 1 

Artes 1 1 

Parágrafo Único: Os professores das disciplinas deverão ter a formação em Licenciatura na 

respectiva área de atuação.  

TÍTULO VIII 

DOS SERVIÇOS 

CAPÍTULO I 

DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Art. 55 O acervo bibliográfico será catalogado e colocado a disposição dos funcionários, 

professores e alunos da Escola.  

Art. 56 Os alunos da Pré-Escola poderão levar livros para ler com sua família em casa.  

Parágrafo Único: A quantidade de livros a ser levada para casa será estipulada pela direção 

após combinado com os professores. 

TÍTULO IX 

DISPOSITIVOS GERAIS 

 

Art. 57 A legislação, tanto nacional como do Sistema Municipal de Ensino, que modifica 

alguma das disposições do presente Regimento, tem aplicação imediata  e automática. 
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Art. 58  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. 59 A Coordenação Pedagógica das escolas municipais receberá orientação e apoio da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Art 60 – 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. 61 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. 62 Este Regimento deverá ser apresentado a toda a Comunidade Escolar, no início do ano 

letivo. 

Art. 63 Nenhuma publicação oficial que envolva a responsabilidade da Escola pode ser feita 

sem autorização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

                                                                                                                                                   

Nova Petrópolis, 10 de dezembro 2019. 
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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; 

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.  
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§ 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 

 

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. 
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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 

 

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; 
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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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

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) 

   

 

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 

 

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 

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. 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; 

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. 
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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 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. 
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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. 

§ 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. 

§ 2º - O ato de criação a que se refere este artigo não autoriza o funcionamento, que depende 

da aprovação do Conselho Municipal de Educação.  
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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. 

 

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. 
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§ 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. 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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; 

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). 
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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); 

  



33 
 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

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: 
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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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RESOLUÇÃO Nº 01/2019 

  

ESTABELECE ORIENTAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO E 

ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO 

FUNDAMENTAL PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE 

ENSINO DE NOVA PETRÓPOLIS.                                                              

  

  

      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 do seu Projeto Político Pedagógico. 

 

Parágrafo Único: Cabe à escola articular a construção do seu Projeto Político Pedagógico, em 

consonância com o Plano Municipal de Educação, o Regimento Escolar e o Documento Territorial 

Municipal. 

  

Art. 2º A elaboração e o acompanhamento da execução do Projeto Político Pedagógico deve 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 do referido projeto. 

§ 2º Esta comissão deve contar com, no mínimo, três professores, 1 representante do Conselho 

Escolar, o supervisor/coordenador pedagógico escolar e o diretor da instituição, sendo que o 

supervisor/ coordenador e o diretor serão os coordenadores e membros natos. 

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

acompanhamentos e avaliações registradas em ata. 

§ 4º O Conselho Escolar, órgão que representa a Comunidade Escolar, aprovará o Projeto Político 

Pedagógico e fará o acompanhamento da execução do mesmo. 

§ 5º Após a aprovação do Projeto Político Pedagógico da Escola, o mesmo deve ser de conhecimento 

de toda a Comunidade Escolar, entende-se aqui os segmentos: Alunos, Professores, Funcionários e 

Pais. 

 

Art. 3º  O Projeto Político Pedagógico deve contemplar: 

I. Capa; 

II. Folha de rosto; 

III. Índice; 

IV. Apresentação; 
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V. Diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no 

espaço e no tempo; 

VI. Concepção sobre educação, conhecimento e avaliação da aprendizagem; 

VII. Bases ou princípios norteadores da organização do trabalho pedagógico; 

VIII. Os objetivos do Projeto Político Pedagógico da instituição; 

IX. Programa de acesso, acompanhamento, permanência dos estudantes e de superação da 

retenção escolar para as Escolas de Ensino Fundamental; 

X. Programa de formação e planejamento dos profissionais da educação; 

XI. Ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação para as 

Escolas do Ensino Fundamental; 

XII. Calendário Escolar; 

XIII. Cronograma de etapas da elaboração, acompanhamento e revisão do Projeto Político 

Pedagógico. (Anexo I) 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

  

Art. 4º O diagnóstico, juízo sobre a realidade da escola, deve apontar como de fato é o cotidiano da 

escola, apontando o resultado das reflexões do Anexo II e dos questionários enviados para as 

famílias (anexo III), alunos do Ensino Fundamental (anexo IV), professores (anexo V) e profissionais 

(anexo VI), podendo incluir: 

I. Dados quantitativos que mostram uma descrição pormenorizada sobre o número de 

alunos por ano e idade, o número de portadores de necessidades especiais, alunos em 

defasagem idade/série no Ensino Fundamental, índices de aprovação/reprovação entre 

outros que a escola julgar relevante no Ensino Fundamental; 

II. Levantar dados e informações para conhecer interesses, sentimentos, temas, 

dificuldades, entre  outros; 

  

CAPÍTULO III 

PLANO GERAL DE AÇÃO 

 

Art. 5º Estabelecer um Plano Geral de Ação, de desenvolvimento institucional, apontando o 

conjunto de ações e projetos a curto, médio e longo prazo que deverão ser elaborados e 

desenvolvidos com o objetivo de aproximar a realidade do que foi refletido. 

  

  

CAPÍTULO IV 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

  

 Art. 6º A Comissão responsável pela elaboração e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico 

precisa verificar se o Projeto atende às necessidades e potencialidades locais da comunidade em que 

a escola se insere. 

 

 Art. 7º A avaliação do Projeto Político Pedagógico deve considerar o alcance das metas e dos 

objetivos. 
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Art. 8º O resultado da avaliação realizada pela Comissão do Projeto Político Pedagógico deverá ser 

apresentado aos professores e Conselho Escolar ao final do ano letivo. 

 

 Art. 9º. O Conselho Escolar deve acompanhar a execução do Projeto Político Pedagógico. 

  

CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 10. Esta resolução estabelece passos para a execução do Projeto Político Pedagógico. 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. 11 O Projeto Político Pedagógico é reelaborada ao longo do ano letivo e terá vigência de cinco 

anos para as Escolas de Ensino Fundamental e de três anos para as Escolas que atendem 

exclusivamente a Educação Infantil. 

 

Art. 12 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e o Conselho Municipal de Educação 

acompanharão  a execução do Projeto Político Pedagógico. 

 

Art. 13 Esta Resolução revoga a Resolução 01/2011, de 13 de junho de 2011, do Conselho Municipal 

de Educação de Nova Petrópolis. 

  

  

                                                             Nova Petrópolis, 16 de julho de 2019. 

  

CONSELHEIRAS RELATORAS: 

Cristiane Kieling 

Cristiane Lamb 

Inês Birk 

Josiane Mallmann 

Rejane Silene de Castro 

 

 Aprovado por unanimidade pelo Plenário em sessão ordinária realizada em 16 de julho de 2019. 

  

  

  

                                                                ____________________________ 

                                                          Rejane Silene de Castro 

                                                     Presidente do CME 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PPP 

 

Escola:  

Supervisora(as)/Coordenadora:  

Comissão responsável pelo PPP 

Nome Completo Segmento Representado 

 

Distribuição dos questionários para as famílias    Data Responsável 

 

Aplicação dos questionários com os alunos no Ensino 

Fundamental   

Data Responsável 

Distribuição dos questionários para os professores e 

profissionais 

Data Responsável 

Análise das respostas dos questionários De ___/___/____ até 

___/___/____ 

Responsável 

Elaboração do documento De ___/___/____ até 

___/___/____ 

Responsável 

 

Entrega do PPP para avaliação do Conselho Escolar Data Responsável 

Apresentação do Projeto Político Pedagógico para toda 

a comunidade escolar 

Data Responsável 

Término de vigência do PPP Ano  

Avaliação do PPP 

 

 

 

 

Datas Previstas Comissão do PPP 
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ANEXO II 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS QUE PODEM AUXILIAR NA REFLEXÃO PARA ELABORAR E REVISAR 

O PPP 

1)   O que funcionou e o que não funcionou no ano anterior ao planejado? 

2)   O que é o ideal e o que temos? 

3)   Como elevar o nível de aprendizagem? 

4)   Com que conceitos de cidadania, solidariedade e companheirismo queremos trabalhar? 

5)   Dentre as tendências da sociedade, quais têm maior impacto na escola? 

6)   Qual o modelo de sociedade que deve servir como rumo para os passos dos envolvidos, 

elaboradores e executores do projeto? 

7)   Como se relaciona a escola com o processo transformador da sociedade? 

8)   Que parcerias serão feitas? 

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

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

11)   O que é qualidade de ensino? 

12)   O que quer dizer educação inclusiva? 

13)   O que significa ensinar para a diversidade cultural? 

14)   Em que consiste o atendimento às características individuais dos alunos da escola? 

15)   Que princípios serão destacados para a avaliação da escola? 

16)   O que se entende por currículo? 

17)   Qual é o currículo desejado? 

18)   Qual o papel das tecnologias educativas na escola? 

19)   Como é concebida a pesquisa na formação dos alunos e dos professores? 

20)   Que tipo de relações interpessoais são estabelecidas no cotidiano escolar? 

21)   Como está a escola em relação aos resultados e processos desenvolvidos nas políticas públicas 

e nos programas do Governo Federal e Municipal? 

22)   Que tipo de avaliação nós desejamos? E qual nós praticamos? 

24)   Como desejamos a organização administrativa da nossa escola? Como ela é na realidade?  

25)   Como desejamos o Regimento Escolar e como ele é efetivamente? 

26)   Como desejamos que seja a comunicação na nossa escola? 

27)   Como a comunicação é realizada no cotidiano? 

28)   Onde e como os alunos se alimentam na escola? 

29)   Como os alunos se relacionam entre si em sala de aula e no intervalo? 

30)   O mobiliário, sua organização e sua distribuição espacial são adequados aos alunos (faixa etária, 

gênero, deficiência etc.)? 

31)   Como os alunos acessam os materiais escolares (livros literários, brinquedos, jogos, 

equipamentos, lápis etc.)? Têm autonomia ou precisam sempre de um adulto? 

32)   Como é a organização do pátio escolar para uso dos alunos no intervalo ou nos momentos de 

recreação? 

33)   Qual o envolvimento dos alunos com a aprendizagem? 

34)   Os alunos se sentem estimulados a buscar novas informações e conhecimentos? 

35)   Os alunos estão aprendendo sobre temas significativos para a realidade vivida? 

36)   O que se faz com as produções dos alunos? 

37)   Como os familiares são atendidos na escola? Em quais situações são convidados a comparecer à 

unidade? 
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ANEXO III 

SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIO PARA AS FAMÍLIAS 

Escola: _________________________________________________________  Data: ___/ ____/ ____ 

Nome do(a) aluno(a): _______________________________________________________________ 

 

1.       Escolaridade do responsável I: 

(  ) Sem escolaridade 

(  ) Ensino Fundamental completo 

(  )Ensino Fundamental incompleto 

(  )Ensino Médio completo 

(  )Ensino Médio incompleto 

 (  ) Ensino Superior completo 

(  )Ensino Superior incompleto 

(  ) Pós graduação completo 

(  )Pós graduação incompleto 

 

 2.       Escolaridade do responsável II: 

(  ) Sem escolaridade 

(  )Ensino Fundamental completo 

(  )Ensino Fundamental incompleto 

(  )Ensino Médio completo 

(  )Ensino Médio incompleto 

(  ) Ensino Superior completo 

(  )Ensino Superior incompleto 

(  ) Pós graduação completo 

(  )Pós graduação incompleto 

 

  

3.       A família faz parte de algum Programa Social (Bolsa Família)? (   ) SIM   (   ) NÃO 

 

4.       Com quem fica o(a) aluno(a) quando não está em período escolar? 

(  )Avós 

(  )Pai 

(   )Mãe 

(   )Irmão 

(   )Pessoa contratada 

(  ) Fica sozinho 

(   )Outros: ___________ 

 

5.       Que locais a família frequenta: 

(  ) Grupo de Idosos 

(  ) Grupo de Jovens 

(  ) Grupo de Danças Folclóricas 

(  ) CTG 

(  ) Grupo de Bolão 

(  ) Grupo de Senhoras 

(  ) Coral 

(  ) Futebol 

(   ) Cinema 

(  ) Outros: _________________ 

 

  

6.       A família faz leituras habitualmente? (  ) SIM (  ) NÃO 

Se SIM, marque as leituras realizadas: 

(  ) Jornal 

(  ) Livro 

(  ) Revistas 

(  ) Gibis 

(  ) Outros 

7.       Quem é o responsável em acompanhar as atividades e tarefas escolares? 

(  )Avós 

(  )Pai 

(   )Mãe 

(   )Irmão  

(  ) Faz sozinho 

(   )Outros:___________ 
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 8.       A família tem acesso à internet em casa? 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

  

9.       O quanto o(a)  aluno(a) demonstra gostar de estar na escola: 

(   ) Gosta muito 

(   ) Gosta, mas às vezes reclama por ter que ir 

(   ) Gosta um pouco 

(   ) Não gosta 

(   ) Outros _________________ 

 

10.   Você participa das reuniões quando convocado?  (   ) SIM    (    ) NÃO 

Se a resposta for NÃO, assinale o motivo: 

(   ) As reuniões são sempre no horário de trabalho 

(   ) Tenho outros filhos menores para cuidar 

(   ) Não gosto de participar 

(   ) Tenho impossibilidade física 

(   ) Outros: ___________________________________________________________ 

  

11.   Você procura a escola por iniciativa própria? 

 (    ) frequentemente (    ) algumas vezes (   ) nunca 

  

12.   Quais os melhores horários da família para participar de eventos na escola? 

______________________________________________________________________ 

  

13.   Deixe o seu comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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ANEXO IV 

SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

  

1 – Você gosta de estudar nesta escola (  ) SIM   (   ) NÃO 

Por quê? ______________________________________________________________________ 

  

2 – Como é a relação entre professores e alunos? 

(  ) Ótima 

(  )Boa 

(  )Razoável 

(  )Ruim 

  

3 – O que você mais gosta na escola? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4 – Quais são as suas leituras preferidas? 

(  ) Jornal 

(  )Livro 

(  )Revista 

(  )Textos na internet 

(  )Outros _____________ 

  

5 – Você acessa a internet quando não está na escola? (  ) SIM (  )NÃO 

Se a resposta for sim, marque todas as opções que você utiliza: 

(  )Facebook 

(  )Whatsapp 

(  )Instagram 

(  )Youtube 

(  )E-mail 

(  )Sites de jogos 

(  )Sites de notícias 

(  )Sites de Pesquisa 

(  ) Outros ___________________ 
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6 – Quanto tempo você dedica aos estudos diários em sua casa: 

(  ) Menos de 1 hora 

(  ) 1 a 2 horas 

(  ) Mais de 3 horas 

  

7 – Você se sente atendido pelos professores quando há dúvidas ou dificuldades no entendimento das 

atividades? (  ) SIM  (  ) NÃO 

 8 – Deixe seu comentário: 

_______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO V 

SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

 

  

1. Nome:____________________________________________________________________ 

2.    Turno de trabalho nesta escola: ( )Manhã ( ) Tarde ( )Noite 

3.    Outras funções exercidas fora desta escola: ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.    Atua há quanto tempo na Rede Municipal de Ensino? _____________________________ 

5.    Tempo total de trabalho na área da educação: ___________________________________ 

6.    Atua há quanto tempo nesta escola? __________________________________________ 

7.    Como você avalia a relação aluno/professor nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

8.    Como você avalia a relação equipe diretiva/professor? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9.    Há facilidade para obter os recursos de que você precisa para ensinar nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

10.  Você se sente apoiado ensinando nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

11.   Os professores desta escola colaboram uns com os outros? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________  

12.   No geral, como está o seu nível de satisfação com a experiência de ensino nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

13.   Existem espaços de diálogos, debates, estudos e reflexões no cotidiano da escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

14.   Deixe o seu comentário: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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ANEXO VI 

SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

  

1. Nome:____________________________________________________________________ 

2.    Turno de trabalho nesta escola: ( )Manhã ( ) Tarde (         )Noite 

3.    Funções exercidas na escola: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.    Atua há quanto tempo na Rede Municipal de Ensino? _____________________________ 

5.    Tempo total de trabalho na área da educação: __________________________________ 

6.    Atua há quanto tempo nesta escola? __________________________________________ 

7.    Como você avalia a sua relação com  alunos e professores nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

8.    Como você avalia a sua relação com  a equipe diretiva? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9.    Há facilidade para obter os recursos de que você precisa para trabalhar nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

10.  Você se sente apoiado trabalhando nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

11.   Os profissionais da educação desta escola colaboram uns com os outros? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________  

12.   No geral, como está o seu nível de satisfação com a experiência nesta escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

13.   Existem espaços de diálogos, debates, estudos e reflexões no cotidiano da escola? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

14.   Deixe o seu comentário: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 


