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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FARROUPILHA 

 

 

Resolução Nº. 001, 08 de Março de 2007. 

 

Regulamenta o Ensino fundamental de 09 (nove) 

anos de duração, na Rede Municipal de Ensino 

de Farroupilha e dá outras providências. 

 

 

 O Conselho Municipal de Educação em cumprimento ao que estabelecem 

a LDBN nº 9394/96, as Leis Municipais n
os

 3.222 e 3.223 de 19 de dezembro de 

2006, ao que está configurado nos dispositivos da Lei Orgânica do Município 

considerando as Leis Federais n
os

 11.114/05 e 11.274/06 e os Decretos 

Municipais Nºs 4.255-a/2006 e 4.373/2006, 

 

 Resolve: 

 

 Art. 1º - A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, de 

implantação gradativa, e da Educação Infantil adotará a seguinte nomenclatura: 

 

Etapa de Ensino Faixa etária prevista Duração 

Educação Infantil 

Creche 

Pré-escola 

até 5 anos de idade 

até 3 anos de idade 

4 e 5 anos de idade 

 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Anos Finais 

até 14 anos de idade 

de 6 a 10 anos de idade 

de 11 a 14 anos de 

idade 

9 anos 

5 anos 

4 anos 

 
 



 

Art. 2º - A partir do ano letivo de 2007, devem ser matriculados na Rede 

Municipal de Ensino: ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 06/2007 

ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 01/2018 
 

 

I - No primeiro nível da pré-escola, os educandos que completarem 4 anos de 

idade de março do ano anterior até o último dia do mês de fevereiro do ano em 

curso, podendo ser prorrogado, caso haja vagas, até 31 de março. 

 

II - No segundo nível da pré-escola, última etapa da Educação Infantil, os 

educandos que completarem 5 anos de idade de março do ano anterior até o 

último dia do mês de fevereiro do ano em curso, podendo ser prorrogado, caso 

haja vagas, até 31 de março. 

 

III - No primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, os 

educandos que completarem 6 anos de idade de março do ano anterior até o 

último dia do mês de fevereiro do ano em curso, sem prejuízo da oferta e da 

qualidade da educação infantil, podendo ser prorrogado, caso haja vagas, até 31 

de março. 

 

a) Os educandos com 6 anos de idade não podem ser matriculados 

diretamente no 2º ano do ensino fundamental de 9 ( nove ) anos de 

duração, conforme LDB 9394/96 artigo 24, II. Ressalte-se que a 

aprendizagem no primeiro ano não se limita apenas à leitura e à escrita, 

mas também ao desenvolvimento afetivo, social, motor e cognitivo em 

toda a sua amplitude. 

b) Os educandos com 6 anos de idade, que tenham um desempenho 

superior ao esperado para o primeiro ano, em todas as áreas do 

desenvolvimento, poderão ser avançados para o segundo ano, mediante 

avaliação do rendimento escolar realizado pela professora, 

acompanhada da pessoa responsável pela coordenação pedagógica da 

escola e de um membro da supervisão da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

IV - No primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos os 

educandos que tenham, ou não, freqüentado o último nível da educação infantil 

e que completarem 7 anos de idade até o último dia do mês de fevereiro. Os 

educandos poderão avançar para o 2º ano, mediante avaliação feita pela escola, 

conforme está previsto no artigo 24, V, C, LDBN nº 9394/96. REVOGADO 

PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 01/2018 
 

 Art. 3º - Fica garantido o Ensino Fundamental de 8 anos de duração para 

os educandos que o iniciaram até o ano de 2006. 



 

 

 Parágrafo Único – O aluno que está freqüentando o ensino fundamental de 

8 anos de duração e que for transferido ou reprovado permanecerá no ensino 

fundamental de oito anos até a extinção da oferta. À medida que for extinta a 

oferta do ensino fundamental de oito anos de duração, esse aluno passará a 

cursar o ensino fundamental de 9 (nove) anos de duração. O estabelecimento de 

ensino deve, então, localizar este aluno em sua organização curricular de acordo 

com os conhecimentos, habilidades e competências adquiridas, o estágio de 

desenvolvimento, o Plano de Estudos e a Proposta Pedagógica do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos de duração.  

 

 Art. 4º - Os estabelecimentos de ensino credenciados e autorizados serão 

considerados credenciados e autorizados para ofertar o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos de duração, conforme quadro abaixo: 

 

 

Ensino Fundamental de 8 anos de 

duração 

Ensino Fundamental de 9 anos de 

duração 

1ª a 4ª série 1º ao 5º ano 

1ª a 5ª série 1º ao 6º ano 

1ª a 6ª série 1º ao 7º ano 

1ª a 7ª série 1º ao 8º ano 

1ª a 8ª série 1º ao 9º ano 

 

 Art. 5º - As Escolas que integram o Sistema Municipal de Ensino 

credenciadas e autorizadas para oferecer a Educação Infantil até os 6 anos de 

idade, serão consideradas credenciadas e autorizadas até os 5 anos de idade. 

 

 Art. 6º Os Regimentos Escolares aprovados que disciplinarem a oferta da 

Educação Infantil até os 6 anos de idade, serão considerados aprovados para a 

oferta da Educação Infantil até os 5 anos de idade. 

 

Art. 7º - O Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica e Plano de Estudos 

deverão ser elaborados para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e para a 

Educação Infantil, vigorando em concomitância com os respectivos documentos 

do Ensino Fundamental de oito anos. 

 

Parágrafo Primeiro – Na Proposta Pedagógica deve constar, para o 

primeiro ano do Ensino Fundamental, o processo de aprendizagem que 

privilegie o lúdico, respeite a unicidade, a lógica e permita um aprendizado de 

construção e reconstrução do conhecimento, num ambiente alfabetizador, 

adequado à faixa etária atendida. 

 



 

Parágrafo Segundo – Do primeiro para o segundo ano do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos não haverá retenção do educando.  

 

Parágrafo Terceiro - A avaliação deverá estar em conformidade com os 

objetivos do Plano de Estudos da escola e expressa através de parecer descritivo 

da Educação Infantil até o quinto ano, considerando todos os aspectos do 

desenvolvimento do educando. E do sexto ao nono ano por pontos, numa escala 

de zero a cem, segundo Regimento Escolar. 

 

Art. 8º - Cabe ao órgão Administrativo do Sistema promover as alterações 

necessárias à ampliação de oferta de vagas para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos de duração, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. 

 

Art. 9º - As salas de aula devem ser em número suficiente para atender o 

alunado, obedecendo à proporção de 1,20 m² por aluno para a organização das 

turmas. Deve-se levar em conta o Projeto Pedagógico, as modalidades que oferta 

e a localização da escola, observando-se o número máximo de alunos por turma: 

 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais Anos Finais 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 
ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 01/2017 
Parágrafo único: conforme a disponibilidade da mantenedora, nos 

próximos cinco anos, estando no aguardo da homologação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, 

será admitido um número superior ao previsto no “caput” deste artigo. 

 

Art. 10º - Ao aluno portador de necessidades especiais, será assegurada a 

matrícula aos 6 anos de idade, devendo seu representante legal informar, no ato 

da mesma, qual é a deficiência do educando, para que possa ser verificada a 

possibilidade de adequação ao mesmo naquele estabelecimento de ensino ou, se 

necessário, ser encaminhado para outra escola que possua instalações 

adequadas. 

 

Parágrafo Único: Quando atendida criança portadora de necessidades 

especiais, faz-se necessária a redução do número de crianças por turma, de  

modo a tornar viável o atendimento em todos os aspectos do desenvolvimento 

da criança nos primeiros anos da Educação Básica.  

 

 Art. 11 - Deve a escola informar, previamente, a respeito dos alunos com 

excesso de faltas aos Conselhos Tutelares do município, ao Juiz competente da 



 

Comarca e ao Ministério Público. (Art. 12 -  alterado pela Lei Federal nº 10.287, 

de 20 de setembro de 2001). 

 

 Art 12 - O corpo docente, conforme os artigos 62 e 67 da LDBN 

9.394/96, deve ter formação de nível superior, admitindo como formação 

mínima a obtida em nível médio para o exercício nos anos iniciais e na educação 

infantil, devendo haver aperfeiçoamento constante, licenciamento periódico 

remunerado e programas de educação continuada para os profissionais da 

educação em todos os níveis. 

 

 Art. 13 - Cabe ao Conselho Municipal de Educação, no uso de suas 

atribuições, encaminhar alterações que se façam necessárias ao Plano Municipal 

de Educação, atendendo aos novos dispositivos da LDBN 9394/96. 

 

Art. 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                Farroupilha, 08 de Março de 2007. 

 

 

 COMISSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ângela Maria Jung Silvestrin  

Márcia Maria Pasqual Brambilla 

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Simone Teresinha Miorelli 

 

Aprovado por unanimidade em sessão plenária ordinária realizada no dia 

08 de Março de 2007. 

 

Márcia Elisa Rombaldi 

                                                                         Presidente 

 

Homologado Pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em 

............  

 

Registre-se e publique-se.  
 

 

 



 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA - RS 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESOLUÇÃO nº 02, de 17 de Maio de 2007. 

 

Estabelece normas, condições para a oferta da Educação 

Infantil no Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha e 

regula procedimentos correlatos.  

 
O Conselho Municipal de Educação em cumprimento ao que estabelecem a LDB 

9.394/96, as Leis Municipais 3.222 e 3.223 de 19 de dezembro de 2006, considerando as Leis 

Federais 11.114/05 e 11.274/06 e ao que está configurado nos dispositivos da Lei Orgânica do 

Município de Farroupilha, 

 

RESOLVE: 

 

 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Art. 1º – A Educação Infantil, definida na LDB 9.394/96 como sendo a primeira 

etapa da Educação Básica e que constitui um direito da criança de zero (0) a seis (6) anos de 

idade e que na redação deste texto passaremos a referenciar até os cinco (5) anos de idade, 

conforme Lei Federal 11.114 e 11.274 que alteram os artigos 6º, 30, 32 e 87 da LDB 9.394/96 

e da Resolução do CME 01/2007, oferecida pelo Poder Público Municipal e pela iniciativa 

privada, vinculada ao Sistema Municipal de Ensino, passará a ser regida mediante ao que 

dispõe a presente Resolução. 

 

Art. 2° – As instituições que ofertam a Educação Infantil e que integram o Sistema 

Municipal de Ensino são as mantidas: 

 

I – pelo Poder Público Municipal; 

II – por entidades privadas, localizadas no Município e que ministram somente a 

Educação Infantil; 

 

Parágrafo Único – Entende-se por instituições privadas de Educação Infantil as 

enquadradas nos incisos I, II, III e IV do artigo 20 da LDB 9.394/96. 

 



 

Art. 3º – A Educação Infantil será oferecida em: 

 

I – creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três (3) anos de idade; 

II – pré-escolas, para crianças de quatro (4) a cinco (5) anos de idade. 

 

Parágrafo Primeiro – Para fins desta Resolução, entidades equivalentes a creches, a 

qual se refere o "caput" do inciso I do artigo anterior, são todas as entidades responsáveis pela 

educação e cuidado de crianças de zero (0) a três (3) anos de idade, independente de 

designação e regime de funcionamento. 

 

Parágrafo Segundo – As crianças com necessidades especiais, na faixa etária de zero 

(0) a cinco (5) anos, serão atendidas, preferencialmente, na rede regular de ensino da 

Educação Infantil, conforme preconiza a LDB 9.394/96 e demais dispositivos legais vigentes 

no País. 

 

Parágrafo Terceiro – A denominação patronímica das instituições escolares de 

Educação Infantil da rede pública e privada é de escolha da respectiva mantenedora. 

 

 

DAS FINALIDADES, OBJETIVOS E FUNÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Art. 4º – A Educação Infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até cinco (5) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

 

Art. 5º – A Educação Infantil tem por objetivos proporcionar condições adequadas 

para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, 

intelectual, moral e social. Ampliar experiências e estimular o interesse da criança pelo 

processo de desenvolvimento do ser humano, da natureza e da sociedade. 

 

Art. 6º – Dadas às particularidades do desenvolvimento das crianças de zero (0) a 

cinco (5) anos de idade, a Educação Infantil cumpre duas funções associadas e indispensáveis: 

educar e cuidar, em ambientes distintos dos da família, integrando aspectos físicos, afetivos, 

cognitivos, sociais e culturais. 

 

 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Art. 7º – As instituições de Educação Infantil, respeitados os dispositivos legais 

vigentes da União, do Estado e do seu Sistema de Ensino, terão a incumbência de elaborar e 

executar sua Proposta Pedagógica, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais, de modo 

que haja uma transição adequada do contexto familiar ao escolar, nesta etapa da vida da 

criança zero (0) a cinco (5) anos de idade. 

 

Parágrafo Primeiro – A Proposta Pedagógica, que norteia o processo educacional a 

ser desenvolvido pela instituição, deve estar fundamentada na concepção de criança de zero 

(0) a cinco (5) anos de idade, como um ser em desenvolvimento, sujeito ativo na construção 

do seu conhecimento e inteirado com o seu meio. 



 

 

Parágrafo Segundo – O Currículo da Educação Infantil, incluído na Proposta 

Pedagógica, deve assegurar a formação básica comum, respeitando as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a localização da instituição, a diversidade social e cultural da criança e o 

conhecimento que se quer socializar com a mesma. 

 

Art. 8º – A Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar da instituição de Educação 

Infantil devem proporcionar condições de funcionamento das estratégias educacionais, do uso 

do espaço físico, do horário e do calendário escolar. Nas instituições mantidas pelo Poder 

Público Municipal, a Proposta Pedagógica é apreciada e aprovada por instância do Órgão 

Administrativo do Sistema de Ensino. 

 

Parágrafo Único – A Proposta Pedagógica das instituições da Educação Infantil, 

mantidas pela iniciativa privada, será apreciada e aprovada por instância da respectiva 

mantenedora.  

 

Art. 9º – Na elaboração e execução da Proposta Pedagógica nas instituições que 

ofertam a Educação Infantil, devem estar definidos, respeitados e acatados os princípios 

éticos, políticos e estéticos para que as crianças e suas famílias sejam incluídas em uma vida 

cidadã, sendo sujeitos ativos, inteirados a um meio, na construção do conhecimento e de 

valores. 

 

Art. 10 – A Secretaria Municipal de Educação, na condição de Órgão Administrativo 

do Sistema de Ensino, oferecerá apoio orientando e supervisionando as Propostas 

Pedagógicas para que possam ser executadas com qualidade, visando à melhoria das ações de 

cuidar e educar crianças na faixa etária de zero (0) a cinco (5) anos. 

 

Art. 11 – A Proposta Pedagógica para Educação Infantil deve organizar suas 

estratégias de avaliação, através do acompanhamento e dos registros das etapas alcançadas 

nos cuidados e na educação às crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

 

Art. 12 – As instituições de Educação Infantil, em atendimento ao disposto no artigo 

12 inciso I da LDB 9.394/96, na elaboração e execução de suas Propostas Pedagógicas, 

deverão em síntese, considerar os seguintes aspectos: 

 

I – os fins e objetivos da Proposta; 

II – conceber a criança em processo de desenvolvimento e aprendizagem; 

III – as características da clientela a ser atendida e da comunidade na qual se insere; 

IV – regime de funcionamento (atenderá as necessidades da comunidade, podendo 

ser ininterrupto o ano civil, respeitados, pela mantenedora, os direitos 

trabalhistas ou estatutários); 

V – os ambientes físicos, as instalações e os equipamentos disponíveis para o 

atendimento das crianças da Educação Infantil; 

VI – a habilitação dos recursos humanos que irão atuar na Educação Infantil; 

VII – os parâmetros (idades) de organização das turmas e a relação 

(professor/criança); 

VIII – a existência de uma Proposta de articulação da instituição, família e 

comunidade; 



 

IX – processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança e da instituição 

escolar que oferece a Educação Infantil. 

 

Art. 13 – As mantenedoras das instituições de Educação Infantil poderão organizar 

equipes multiprofissionais para atendimentos às crianças sob sua responsabilidade, compostas 

por: assistente social, psicólogo, pediatra, dentista, fonoaudiólogo, psicopedagogo, auxiliar de 

enfermagem, etc. 

 

Art. 14 – No tocante às instituições de Educação Infantil que oferecem alimentação 

(refeições ou lanches) é indispensável o assessoramento sistemático de um nutricionista. 

 

Art. 15 – Os parâmetros para a organização dos grupos têm como referência a faixa 

etária e a Proposta Pedagógica da instituição, observada a seguinte relação criança/professor: 

ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 01/2009 
 

a - crianças de 0 a 01 ano - até 05 crianças/01 professor; 

b - crianças de 01 a 02 anos - até 07 crianças/01 professor; 

c - crianças de 02 a 03 anos - até 10 crianças/01 professor; 

d - crianças de 03 a 04 anos - até 15 crianças/01 professor; 

e - crianças de 04 a 05 anos - até 20 crianças/01 professor. 

       

Parágrafo Primeiro – Na faixa etária de zero (0) a dois (2) anos de idade, admite-se a 

possibilidade de até dez (10) crianças por professor com a assistência de um auxiliar, cuja 

formação mínima corresponda ao Ensino Médio. 

  

Parágrafo Segundo – Quando atendidas crianças portadoras de necessidades 

especiais, em turmas de Educação Infantil, faz-se necessário à redução do número de crianças 

por turmas de modo a tornar viável o atendimento em todos os aspectos da criança da 

primeira etapa da Educação Básica.   

 

 

DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Art. 16 – A direção de escola de Educação Infantil deve ser exercida por profissional 

formado em curso de graduação em Pedagogia ou com formação em nível de pós-graduação 

em Administração Escolar. É necessária a experiência docente de, no mínimo, dois (2) anos 

para essa função. ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 01/2019 

Art. 16. A direção de escola de Educação Infantil deve ser exercida por profissional 

formado em curso de graduação em Pedagogia ou com graduação na área de educação com 

Pós-Graduação em Gestão Escolar, em ambos os casos é necessário experiência docente de, 

no mínimo, dois (2) anos. 

§ 1º Admite-se, conforme Lei Municipal nº 2.353 de 21 de outubro de 1997, no seu 

artigo 3º, alínea “b”, que o diretor de Escola de Educação Infantil, possua habilitação de 

nível superior na área de Educação. 

§ 2º As mantenedoras das Escolas de Educação Infantil deverão prover docente 

para desempenhar a função de substituto nos casos de afastamento do diretor responsável 

pela instituição, observando os requisitos legais para ocupação desta função. 



 

§ 3º No caso de afastamento do Diretor da Escola de Educação Infantil, por um 

período superior a quinze (15) dias, a mantenedora deverá informar a este conselho o 

período do afastamento, o professor que ficará responsável pela escola e o novo quadro de 

recursos humanos, tendo a obrigação de contratar um professor para substituição neste 

período.  

§ 4º No caso do afastamento do diretor por períodos menores a 15 dias, admite-se 

que o professor substituto responda pela direção do estabelecimento de ensino e mantenha 

atividades de docência. 

§ 5º No caso de descumprimento deste artigo e seus parágrafos, poderá ser suspenso 

o Recadastro da Instituição no ano corrente. 

§ 6º A partir da publicação desta resolução, as mantenedoras deverão informar, nos 

casos de afastamento do diretor, o nome do profissional substituto ao Conselho Municipal de 

Educação. 

  

Art. 17 – O docente para atuar na Educação Infantil será o formado, no mínimo, em 

nível médio, modalidade Normal. Recomenda-se uma formação em curso de licenciatura 

específica, graduação em Pedagogia. 

 

Parágrafo Único – As mantenedoras que apresentam em seus quadros de recursos 

humanos docentes leigos, que não possuem a formação mínima aferida no "caput" deste 

artigo, deverão articular-se com instituições formadoras de recursos humanos, em caráter 

emergencial, com vistas a que todos os profissionais de suas instituições de Educação Infantil 

obtenham, no mínimo, a habilitação em nível médio, modalidade Normal.  

 

Art. 18 – O Órgão Administrativo do Sistema de Ensino deverá promover, 

anualmente, o aperfeiçoamento dos docentes em exercício em instituições de Educação 

Infantil, de modo a viabilizar uma formação que possa atender e contemplar os objetivos da 

Educação Infantil e as características das crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade. Um 

aperfeiçoamento profissional contínuo faz-se necessário, conforme dispositivos legais 

vigentes, aos profissionais da Educação. 

 

 

DOS ESPAÇOS, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS. 

 

 

Art. 19 – Todo o imóvel destinado à Educação Infantil, público ou privado, 

dependerá de aprovação pelo Órgão Oficial competente e ser adequado aos fins a que se 

destina e, no que couber, atender às normas e especificações técnicas da legislação pertinente 

em vigor. 

 

Parágrafo Único – O imóvel deve apresentar condições adequadas de localização, 

acesso, segurança, salubridade, saneamento e higiene e ser observadas as possíveis variações 

climáticas da região, quando do projeto e da edificação das dependências do prédio, em 

especial, as da área pedagógica (salas de atividades). 

 

Art. 20 – Os espaços físicos, internos e externos, deverão corresponder à Proposta 

Pedagógica da instituição de Educação Infantil, a fim de favorecer o desenvolvimento integral 



 

das crianças de zero (0) a cinco (5) anos de idade e respeitadas as suas necessidades e 

capacidades. 

 

Art. 21 – A estrutura física das instituições de Educação Infantil deverá contemplar, 

no mínimo, o que diz respeito a: ALTERADO PELA RESOLUÇÃO 03/2011. 

 

I – sala própria para atividades administrativo-pedagógicas; 

II – sala de atividades para as turmas de cada faixa etária, com área mínima 

correspondente a 1,20 m²/criança; 

III – sala para atividades múltiplas, com área mínima proporcional ao número de 

alunos das turmas da instituição; 

IV – dependência com instalações e equipamentos para o preparo da alimentação e 

que esta atenda as exigências de nutrição, saúde, higiene, conservação e 

segurança. Em caso de ser oferecida refeição, deverá existir um local distinto e 

adequado para tanto (refeitório); 

V – instalações sanitárias completas suficientes e próprias para uso exclusivo das 

crianças, com iluminação e ventilação direta, estando as portas desprovidas de 

chaves e trincos; 

VI – instalações sanitárias próprias para adultos, com espaço para vestiário e box com 

chuveiro; 

VII – local para repouso (berçário), provido de berços individuais, para as instituições 

que atendem crianças de zero (0) a dois (2) anos de idade, em tempo integral 

e/ou parcial. Nas instituições de pequeno porte (até 50 crianças), o local de 

repouso pode ser na própria sala de atividades, desde que respeitado o espaço 

mínimo de 2,00 m²/criança; 

VIII – local para repouso, provido de colchonetes, revestidos de materiais lisos e 

impermeáveis, quando forem instituições que atendem crianças de dois (2) a 

cinco (5) anos de idade, em tempo integral e/ou parcial;  

IX – local para higienização, próximo à sala de atividades, com balcão para troca de 

roupa, pia com torneiras de água potável quente e fria; 

X – local interno privativo para as mães amamentarem as crianças, provido de 

instalações adequadas; 

XI – solário interno ou externo, de preferência com acesso direto ao berçário, sendo 

que a área deve ficar em torno de 30% da capacidade do berçário; 

XII – lavanderia ou uma área de serviço devidamente equipada e com instalações 

suficientes, adequadas e em bom estado de conservação e segurança; 

XIII – área ao ar livre, nas dimensões de no mínimo, 3,00 m²/criança em condições de 

possibilitar a prática de atividades de expressão física e de lazer, contemplando 

áreas verdes e arborizadas. Outros espaços também devem existir, com 

equipamentos e materiais específicos às crianças, na faixa etária atendida. 

 

Parágrafo Primeiro – A proporção da área ao ar livre mencionada no "caput" do 

inciso anterior, diz respeito ao número de crianças que, alternadamente, utilizam a área. Isto 

sendo, as turmas usam a área em momentos diferentes. 

 

Parágrafo Segundo – Recomenda-se a existência de uma área externa coberta para 

atividades diversas, com espaço compatível ao atendimento oferecido, para as instituições de 

Educação Infantil. 

 



 

Parágrafo Terceiro – As dependências citadas nos incisos IV, V, VI e XII devem ser 

pavimentadas de forma a oferecer segurança aos usuários e serem de fácil limpeza, além de 

ter as paredes laváveis, no mínimo até a altura de 1,50 m. 

 

Parágrafo Quarto – Os equipamentos da área ao ar livre e da praça de brinquedos 

devem ser adequados à faixa etária das crianças e apresentarem condições permanentes de 

manutenção e segurança aos usuários. 

 

Parágrafo Quinto – Os ambientes internos e externos das instituições de Educação 

Infantil têm que oferecer condições de segurança e serem de fácil acesso aos portadores de 

deficiências físicas. 

 

Parágrafo Sexto – Nas escolas que oferecem Ensino Fundamental, a praça de 

brinquedos e demais espaços destinados à Educação Infantil são de uso exclusivo, porém a 

área ao ar livre e coberta pode ser de uso coletivo, desde que a ocupação pelas crianças da 

Educação Infantil, ocorra em horários distintos. 

 

Parágrafo Sétimo – No berçário, a fim de manter-se a livre circulação e facilidade de 

atendimento às crianças, são exigidos como mínimos, os seguintes espaçamentos: 

 

a - 0,50 metros entre os berços; 

b - 0,50 metros entre os berços e as paredes. 

 

 

 

 

DA ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Art. 22 – Compete ao Órgão Administrativo do Sistema de Ensino definir e 

implementar procedimentos de administração, orientação, supervisão e controle das 

instituições de Educação Infantil, com a perspectiva de aprimorar a qualidade da ação 

educativa, aliada aos cuidados dispensados às crianças. 

                 

Parágrafo Único – Ao Sistema de Ensino cabe zelar pela observância das Leis de 

ensino e das decisões do Conselho Municipal de Educação, atendido o disposto nesta 

Resolução. 

 

Art. 23 – Compete à Secretaria Municipal de Educação acompanhar e avaliar as 

instituições de Educação Infantil, vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, nos seguintes 

aspectos administrativo-pedagógicos: 

 

I – o cumprimento da legislação educacional; 

II – a execução da Proposta Pedagógica; 

III – as condições de matrícula e de permanência das crianças nas instituições de 

Educação Infantil; 

IV – o processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados, considerando o 

teor da Proposta Pedagógica da instituição e os dispositivos legais e normativos 

vigentes; 



 

V – as condições das dependências físicas, suas instalações e equipamentos e a 

adequação às suas finalidades;  

VI – a regularidade dos registros na documentação das crianças e demais serviços e 

atividades administrativo-pedagógicas da instituição; 

VII – a articulação da instituição de Educação Infantil com a família e a comunidade 

em que está inserida; 

VIII – a oferta e execução de programas suplementares no que se referem à 

assistência à saúde, alimentação e às crianças portadoras de necessidades 

educacionais especiais, nas instituições de Educação Infantil. 

 

Art. 24 – Caberá ao Órgão Administrativo do Sistema de Ensino impedir o 

funcionamento das instituições de Educação Infantil, quando comprovadas irregularidades 

que comprometem um regular desempenho, conforme o estabelecido na presente Resolução e 

nos demais dispositivos constitucionais e legais vigentes no País. ALTERADO PELO ART. 

1º  DA RESOLUÇÃO 05/2007 

 

Parágrafo Único – As irregularidades serão apuradas, através de uma sindicância, 

designada para tanto, a quem de direito, e as penalidades formalizadas de acordo com os 

dispositivos legais do Sistema de Ensino, assegurado o direito de ampla defesa aos 

responsáveis. 

 

 

DA CRIAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, DESATIVAÇÃO E 

CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Art. 25 – Para as instituições de Educação Infantil, mantidas pelo Poder Público 

Municipal, o ato de criação efetiva-se conforme estabelece a Lei Orgânica do Município e, 

para as mantidas pela iniciativa privada, por manifestação expressa da mantenedora, em ato 

jurídico (contrato social ou estatuto). 

 

Parágrafo Único – O ato de criação a que se refere o "caput" deste artigo não autoriza 

o funcionamento da instituição de Educação Infantil, sendo que a autorização de 

funcionamento dar-se-á através de um ato exarado pelo Órgão Normativo do Sistema de 

Ensino, quando atendidas as disposições da presente Resolução. 

 

Art. 26 – A desativação das instituições de Educação Infantil, autorizadas a 

funcionar, poderá ocorrer por decisão da mantenedora, em caráter temporário ou definitivo, 

devendo o fato ser comunicado, formalmente, ao Órgão Normativo do Sistema de Ensino. 

 

Art. 27 – A cessação das instituições de Educação Infantil, autorizadas a funcionar, 

acontecerá através de um ato do Conselho Municipal de Educação, conforme norma 

específica a ser definida pelo respectivo Sistema Municipal de Ensino. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 28 – As instituições que mantêm Educação Infantil, já existentes e não 

autorizadas a funcionar, deverão providenciar o cadastro imediato e terão o prazo de até um 



 

(1) ano, a contar da data de aprovação, em Plenário, desta Resolução, para se integrarem ao 

Sistema Municipal de Ensino. 

 

Parágrafo Único – A vista do exposto no "caput" deste artigo, o Conselho Municipal 

de Educação poderá conceder prorrogação do prazo para a instituição de Educação Infantil 

que apresentar dificuldades em adequar-se ao estabelecido nesta Resolução. Para tanto, serão 

determinadas providências cabíveis e estabelecido o período de tempo para saná-las, no 

próprio ato a ser emitido pelo Conselho Municipal de Educação, quando da apreciação do 

processo. 

 

Art. 29 – A integração aferida no "caput" do artigo anterior, quando atendidas as 

providências constantes no ato de autorização de funcionamento da instituição de Educação 

Infantil, será efetivada através de um parecer emitido pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Educação poderá estimular a 

antecipação da integração das instituições de Educação Infantil ao Sistema de Ensino, em 

benefício da manutenção e da melhoria do atendimento que oferecem. 

 

Art. 30 - As Unidades Escolares de Educação Infantil não poderão funcionar em 

subsolos ou pavimentos superiores, inadequados, tendo em vista a segurança, em casos de ser 

necessária uma saída emergencial. 

 

Art. 31 – Fica instituído, nesta Resolução, que é de competência da mantenedora das 

unidades escolares de Educação Infantil, estabelecer seu calendário anual. 

 

Art. 32 – A partir da homologação e publicação desta Resolução, novas instituições 

de Educação Infantil somente poderão entrar em funcionamento, se autorizadas pelo Órgão 

Normativo do Sistema de Ensino, considerando o decurso do prazo estabelecido no artigo 89 

da LDB 9.394/96. 

 

Parágrafo Único – O não cumprimento do que dispõe esta Resolução implicará a não 

autorização de funcionamento da instituição. Demais advertências e procedimentos 

pertinentes serão previstos em dispositivos a serem estabelecidos pelo Sistema Municipal de 

Ensino. 

 

Art. 33 – Anualmente, no mês de abril, serão renovadas as declarações de situação 

regular e atualizadas com as contribuições sociais, impostos, taxas e declarações de que a 

entidade não é concordatária nem está em situação falimentar. As referidas declarações serão 

encaminhadas ao Conselho Municipal de Educação, ficando as mesmas arquivadas junto ao 

cadastro da entidade (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos e Conselho 

Municipal de Educação). 

 

Art. 34 – Nenhuma criança que tenha completado a idade para o Ensino Fundamental 

obrigatório, que complete seis (6) anos de março do ano anterior até fevereiro do ano em 

curso, pode ser matriculada na Educação Infantil atendendo ao disposto na Legislação 

Federal. 

 

Art. 35 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, em sessão 

plenária deste Conselho. 

 



 

Farroupilha, 17 de Maio de 2007. 
 

 

 COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Deisi Noro 

Márcia Bortolozzo Gasparin 

Silvana Bristot Trost 

Sílvia Bom Agusti 

 

 

Aprovado por unanimidade em sessão plenária ordinária realizada no dia 17 de Maio 

de 2007. 

 

       ___________________________________ 

                                                                Márcia Elisa Rombaldi 

                                                              Presidente 

 

           Homologado Pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em ................ 

 

           Registre-se e publique-se. 

 

            __________________________________ 

              Geni Maria Tochetto Maggero 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA - RS 

 

 

 

COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESOLUÇÃO nº 03 de 17 de maio de 2007. 

 

 

 

Orienta a elaboração de Regimentos Escolares para Escolas 

de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de 

Farroupilha/RS.  



 

 

 

 

 

O Conselho Municipal de Educação do Município de Farroupilha, com fundamento 

no artigo 11, inciso III da LDB 9.394/96, da Lei Federal 11.114, de 16 de maio de 2005, que 

dá nova redação a Lei 9.394/96, em seu artigo 6º, na Resolução do CEED 236 de 21 de 

janeiro de 1998 e Leis Municipais 3.222 e 3.223, na Resolução do CME 02/07 e ao que está 

configurado nos dispositivos da Lei Orgânica do Município, 

 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º - O Regimento Escolar é o documento originado da Proposta Pedagógica que 

disciplina a vida escolar. Define a organização e o funcionamento do estabelecimento de 

ensino quanto aos aspectos administrativos e pedagógicos, com base na legislação de ensino 

em vigor. 

 

Art. 2º - A elaboração do Regimento Escolar é de autonomia e atribuição da Escola 

que oferta a Educação Infantil, com a colaboração da comunidade escolar e, em especial, com 

a participação de seus profissionais e em consonância com a presente Resolução. 

 

Parágrafo Primeiro - É facultado à Entidade Mantenedora elaborar Regimento 

Escolar Padrão para adoção por escolas mantidas. 

 

Parágrafo Segundo - O Plano de Atividades constitui documento escolar 

complementar do Regimento Escolar, sendo que sua organização deve estar em consonância 

com as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

 

Art. 3º - O documento contendo o Regimento Escolar apresentar-se-á, conforme 

Anexos I e II da presente Resolução.  

 

Art. 4º - O encaminhamento do Regimento Escolar para aprovação por este Conselho 

será feito pela Entidade Mantenedora da Escola de Educação Infantil. 

 

Parágrafo Primeiro - O encaminhamento pela Entidade Mantenedora implica no 

compromisso com seu cumprimento. 

 

Parágrafo Segundo - Qualquer alteração no documento somente entrará em vigor no 

período letivo seguinte ao de seu protocolo neste Conselho, atendidas as normas da presente 

Resolução. 

 

Parágrafo Terceiro - A análise dos textos regimentais por este Conselho poderá 

ensejar correções que serão relacionadas e encaminhadas à Mantenedora para incorporação ao 

texto regimental. 

 

Parágrafo Quarto - A aprovação do Regimento Escolar por este Conselho é condição 

para a Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil.  



 

 

Art. 5º - A vigência mínima de um Regimento Escolar fica estabelecida em três (3) 

anos, ressalvados os casos em que houver mudança na legislação, ou por orientação deste 

Conselho ou por necessidade justificada da escola. 

 

Parágrafo Único - Todas as alterações ou adequações regimentais deverão ser 

encaminhadas ao Conselho Municipal de Educação em novo texto regimental completo. 

 

Art. 6º - Após análise do texto do Regimento Escolar por este Conselho, será emitido 

Parecer de aprovação que poderá ser individualizado, por Estabelecimento de Ensino, ou 

coletivo para o conjunto de Estabelecimentos de Ensino, cujos Regimentos Escolares tiverem 

sido analisados em determinado período de tempo. 

 

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.   

 

Aprovada, por unanimidade, em sessão plenária ordinária de 17 de maio de 2007. 

 

 

Farroupilha, 17 de maio de 2007. 

 

 

 

 

 COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Deisi Noro 

Márcia Bortolozzo Gasparin 

Silvana Bristot Trost 

Silvia Bom Agusti 

 

 

Aprovado por unanimidade em sessão plenária ordinária realizada no dia 17 de maio 

de 2007. 

 

 

 

       ___________________________________ 

                                                                Márcia Elisa Rombaldi 

                                                              Presidente 

 

 

Homologado Pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em .................  

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

                                                                          __________________________________ 

                                                                                          Geni Maria Tochetto Magero 

                                                                          Secretária Municipal de Educação, Cultura e 



 

                                                                                                    Desportos 

 



 

ANEXO I 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REGIMENTO ESCOLAR 

 

 

1) Apresentar o Regimento Escolar com uma capa contendo: 

 nome da Escola;  

 título: “Regimento Escolar para a Educação Infantil, até cinco (5) anos de 

idade”; 

 município e data. 

 

2) Folha de Identificação, conforme Anexo I da Resolução do CEED 236/98. 

 

3) Paginar todo o documento, apondo em todas as folhas o nº da página, com exceção da 

capa, folha de identificação e índice, embora as mesmas sejam contadas. 

 

4) Usar os verbos no tempo presente do indicativo em todo o texto do Regimento. 

 

5) Formatar de modo a não deixar grandes espaços em branco (meia página, 1/3 de página) 

como também, o título numa página e o texto com o conteúdo referente ao mesmo na página 

seguinte. 

 

6) Seguir princípios de ordenação e agrupamento dos assuntos do regimento: o roteiro está 

organizado em itens numéricos, conforme roteiro Anexo II. 

 

7) Transcrever as citações das Leis e Pareceres nos textos do Regimento Escolar no final do 

mesmo e entre parênteses. Exemplo: “Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo 

para o acesso ao ensino fundamental”. (LDB 9.394/96 artigo 22). 

 

8) Usar, como sugestão, as questões ou citações apresentadas em cada item do roteiro, Anexo 

II, de forma a serem adequadas ao texto do Regimento de cada instituição e de acordo com 

sua Proposta Pedagógica. 

 

9) Observar a coerência em todo o texto regimental, tanto nos aspectos administrativos quanto 

nos pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

ANEXO II 

 

ROTEIRO:  REGIMENTO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Obs: As questões relacionadas em cada item devem servir como problematização para a 

construção do texto. 

 

1- DA ESCOLA: 

1.1- Filosofia do Estabelecimento 

 

1.2- Fins da Educação Infantil  

       Transcrever, adequando a idade, o artigo 29 da  LDB 9.394/96. 

 

1.3- Objetivo do Estabelecimento  

       Objetivos da escola em consonância com os artigos 29 e 30 da LDB 9.394/96. 

 

1.4- Objetivos da Educação Infantil 

        Elaborado de acordo com o Parecer do CEED 752/05. 

 

2- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

2.1- Plano de Atividades da Educação Infantil 

       É elaborado pelos professores e orientado pelo Supervisor Escolar. 

 

2.2- Plano de Trabalho do Professor 

             É elaborado pelo professor em consonância com a Proposta Pedagógica e o Plano de 

Atividades. 

 

3- METODOLOGIA DE ENSINO  
           Princípios metodológicos a serem considerados na prática pedagógica que contribuem para 

a dinamização do currículo. 

  

 

4- ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: 

4.1- Regime Escolar 

   A Escola adota regime anual para a Educação Infantil. 

 

4.2- Calendário  

              O calendário contempla os dias de trabalho com as crianças, reuniões pedagógicas,  

reuniões de pais, formação, recesso e feriados.     

     É definido e aprovado pela Mantenedora, escola e pais. 

 

4.3- Matrícula 

             O que compreende a matrícula, ingresso das crianças durante o ano, documentação 

exigida e critérios de acesso à matrícula (no caso de exceder o número de crianças em relação 

ao número de vagas oferecidas). 

 

4.4- Agrupamento das crianças  

       Turmas, número de crianças por educador e turnos de atendimento, conforme 

Resolução do CME 02/07. 

 



 

4.5- Avaliação 

             Concepção de avaliação para crianças da Educação Infantil, considerando o artigo 31 

da LDB e a Resolução do CME 02/07. 

 

     4.5.1- Da escola e segmentos 
                  Como se dará a avaliação da escola e como é feito o registro, considerando o 

Parecer do CNE 022/98 e a Resolução do CEED 281/05. 

 

4.5.2- Da criança 

        Modalidade, instrumentos, forma de registro do processo de avaliação, 

periodicidade do registro e da divulgação dos resultados e Conselho de Classe. 

 

 4.6- Freqüência da Criança 

             Monitoramento da freqüência das crianças como forma de acompanhamento do       

desenvolvimento da aprendizagem. 

 

4.7- Adaptação 

       Forma de adaptação das crianças ingressantes, registro do acompanhamento e 

período utilizado. 

 

    4.8- Transferência  

            Época para a realização da transferência, quem pode requerer, a documentação que a 

Escola expede e prazo de entrega. 

 

5- GESTÃO DA ESCOLA 

5.1- Equipe Diretiva ou Direção da Escola e/ou Coordenação 

             Atribuições. 

 

5.2- Corpo Docente 

             Atribuições.   

 

      5.3- Funcionários 

             Atribuições. 

 

      5.4- Equipe Multiprofissional 
       Profissionais que prestam serviços à Escola (informática, dança, natação, 

acompanhamento médico, odontológico, psicológico, outros...). 

 Atribuições e formas de atendimento. 

 

       5.5- Corpo Discente 

               Atribuições.       

 

 5.6- Pais e ou Responsáveis 

              Atribuições (considerando artigo 29 inciso V do 

ECA). 

 
 

6- PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA 

     As normas de convivência são estabelecidas pela comunidade escolar. 



 

  

7- DISPOSIÇÕES GERAIS 

    Os casos omissos neste Regimento são analisados pela Escola com participação da 

comunidade Escolar, respeitada a legislação vigente. O presente Regimento pode ser alterado, 

respeitados os prazos na legislação vigente, devendo as alterações propostas ser submetidas à 

aprovação do Órgão Competente. Este Regimento entra em vigor no ano letivo seguinte ao de 

seu protocolo no Conselho Municipal de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11-12-1934

FARROUPILHA  
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESOLUÇÃO nº 04 de 17 de Maio de 2007. 

 

 

Dá orientações e institui formulários para fins de 

CADASTRO e AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

das Escolas ou Turmas de Educação Infantil, junto ao 

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha/RS.   

 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha em cumprimento ao que 

estabelece a LDB 9.394/96, a Resolução do CME 02/2007, as Leis Municipais 3.222 e 3.223 

de 19 de dezembro de 2006, as Leis Federais 11.114/05 e 11.274/06 e ao que está configurado 

nos dispositivos da Lei Orgânica do Município de Farroupilha, 

 

 

R E S O L V E:  

 

 

Art. 1º - O pedido de Cadastro das instituições que desejam ofertar a Educação 

Infantil, junto ao Conselho Municipal de Educação, será regido pelo roteiro de orientações 

específicas, bem como, através do preenchimento dos formulários identificados como 

ANEXO I e ANEXO II, conforme modelos que integram a presente Resolução.   

 

Art. 2º - O pedido de Autorização de Funcionamento das Escolas ou das Turmas de 

Educação Infantil deste Município será regido pelo roteiro de orientações específicas, bem 

como, através do preenchimento do formulário identificado como ANEXO III, cujo modelo 

integra a presente Resolução e do envio da Proposta Pedagógica e Regimento Escolar, tendo 

como base as Resoluções CME 02/2007 e 03/2007. PARÁGRAFO ÚNICO 

ACRESCENTADO PELA RESOLUÇÃO 01/2011. 

 

 

Art. 3º - As escolas de Educação Infantil deste Município deverão, anualmente, 

renovar as declarações de situação regular conforme ANEXO IV. ALTERADO PELO ART. 

2º  DA RESOLUÇÃO 01/2011. 

 

  

Parágrafo único - O prazo máximo de entrega do ANEXO IV será 30 de abril. 

 



 

Art. 4º - Caso ocorra mudança de endereço da escola de Educação Infantil 

autorizada, esta deverá, antes de efetivar a referida mudança, comunicar a este Conselho, 

requerendo baixa do Cadastro e da Autorização de Funcionamento emitidos, e, solicitar novo 

Cadastro e novo pedido de Autorização de Funcionamento, seguindo as orientações dos 

artigos 1º e 2º da presente Resolução. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua homologação, ficando  

revogadas as disposições em contrário. 

 

Aprovada, por unanimidade, em sessão plenária de 17 de Maio de 2007. 

 

 

Farroupilha, 17 de Maio de 2007. 

 

 

COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Deisi Noro 

Márcia Bortolozzo Gasparin 

Silvana Bristot Trost 

Silvia Bohm Agusti 

 

 

 

 

 

       ___________________________________ 

                                                                Márcia Elisa Rombaldi 

                                                              Presidente 

 

 

                Homologado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em ......... 

  

                Registre-se e publique-se. 

 

 

                                                                          __________________________________ 

                                                                                          Geni Maria Tochetto Magero 

                                                                          Secretária Municipal de Educação, Cultura e 

                                                                                                    Desportos 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 

 
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR PEDIDO DE 

CADASTRO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARTICULAR 

 

 

ATENÇÃO !!! 

        Os documentos a seguir relacionados deverão ser entregues, de uma só vez, diretamente no 

Conselho Municipal de Educação, a fim de obter o número do Cadastro da Instituição, o qual 

constitui-se em pré-requisito para obter o Alvará de Localização, Alvará de Saúde e Autorização de 

Funcionamento da Instituição. 

 

  

 

 Para obter informações, formulários e Anexos, acesse o site www.farroupilha.rs.gov.br – 

Página Inicial – Link do CME. 

Informações junto ao CME Fones: (54) 3261.6937  -  (54) 3261.6935 – (54) 3261.6941 

 

 

DOCUMENTOS 
 

 

01 – OFÍCIO (em duas vias), dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Educação, assinado 

por um dirigente qualificado para requerer em nome da Mantenedora, solicitando o CADASTRO 

da Escola de Educação Infantil ......(nome fantasia). 

 

 

02 – Preenchimento do ANEXO I - Dados cadastrais da Escola de Educação Infantil.  

 

 

03 - Preenchimento do ANEXO II - Formulário relativo à qualificação dos sócios ou membros da 

diretoria com poderes para requerer, em nome da Entidade, junto ao Conselho Municipal de 

Educação.  

 

 

04 – Cópia do CONTRATO SOCIAL, registrado e arquivado na Junta Comercial ou, se for 

Sociedade Simples, atualizado e registrado em Cartório. 

 

05 – Cópia autenticada da ATA de criação da escola.  

 Obs: Na ata, formalizada em livro próprio, deverá constar o nº da mesma. Após a abertura 

com data, mês e ano (por extenso), deverá constar o nome dos sócios e o objetivo, (que é o de criar a 

escola e nomear o diretor). 

 

 

 

Conselho Municipal de Educação

Farroupilha - RS

http://www.farroupilha.rs.gov.br/


 

 

IMPORTANTE 

Para poder exercer a direção de Escola Infantil é necessária qualificação mínima, conforme 

artigo 16 da Resolução 02/2007-CME que determina: “A direção de escola de Educação Infantil 

deve ser exercida por profissional formado em curso de graduação em Pedagogia ou com 

formação em nível de pós-graduação em Administração Escolar. É necessária a experiência 

docente de, no mínimo, dois  (2) anos para essa função.” 

 

 

06 - Cópia atualizada do CNPJ.  

 

07 - Cópia do CONTRATO DE LOCAÇÃO, mínimo três (3) anos, ou registro de propriedade do 

IMÓVEL, ou termo de permissão de uso, etc. 
 

IMPORTANTE: Caso a Instituição vise ter mais de uma unidade de Educação Infantil em 

funcionamento deverá ser efetuado o cadastramento da empresa mantenedora (ainda que no mesmo 

endereço de uma das escolas) e, um pedido de cadastro para cada uma das escolas, as quais serão 

identificadas por – UNIDADE I, UNIDADE II ...). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – CADASTRO 

 
 

DADOS CADASTRAIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

Dados da Entidade Mantenedora  
 

 

 

Nome da Entidade que mantém a Escola (razão social):  

 

 

Rua: 

 

Nº: 

Bairro:  

 

Município:                                CEP: 

e-mail:  

 

Fone/Fax: 

Inscrição CNPJ: 

 

Junta Comercial nº: 

 

Data: 

 

 

DADOS DA(S)  ESCOLA(S)   MANTIDA(S)  
 

 

Nome da Escola de Educação Infantil: 

 

 

Nº Cadastro emitido pelo CME: (a ser preenchido pelo CME) 

 

Nº Parecer de Autorização da Escola: (a ser preenchido pelo CME) 

 

Rua: 

 

Nº: 

CEP: 

 

Bairro: 

Cidade: 

 

e-mail: 

 

Fone/Fax: 

Inscrição CNPJ: 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

 

QUALIFICAÇÃO DO(A) DIRETOR(A) 

 
 

 

 

Nome: 

Cargo: 

Qualificação Profissional: 
(escolaridade) 

Rua: Nº: 

Bairro:  Cidade: 

CEP: Fone: Celular: 

Nº Carteira de Identidade: 

Nº CPF: e-mail: 

Tem poderes para requerer em nome da entidade? (    )SIM          (    ) não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DOCUMENTOS PARA PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO 

DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARTICULAR. 

 

IMPORTANTE: Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues de uma só vez. 

 

 Para obter as Resoluções, formulários e Anexos, acesse o site www.farroupilha.rs.gov.br 
– Página Inicial – Link do CME  

             Informações junto ao CME Fones: (54) 3261.6937  -  (54) 3261.6935 – (54) 3261.6941 

 

 
 

01- OFÍCIO solicitando a Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil: 

      O ofício deve ser endereçado à Presidência do Conselho Municipal de Educação e assinado por 

um(a) dirigente qualificado(a) (ou proprietário) para requerer em nome da Entidade Mantenedora. 

      Este ofício deverá conter número, conforme numeração de ofícios expedidos pela escola e ser 

entregue diretamente no CME, em duas vias, onde uma via retornará para a escola com comprovante 

de recebimento.  

 

02- JUSTIFICATIVA: 

       É o documento firmado pela Mantenedora, no qual irá justificar: 

  - a instalação diante da necessidade do mercado; 

        - a qualificação profissional e capacidade para  administração  da(s) escola(s); 

        - a afinidade com a atividade a ser desenvolvida. 

 

03- Cópia da DECLARAÇÃO DE CADASTRO da Escola, emitido pelo CME.   
   

04- CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL registrado e arquivado na Junta Comercial. 

            

05- ATA DE CRIAÇÃO DA ESCOLA: 

      Na ata, formalizada em livro próprio, deverá constar o nº da mesma. Após a abertura com data, 

mês e ano (por extenso), deverá constar o nome dos sócios e o objetivo, (que é o de criar a escola e 

nomear o diretor). 
 

 

06-  Cópia atualizada do CNPJ da Escola de Educação Infantil.   
 

 

07-  CERTIDÕES NEGATIVAS: 

       Federal: requerer pelo site: (http://www.receita.gov.br) 

       Estadual:  Requerer pelo site: ( http://www.sefaz.rs.gov.br) 
       Municipal: requerer junto à Prefeitura Municipal. 

 

08- COMPROVANTE DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A ESCOLA:  

http://www.farroupilha.rs.gov.br/
http://www.receita.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/


 

       Cópia do contrato de locação, mínimo três (3) anos, ou registro de propriedade do IMÓVEL, ou 

termo de permissão de uso, etc. 

09- ALVARÁS : 

       Deverão ser anexados os seguintes Alvarás: 

 

       -  ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE, 

CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE; 

       -   ALVARÁ EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

       - ALVARÁ EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, conforme determina Portaria 

NBR9077/2001.. Cabe ressaltar que o requerimento do PPCI não é o mesmo da expedição do Alvará. 

Deverão ambos ser requeridos.  

  

10- Preenchimento do formulário - ANEXO III - com informações sobre as condições da escola de 

Educação Infantil.   

 

11- PLANTA BAIXA OU CROQUI DA ESCOLA, com identificação das dependências da Escola e 

metragem de cada dependência em m². 

  

12- Encaminhar a PROPOSTA PEDAGÓGICA E REGIMENTO ESCOLAR, conforme 

Resolução do CME 03/2007. 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 

c - Será de responsabilidade de cada Mantenedora, enviar anualmente, no mês de abril, o 

ANEXO IV para atualização de dados da escola.  

 

d - A escola deverá ter na sua secretaria um livro ata onde será registrado todo e qualquer fato 

relevante que ocorra na Escola, para preservação do próprio estabelecimento de ensino. 

 

e - Caso a Mantenedora tenha mais de uma unidade de Educação Infantil deverá preencher um 

formulário do Anexo III e do Anexo IV para cada unidade da Mantenedora. 

 

f - ARQUIVOS QUE A ESCOLA DEVERÁ MANTER NA SECRETARIA:    

   

 - Arquivo dos Atos Legais da Escola (Ata de Criação, Cadastro junto ao Sistema de Ensino, 

Parecer de Autorização da Escola, e outros atos legais); 

 

 - Arquivo da Legislação do Ensino (Leis, Resoluções, Pareceres relativos à Educação); 

 

 - Arquivo dos Ofícios Expedidos, onde a correspondência enviada pela mesma será sempre 

identificada pelo número do ofício. Todos os ofícios serão numerados; 

 

 - Arquivo dos Ofícios Recebidos que conterá a correspondência recebida durante o ano letivo; 

 

 - Arquivo da Documentação dos Recursos Humanos da Escola. Deve ser organizada uma 

pasta para cada funcionário, com devida identificação de cada um, contendo todos os documentos 

(ficha com dados pessoais, função desempenhada na escola e qualificação – cópia dos certificados que 

comprovem a qualificação citada na ficha); 

  

 - Arquivo da Documentação dos Alunos, devidamente organizados em pastas individuais e 

por ordem alfabética de nome. 

 Obs.: Os referidos arquivos devem ser atualizados e organizados de forma permanente. No 

final de cada ano as pastas dos ofícios recebidos e expedidos deverão ser arquivadas no arquivo 

passivo, devendo os mesmos ser guardados pelo período de, no mínimo, dois (2) anos. 



 

                      

IMPORTANTE 

           Tipo de Escola Privada: 

          Particular: mantida com recursos próprios, instituída e mantida por uma ou mais 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e que distribui lucro; 

         Confessional: instituída por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 

jurídicas que atenda a orientação confessional e ideológica específica, que inclua, na sua 

entidade mantenedora, representantes da comunidade; 

        Comunitária: sem fins lucrativos, instituída por grupos de pessoas físicas ou por uma ou 

mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores, de pais e alunos, que inclua na 

entidade mantenedora representantes da comunidade; 

        Filantrópica: instituída por grupo de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 

jurídicas, com a finalidade de prestar assistência educacional gratuita à população carente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
 

FORMULÁRIO INFORMATIVO DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

CADASTRO CME nº_______________________ 

 

 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome Fantasia da 

Instituição 

 

 

 

Razão Social 

 

 

Mantenedora 

 

 

 
Endereço: 

 

Nº: 

 

Bairro: 

 

CEP: 

 

Fone: 

 

Fax: 

 

E-mail:  

 

Nome do proprietário ou responsável pela direção da escola: 

 

 

 

Endereço: 

 

Fone Residencial: 

 

Celular: 

 

E-mail:  

 

Grau de Escolaridade: 

 

Titulação: 

 

Escola de Educação Infantil: 

1- (  ) Pública   

 

2- (  ) Privada :  a- (  ) Particular   b-(  ) Confessional  c-(  ) Comunitária   d-(  ) Filantrópica 

 

2) ATOS E REGISTROS LEGAIS:  

A) Atos Legais relativos à escola  

 

De Criação: 

 

Data:  

 

De Autorização de Funcionamento: 

 

Data: 

 

Outros:  



 

B) Alvará de Localização ou Autorização Similar 

nº_______________________ 
 

Data de Emissão: 

 

Prazo de Validade: 

 

Ou informar e comprovar situação atual: 

 

 

 

C) Alvará Expedido pela Secretaria Municipal de Saúde nº 

_________________  
 

Data da Emissão: 

 

Prazo de Validade: 

 

Ou informar e comprovar situação atual: 

 

 

 

D) Alvará Expedido pelo Corpo de Bombeiros nº _______________ 
 

Data da Emissão: 

 

Prazo de Validade: 

 

Ou informar e comprovar situação atual: 

 

 

 

E) Contrato Social:  

 

Data da Criação da Empresa: 

 

Data da última alteração contratual: 

 

Número do  CNPJ: 

 

F) Situação do Imóvel: 

 

(  ) imóvel  locado       (   ) imóvel próprio    (   ) termo de cessão de uso    (   ) outros 

 

 
Data do início do contrato: 

 

Data do término do contrato: 

 

 

3) ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO  

 

A) Prédio de: (  ) Alvenaria     (  ) Outros. Citar:   ______________________________ 

 

B) Nº de Blocos: ___________________ Nº de Pisos: __________________________ 

 

C) Condições gerais de higiene, salubridade, saneamento, segurança, conservação, iluminação e            

aeração: 

 



 

    (  ) Muito boas   (  ) Boas   (  ) Regulares   (  ) Ruins 

 

D) Quantidade de extintores de incêndio:_______________________ 

E) Bebedouros: NÃO (  )  SIM  (  ) Quantidade:_________________________________ 

 

F) Descrição das dependências e equipamentos. (Informe a quantidade e a metragem). 

 

Quantidade  Área m² Dependência, Equipamentos 
 

 

  

Recepção 

 

 

  

Sala da Secretaria 

 

 

  

Sala da Direção 

   

Sala Administrativo-pedagógica 

 

 

  

Salas de atividades (aula). Citar metragem individual de cada sala 

 

 

  

Sala de atividades múltiplas 

 

 

  

Sala para repouso 

 

 

  

Biblioteca 

 

 

  

Berçário 

 

 

 

xxxxxx 

 

Balcão para troca de roupas 

 

 

 

xxxxxx 

 

Cadeira ou bancos com encosto para amamentação 

 

 

 

xxxxxx 

 

Pia com torneira com água quente e fria 

 

 

 

 

 

Lactário 

 

 

 

 

 

Solário 

 

 

  

Banheiro para crianças 

 

Número de Chuveiros 

 

 

 

  

Banheiro para Adultos 

 

Número de Chuveiros 

 

 

 

  

Lavanderia com tanque 

 

 

  

Cozinha 

 

 

  

Refeitório 

 

 

  

Despensa ou Depósito 

   

Outros: 

 

 

 

Área livre e de lazer – Equipamentos: 

Quantidade  Área m² Dependência, Equipamentos 

 

 

  

Área de lazer interna ou coberta 

 

 

  

Área de lazer externa (pátio) 

 

 

  

Caixa de areia protegida 

 



 

Relação de brinquedos e equipamentos externos: 

 

 

Recursos Pedagógicos: (Informe o recurso existente na escola e a quantidade) 

 

RECURSO QUANTIDADE RECURSO QUANTIDADE 

 

Aparelho de som 

 

 

 

Casinhas 

 

 
Vídeo-Cassete 

 
 

 
Livros de História 

 

 

Computadores 

 

 

 

Arcos 

 

 

Televisão 

 

 

 

Bancos 

 

 

Aparelho-DVD 

 

 

 

Fantoches 

 

 

Projetor de Slides 

 

 

 

Espelhos 

 

 

Fitas de Vídeo 

 

 

 

Bingo (letras, números) 

 

 

Fitas de Música 

 

 

 

Letras de Madeira (jogos) 

 

 

CD 

 

 

 

Lego (jogos) 

 

 

DVD 

 

 

 

Bolas  

 

 

Cordas 

 

 

 

Brinquedos Diversos 

 

 

Pneus 

 

 

 

Jogos Pedagógicos. Citar: 

 

 

G) Atende crianças com necessidades especiais?   SIM (  )   NÃO (  ). 

 

Em caso afirmativo, quantas crianças são atendidas e quais as necessidades especiais das mesmas: 

 

 

 

 

 

 H) Possui rampas para deficientes? SIM (  )   NÃO (  ) Localização:___________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

I) Possui mobiliário e equipamentos específicos para portadores de necessidades especiais?     

  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Quais:  

 

 

 

CURRÍCULO ESCOLAR 
 

 

4) FAZ PARTE DO CURRÍCULO DA ESCOLA: (sendo em forma de convênio, informar a 

instituição conveniada). 

 

Ballet (  )      Natação (  )      Informática (  )    Ed. Ambiental (  )     Prevenção Odontológica (  )    

 

Música (  )     Inglês (  )   Espanhol (  )    Judô (  )    Capoeira (  ) Outros, quais: _____________ 



 

5) ATENDIMENTO: 

 

5.1) A escola consegue atender todas as crianças que buscam uma vaga?  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Motivo: 

 

 

 

5.2) Horário de funcionamento da escola: 

MANHÃ TARDE INTEGRAL SEMI-

INTEGRAL 

 

 

   

 

5.3) Fornecimento de refeições:  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Quais? 

 

 

As refeições são preparadas:  Pela Escola (  )      Terceirizadas (  ) 

A organização do cardápio é: (   ) Semanal    (  ) Quinzenal    (  ) Mensal    (  ) Outro. Qual:________ 

 

5.4) Informações de alunos conforme quadro abaixo 

Agrupamento de alunos por 

faixa etária 

Número de 

alunos 

Tamanho da 

sala (m²) 

Turno Nº de Docentes e/ou Ed. 

assistentes 

De 0 a 1 ano e 11 meses     

De 2 a 2 anos e 11 meses     

De 3 a 4 anos e 11 meses     

De 4 a 5 anos e 11 meses     

 

Obs. Caso a escola não apresente a organização conforme o quadro acima, preencher o quadro 

seguinte: 

 

ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DA ESCOLA: 

Agrupamento de alunos por 

faixa etária 

Número de 

alunos 

Tamanho da 

sala (m²) 

Turno Nº de Docentes e/ou Ed. 

assistentes 

     

     

     

     

 

 

 



 

6) QUADRO DOS RECURSOS HUMANOS: (Informar no presente quadro o nome de todas as pessoas relacionadas à mesma: Direção, Supervisão Escolar, 

Docentes, Educadores Assistentes, Auxiliares, Serviços de Cozinha, Serviço de Limpeza, Psicólogo, Pediatra, Nutricionista, Dentista, Serviços de Apoio, etc, 

conforme realidade da escola). 

 

NOME DO PROFISSIONAL FUNÇÃO TITULAÇÃO Nº de Alunos Turno 
Horário 

Início-término 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

* Educador Assistente: número de alunos varia de acordo com a turma que está sendo atendida. 

Declaro que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras. 

 

Nome do(a) Responsável: _________________________________ Função: _______________________Assinatura: ______________________ 

 

Farroupilha, ________ de ___________________________de _______.



 

ANEXO IV  

 ALTERADO PELA RESOLUÇÃO 04/2007 

ATUALIZAÇÃO ANUAL DOS DADOS DAS INSTITUIÇÕES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

   A atualização de dados das Escolas de Educação Infantil deverá ser remetida 

anualmente, até o mês de abril, ao CME, devidamente acompanhada da documentação a 

seguir indicada.  A responsabilidade da atualização e do envio da documentação abaixo 

relacionada é da Entidade Mantenedora.  
 
 

ESCOLA:_________________________________________________________________________ 

 

CADASTRO CME nº __________________________   

Data:________________________ 
 

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:  

 

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS: 

NOME DO 

PROFISSIONAL 
FUNÇÃO TITULAÇÃO Nº de Alunos Turno 

Horário 

Início-término 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

DECLARAÇÃO I 

 

Declaro sob as penas da lei, que a Entidade Mantenedora __________________ 

________________________________________________________________ 

está em situação regular e atualizada em relação aos seus compromissos com 

contribuições sociais ( INSS, FGTS, etc) e impostos municipais, estaduais e 

federais. 

Farroupilha,         de                    de               . 

_____________________________________ 

 

 



 

DECLARAÇÃO II 

  

 

 

Declaro sob as penas da lei, que a Entidade Mantenedora __________________ 

________________________________________________________________ 

não requereu concordata nem está em processo falimentar. 

 

 

Farroupilha,        de                        de                    . 

 

______________________________ 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO PARA TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

 Para obter as Resoluções, formulários e Anexos, acesse o site 

www.farroupilha.rs.gov.br – Página Inicial – Link do CME  

Informações junto ao CME Fones: (54) 3261.6937 -  (54) 3261.6935 – (54) 3261.6941 

 

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

XIV – OFÍCIO, em duas vias, dirigido à Presidência do Conselho Municipal de 

Educação, solicitando AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da TURMA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme Resolução CME 02/2007; 

  

             2-  JUSTIFICATIVA; 

 

 3- Cópia da DECLARAÇÃO DE CADASTRO da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental; 

 

4-   Cópia dos ATOS LEGAIS da Escola (todos os atos que a Escola possui);  

 

 5-   Cópia atualizada do CNPJ do CPM  da Escola; 

 

 6-  COMPROVANTE DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ 

INSTALADA A ESCOLA; 

 

7-    ALVARÁS - Deverão ser anexadas cópias dos seguintes alvarás:  

 

 - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO 

COMPETENTE CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE; 

 -  ALVARÁ EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

 - ALVARÁ EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, conforme determina 

Portaria NBR9077/2001. Cabe ressaltar que o requerimento do PPCI não é o mesmo da 

expedição do alvará, deverão ambos ser requeridos; 

  

 8-   Preenchimento do Formulário ANEXO III, de Dados da Escola que oferta Turmas 

de Educação Infantil; 

 

 9-  PLANTA BAIXA OU CROQUI DA ESCOLA, com identificação das 

dependências utilizadas pela Educação Infantil e metragem de cada uma; 

 

III – PROPOSTA PEDAGÓGICA e  Declaração de adoção de REGIMENTO 

PADRÃO. 

Conselho Municipal de Educação

Farroupilha - RS
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    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 
 

RESOLUÇÃO nº 05, de 10 de outubro de 2007. 

 

 

Altera o artigo 24 da Resolução 02/2007 do Conselho 

Municipal de Educação, estabelece normas para o 

cadastramento e recadastramento de instituições e 

autorização de cursos, orienta os casos de 

inobservância das Resoluções anteriores e regula 

procedimentos correlatos. 

 

 

O Conselho Municipal de Educação, com base no inciso IV, artigo 10 da Lei 

federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e nas Resoluções do CME de Farroupilha 

nº02 e nº03/2007, 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º - O artigo 24 da Resolução 02/2007 do Conselho Municipal de 

Educação passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

Artigo 24 - Caberá ao Conselho Municipal de Educação 

impedir o funcionamento das instituições que fazem parte 

do Sistema Municipal de Ensino, quando comprovadas 

irregularidades que comprometam o efetivo desempenho, 

conforme o estabelecido na Resolução 02/2007 e nos 

demais dispositivos constitucionais e legais vigentes no 

País.   

 

 

Cadastramento, Recadastramento e Autorização de Funcionamento de 

Instituição de Ensino. 

 

Art. 2º - O cadastramento de instituição de ensino consiste em sua integração 

ao Sistema Municipal de Ensino mediante ato do Conselho Municipal de Educação, 

fundado em comprovação pela parte interessada de dispor das condições de infra-



 

estrutura física, em local e para a oferta do(s) curso(s) por ela indicado(s), estando assim 

habilitada a desenvolver esse(s) curso(s) depois de autorizado(s) a funcionar. 

§ 1° - As instituições de ensino autorizadas a desenvolver suas atividades na 

vigência das normas anteriores as da presente Resolução serão consideradas cadastradas 

até a data do seu recadastramento, fixada em ato específico deste Conselho. 

 

§ 2º - O cadastramento da instituição de ensino é condição para a autorização 

de funcionamento de qualquer curso. 

 

Art. 3º - O cadastramento da instituição de ensino será por tempo limitado, o 

que implica recadastramento periódico da instituição. ALTERADO PELO ART. 3º  

DA RESOLUÇÃO 02/2010. 

§ 1° - Para manter-se integrado no Sistema Municipal de Ensino e continuar a 

desenvolver validamente suas atividades, a instituição de ensino dará início à tramitação 

de seu pedido de recadastramento de modo que o mesmo dê entrada no Conselho 

Municipal de Educação até o dia 30 do mês de abril de cada ano. 

§ 2° - O expediente que trata do recadastramento da instituição de ensino será 

entregue no Conselho Municipal de Educação.  

 

 

Art. 4° - O pedido de cadastramento e de recadastramento de Escola de Ensino 

Fundamental mantidas pelo Poder Público Municipal, constará dos seguintes 

documentos: ALTERADO PELO ART. 4º  DA RESOLUÇÃO 01/2014. 

 

f - pedido firmado por representante legal da entidade mantenedora, dirigido 

ao Presidente do Conselho Municipal de Educação; 

g - preenchimento dos dados contidos no ANEXO I. 

 

Art. 5º - A instituição de ensino que já oferecer curso(s) autorizado(s), mas, até 

a data estabelecida em ato específico, solicitar autorização para funcionamento de 

outro(s) curso(s), encaminhará, no mesmo processo, seu pedido de autorização de 

funcionamento para a oferta do(s) curso(s) novo(s). 

§ 1º - A solicitação de autorização de funcionamento para a oferta de novo(s) 

curso(s) constará de documentos conforme Parecer do CEED 1.400/2002. 

 

Art. 6º - As exigências mínimas relativas às condições de infra-estrutura física 

são as estabelecidas na Resolução 04/2007 do Conselho Municipal de Educação, 

Parecer do CEED 1.400/2002 e no ANEXO II desta Resolução. 

 

Parágrafo único - No caso de indeferimento de pedido de autorização, a 

instituição de ensino não poderá renová-lo antes de decorridos 2 (dois) anos da data do 

ato de indeferimento. 

 

Art. 7º - O atendimento de crianças, num mesmo local, por no mínimo quatro 

horas diárias, que exceda a seis crianças de zero a cinco anos, caracteriza uma 

instituição de ensino, devendo ser devidamente cadastrada e autorizada por este 

Conselho. REVOGADO ART. 1º DA RESOLUÇÃO CME N º 03/2020 

 

 

Autorização para Funcionamento de Curso 



 

 

Art. 8º – Após o cadastramento, a escola solicitará a autorização para o 

funcionamento de curso, que consiste em sua integração ao Sistema Municipal de 

Ensino, mediante ato do Conselho Municipal de Educação, fundado na comprovação de 

que a instituição de ensino dispõe das condições pedagógicas estabelecidas nas normas 

específicas, para o desenvolvimento do(s) curso(s) pretendido(s). 

§ 1° - Os cursos cujo funcionamento foi autorizado na vigência de normas 

anteriores a essa Resolução continuam autorizados a funcionar. 

 

§ 2º - O pedido de autorização para o funcionamento de curso será feito ao 

Conselho Municipal de Educação através de solicitação da escola interessada. 

 

§ 3º - Serão tratadas como pedido de autorização para o funcionamento de 

curso: 

XV – a ampliação de séries e/ou anos no Ensino Fundamental; 

XVI – a ampliação de atendimento a outras faixas etárias na Educação 

Infantil; 

XVII – implantação de Educação de Jovens e Adultos. 

 

§ 4º - A autorização para o funcionamento de curso será por prazo 

indeterminado. 

 

Art. 9º – A solicitação de autorização para o funcionamento de curso 

constituir-se-á de documentos presentes nesta resolução no ANEXO II. 

§ 1º - O pedido de autorização para o funcionamento de curso, será solicitado 

ao Conselho Municipal de Educação, 60 dias antes do término do ano anterior ao da sua 

implantação. 

§ 2º - No caso de inobservância do prazo estabelecido no § 1º, o novo curso 

não poderá iniciar no ano pretendido.  

 

Art. 10 – O curso autorizado entrará em funcionamento em prazo estabelecido 

no respectivo ato. 

 

 

Cessação de Funcionamento de Curso 

 

Art. 11 – A cessação de funcionamento de curso devidamente autorizado no 

Sistema Municipal de Ensino consiste no encerramento da oferta de ensino desse curso 

como um todo. 

§ 1º - A suspensão temporária de funcionamento de curso equivale à sua 

cessação e como tal deverá ser tratada. 

§ 2º - No interesse dos alunos, a cessação poderá ser gradativa.  

§ 3º - A cessação de funcionamento de curso ocorrerá sempre ao final do 

semestre, da série, do ciclo, ou da unidade de tempo estabelecida na organização 

adotada pela instituição de ensino, salvo quando houver transferência de todos os alunos 

do curso, nas seguintes situações: 

g - nucleação de escolas; 

h - danos causados ao prédio escolar por incêndio ou fator da natureza. 

 



 

Art. 12 – A cessação de funcionamento de curso será regularizada mediante o 

competente ato declaratório emitido pelo Conselho Municipal de Educação. 

§ 1° - O pedido de emissão do ato declaratório de cessação de funcionamento 

de curso será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, até 60 dias após o 

encerramento das atividades letivas. 

§ 2º - As escolas municipais situadas na zona rural poderão suspender a oferta 

de ensino pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos letivos, desde que tenham comunicado o 

fato, ao final do ano letivo, ao Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 13 – A solicitação de emissão de ato declaratório de cessação de 

funcionamento de curso será constituído de: 

I – pedido do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao 

Presidente do Conselho Municipal de Educação; 

II – exposição de motivos do encerramento da oferta de ensino; 

III – indicação do destino dos alunos remanescentes para a continuidade de 

seus estudos; 

IV – cópia dos atos de criação da escola e/ou do curso e dos de designação, 

denominação e, se for o caso, reorganização da escola, quando se tratar 

de estabelecimento municipal; 

V – cópia do ato de cadastramento da escola se for o caso, e de autorização 

para funcionamento do curso; 

VI – cronograma de encerramento da oferta do curso se for gradativa; 

VII – informações sobre as condições e o destino da escrituração escolar e do 

arquivo. 

 

Art. 14 – Com o ato declaratório de cessação de funcionamento de cada curso 

oferecido pelo estabelecimento, será emitido o ato de descadastramento da instituição de 

ensino para sua oferta. 

 

Art. 15 - No processo que tratar de cessação de funcionamento de nível de 

ensino, o Conselho Municipal de Educação manifestar-se-á também sobre a extinção 

desse nível.  

 

Art. 16 – Recebido o pedido que tratar da cessação de funcionamento de curso, 

o Conselho Municipal de Educação designará Comissão Verificadora para examinar “in 

loco” a conformidade dos dados e das informações nele contidos com a realidade da 

escola e verificar as condições da escrituração escolar e do arquivo, que permitam a 

constatação da identidade de cada aluno, bem como a regularidade e a autenticidade de 

sua vida escolar. 

§ 1º - A Comissão Verificadora sempre fará referência ao número e destino dos 

alunos remanescentes e às condições de seu deslocamento à nova escola. 

§ 2º - Constatada deficiência e/ou irregularidade na escrituração escolar e/ou no 

arquivo, a Comissão Verificadora orientará seu saneamento e/ou correção antes do 

encaminhamento do processo à Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 17 – O acervo de documentação escolar (livro de atas, livro ponto, ficha 

de matrícula, controle de freqüência, pasta individual dos alunos e professores) da 

instituição que cessar suas atividades será recolhido à Secretaria Municipal de 

Educação. 



 

§ 1º - Havendo cessação de funcionamento de curso como definido no § 1º do 

art. 10 desta Resolução, mas continuando a existir o estabelecimento, o acervo da 

documentação permanecerá na própria escola. 

 

Art. 18 – Nos documentos escolares expedidos a ex-alunos de curso que tiver 

cessado seu funcionamento, além dos dados e informações necessários à identificação 

da escola, constará referência ao ato declaratório de cessação de funcionamento do 

curso. 

 

Parágrafo único - Os documentos serão expedidos: 

I – pelo titular da Secretaria Municipal de Educação ou por quem designado 

por ele; 

II – pelo diretor, quando o acervo permanecer na própria escola. 

 

 

 

Atendimento Emergencial 

 

Art. 19 – O poder público municipal poderá oferecer, emergencialmente, o 

Ensino Fundamental, sempre que ocorrer desequilíbrio na densidade populacional. 

 

Parágrafo único - Quando houver atendimento emergencial, nos termos do 

“caput”, serão dispensados os atos prévios de cadastramento de instituição de ensino e 

de autorização para o funcionamento de curso que, entretanto, deverão ser solicitados no 

decorrer do mesmo ano civil. 

 

Art. 20 – O Município só poderá dar atendimento emergencial se o local 

destinado dispuser das condições de infra-estrutura estabelecidas para o Ensino 

Fundamental nesta Resolução e nas normas específicas, bem como dos recursos 

humanos habilitados, garantindo em qualquer caso o cumprimento do ano letivo nos 

termos da legislação vigente. 

 

Art. 21 – O atendimento emergencial será comunicado pela Secretaria 

Municipal de Educação ao Conselho Municipal de Educação no prazo máximo de 30 

(trinta) dias a contar da data de seu início.  

 

 

 

Sanções 

 

Art. 22 – O descumprimento da legislação ou das normas de ensino constitui 

irregularidade sujeita às sanções previstas na presente Resolução e na legislação 

vigente. 

 

Parágrafo único – A autoridade da administração do Sistema Municipal de 

Ensino ou da respectiva rede incorre em irregularidade quando permite, incentiva ou 

determina o funcionamento de curso sem a devida autorização, ou o atendimento 

emergencial sem cumprimento das exigências e procedimentos estabelecidos nesta 

Resolução. 

 



 

Art. 23 - O encaminhamento pela parte interessada de pedido de cadastramento 

de instituição de ensino e/ou de autorização para o funcionamento de curso, instruído 

com dados e/ou informações inverídicos, bem como a atestação por agente do poder 

público de os mesmos serem verdadeiros e fidedignos, configuram prática de falsidade 

ideológica. 

§ 1º - O servidor público que tiver praticado qualquer dos atos referidos no 

"caput" será passível de processo administrativo disciplinar. 

§ 2º - O disposto no “caput” deste artigo produzirá efeito somente depois de 

comprovada a prática referida mediante sindicância. 

 

Art. 24 - A autoridade do Sistema Municipal de Ensino que tiver ciência de 

irregularidades, através de denúncias que contenham a identificação e o endereço do 

denunciante e sejam formuladas por escrito, é obrigada a promover a sua apuração 

imediata, através de sindicância, assim instaurada:  

§ 1º - A Comissão de Sindicância será formada por um Conselheiro 

representando a Secretaria Municipal de Educação e por dois Conselheiros do segmento 

respectivo ao nível de ensino a que se refere a denúncia. 

I – Preliminarmente deverá ser ouvido o diretor da instituição. 

II – A Comissão efetuará, de forma sumária, as diligências necessárias ao 

esclarecimento da ocorrência, registrando-as no Livro de Visitas do 

CME; 

III – Reunidos os elementos apurados, a comissão traduzirá no relatório as 

suas conclusões, indicando as irregularidades e encaminhando-o ao 

presidente do CME. 

IV – O presidente enviará à Diretora da escola um ofício onde constarão as 

irregularidades apontadas pela comissão. Será dado o prazo de 15 dias 

úteis para que as providências sejam tomadas a fim de sanar as 

irregularidades. 

V – Decorrido o prazo, a Comissão retornará ao Estabelecimento de ensino 

para verificar se as providências foram tomadas. 

 

§ 2º - Se for constatado que ainda hajam providências a serem tomadas, a 

Comissão elaborará um novo relatório que será encaminhado ao presidente do CME e 

este, juntamente com a Comissão, decidirá no prazo de cinco dias úteis: 

I – Por oportunizar um novo prazo para o Estabelecimento se adaptar às 

solicitações; 

II – Pela revogação do cadastramento e/ou da autorização de funcionamento 

do Estabelecimento de ensino, não podendo o mesmo ser renovado antes 

de decorrido o prazo de 3 (três) anos, ficando assim a escola, impedida de 

funcionar. 

 

§ 3º - Caso a autoridade constate que os fatos não estejam devidamente 

elucidados, poderá solicitar o arquivamento do processo. 

§ 4º-Após apurados todos os fatos e de posse da decisão da comissão o 

Presidente enviará um ofício comunicando a decisão à Secretaria Municipal de 

Educação e ao Ministério Público. 

§ 5º - A aplicação das sanções referidas no § 2º, inciso II e § 3º deste artigo, 

não constitui impedimento a que terceiros busquem a responsabilização civil do agente 

por eventuais danos a eles causados. 



 

Art. 25 – Ocorrendo infringência da legislação e/ou norma de ensino vigente, 

em curso autorizado para funcionar em estabelecimento integrante do Sistema 

Municipal de Ensino: 

X – Enquanto estiverem sendo aplicados os procedimentos de apuração ou, se 

for o caso, de correção das irregularidades, poderá ser suspenso o 

cadastramento do Estabelecimento de ensino para a oferta do curso 

envolvido e/ou a autorização para o funcionamento do mesmo; 

XI – Após a apuração final dos fatos, sendo constatada a prática de 

irregularidade, o Estabelecimento de ensino poderá ser descadastrado 

para a oferta do curso envolvido ou de todos os demais e/ou o(s) curso(s) 

ter (em) cassada sua autorização para funcionamento. 

 

§ 1º - A suspensão do cadastramento e o descadastramento de Estabelecimento 

de ensino ocorrem mediante ato declaratório emitido pelo Conselho Municipal de 

Educação, por tempo a ser definido, salvo nos casos estabelecidos na presente 

Resolução. 

§ 2º - Constatada a prática de irregularidade, ficará automaticamente suspensa 

a tramitação de processo de cadastramento e/ou de autorização para o funcionamento de 

Estabelecimento de ensino ou curso da instituição de ensino envolvida. 

§ 3º - A cassação de autorização para o funcionamento de curso implica o 

encerramento de sua oferta, sendo a situação dos alunos remanescentes examinada, caso 

a caso, pelo Conselho Municipal de Educação.  

 

 

Disposições Gerais 

 

Art. 26 – Pedidos de cadastramento ou de recadastramento de Estabelecimento 

de ensino e de autorização para o funcionamento de cursos encaminhados por entidade 

pública ou privada, tramitarão no Conselho Municipal de Educação somente se o 

cadastro da entidade mantenedora estiver atualizado neste Órgão.  

 

Art. 27 – O ato declaratório de cessação de funcionamento de curso poderá ser 

emitido com prazo a vencer, a critério do Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 28 - Ao apreciar o pedido de cadastramento ou recadastramento de 

instituição de ensino e de autorização para o funcionamento de curso e constatar 

insuficiência ou falta de dados e/ou informações, o prazo de tramitação do processo será 

suspenso e o Conselho Municipal de Educação poderá: 

IX – Solicitar a presença de representante legal da instituição de ensino para 

esclarecimentos; 

X – Determinar a reunião de documentos. 

 

Parágrafo único – Ao serem utilizados os procedimentos referidos nos incisos 

I e II, a comunicação far-se-á com a instituição de ensino, no caso de se tratar de 

estabelecimento privado, e com a entidade mantenedora, em se tratando de 

estabelecimento público. 

 

Art. 29 - Ocorrendo sinistro em prédio escolar, o(s) curso(s) poderá(ão)  ser 

oferecido(s) em prédio de instituição de ensino da própria ou de outra entidade 

mantenedora ou destinado a outra finalidade. 



 

 

§ 1° - O sinistro e as circunstâncias de sua ocorrência serão imediatamente 

comunicados a Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 2° - Para a continuidade dos estudos, os alunos poderão ser abrigados em 

diversas escolas da localidade sob a responsabilidade da instituição de ensino cujo 

prédio sofreu sinistro. 

§ 3° - Definido o novo local para o desenvolvimento do ensino, a entidade 

mantenedora da instituição em que ocorreu o sinistro prestará informações ao Conselho 

Municipal de Educação sobre as condições de infra-estrutura do novo local e o prazo de 

sua ocupação. 

§ 4° - O prédio e as instalações utilizados nessas circunstâncias deverão 

apresentar condições suficientes de segurança e salubridade para os usuários. 

§ 5° - A ocorrência de sinistro não exime a instituição de ensino de cumprir o 

disposto na legislação e nas normas respectivas sobre horas e dias letivos. 

 

Art. 30 - Sempre que ocorrer ampliação ou construção de prédio escolar, as 

dependências poderão ser ocupadas para fins de ensino somente depois de terem sido 

vistoriadas por Comissão Verificadora do Conselho Municipal de Educação e de ter 

sido expedido o competente Termo de Permissão para mudança de sede ou ocupação 

das dependências. 

 

Art. 31 – A Comissão Verificadora incumbir-se-á de: 

I – Deslocar-se às dependências e aos espaços indicados para o 

funcionamento da instituição de ensino e do(s) curso(s) pretendido(s); 

II – Confrontar todos os dados e informações contidos no expediente 

encaminhado com a situação que o estabelecimento de ensino e seu(s) 

curso(s) apresentam efetivamente, levando em conta as normas 

específicas de cada curso; 

III – Registrar em Relatório, de forma concisa, precisa e clara, suas 

constatações, oferecendo os esclarecimentos necessários quando dados 

e/ou informações não refletirem, no todo ou em parte, a realidade da 

instituição de ensino e/ou do(s) curso(s) pretendido(s); 

IV – Rubricar todas as peças do processo como forma de autenticá-las. 

 

Art. 32 - A denominação inicial da instituição de ensino constará do processo 

de seu cadastramento. 

 

Parágrafo único - A alteração de denominação de qualquer estabelecimento 

de ensino será comunicada ao Conselho Municipal de Educação e à Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Art. 33 – Os ANEXOS I e II integram a presente Resolução. 

 

Art. 34 – Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário, em sessão de 11 de outubro de 

2007. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Na LDB  nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 11, inciso IV são 

fixadas para o município competências correspondentes, estabelecendo: 

“autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino”. 

O sistema municipal (art. 18 da mesma Lei) compreende instituições de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, mantidas pelo Poder Público 

Municipal, instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e 

órgãos municipais de educação. 

 A presente norma trata da alteração do artigo 24 da Resolução 02/2007 do 

Conselho Municipal de Educação, estabelece normas para o recadastramento de 

instituições e cadastramento de cursos, orienta os casos de inobservância das 

Resoluções anteriores e regula procedimentos correlatos. 

O credenciamento de instituições de Educação Básica é uma inovação da 

LDB/96. Anteriormente, esta figura só era aplicável ao ensino superior. 

O cadastramento é necessariamente anterior à autorização para funcionamento 

de curso e condição imprescindível para a emissão do competente ato. 

Como o cadastramento tem validade limitada, é indispensável que os 

estabelecimentos de ensino se recadastrem antes da data limite. Portanto, para efeitos 

dessa Resolução, entende-se por estabelecimento recadastrado aquele que receber o 

documento comprobatório de recadastramento do Conselho Municipal de Educação, 

pelo qual se declara sua permanência no Sistema Municipal de Ensino e sua habilitação 

para continuar oferecendo validamente o(s) curso (s) regularmente autorizado (s) a 

funcionar. 

Os dados e as informações sobre a instituição e o(s) curso(s), quer em 

funcionamento, quer previsto(s), destinam-se a reunir elementos para uma apreciação 

correta e segura das condições de infra-estrutura e pedagógicas que viabilizem a oferta 

de ensino de qualidade. 

As condições do estabelecimento de ensino devem atender às características de 

cada curso. É indispensável, por isso, que a instituição leve em conta as normas 

específicas e ajuste sua realidade às particularidades do(s) curso(s) que se propõe 

oferecer.       

A apresentação da infra-estrutura física, exigida para cada curso, não é, por si 

só, garantia de ensino qualificado. Entretanto, sua ausência ou a presença de 

deficiências prejudicam e mesmo impedem o desenvolvimento de ensino de qualidade. 

Assim, há de se exigir que os prédios e suas dependências, as áreas ao ar livre, os 

equipamentos, materiais e o mobiliário, sejam suficientes ao número e adequados às 

características dos usuários e apresentem a necessária segurança. 

Os casos de emergência merecem tratamento diferenciado em qualquer área. 

Prática semelhante não pode deixar de ser adotada em educação. 

É preciso que fique claro: o atendimento emergencial é procedimento que não 

isenta o poder público de exercer, com responsabilidade, as atribuições a ele conferidas. 

O poder público não pode improvisar; suas ações têm de ser planejadas. 

 

A LDB/96 estabelece: 

 “Art. 11 – Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados; ...”  



 

Assim, o instituto do atendimento emergencial destina-se tão-somente a 

resolver situações que fogem à normalidade. A utilização dessa forma de atendimento 

quando caracterizado como expediente para mascarar a falta de planejamento poderá ser 

considerada prática de irregularidade e tratada como tal. 

Salvo nos casos de nucleação, a cessação voluntária de atividades de escola ou 

de funcionamento de curso é devida, via de regra, à redução expressiva de alunos que, 

por sua vez, ocorre em virtude da rarefação populacional, especialmente na zona rural. 

No ensino oferecido pela iniciativa privada, a redução de alunos pode dar-se, também, 

em virtude das condições financeiras dos usuários. 

A cessação de atividades escolares ou de funcionamento de curso envolve 

aspectos legais e interesses sociais de alta relevância: de um lado, o bom ordenamento 

do Sistema de Ensino, e de outro, o direito dos alunos. 

O encerramento definitivo das atividades ou de funcionamento, salvo nos casos 

de prática de irregularidades, decorre de decisão da mantenedora, quer pública, quer 

privada. Entretanto, por se tratar de instituição e/ou curso que passou a integrar 

formalmente o Sistema Municipal de Ensino, a cessação há de ser formalizada por ato 

contrário ao da integração, mas de mesma natureza. Se assim não fosse, a administração 

do Sistema perderia o controle da situação, o que viria a causar transtornos e prejuízos 

inadmissíveis à sociedade. 

Entretanto, a disciplinação dessa matéria visa, acima de tudo, a resguardar aos 

alunos da escola ou curso cessante os direitos de cidadania. Aos matriculados no 

momento do encerramento da oferta tem de ser garantida a continuidade de estudos em 

cursos congêneres. Aos ex-alunos precisa ser assegurada a obtenção, a qualquer tempo, 

de comprovantes fidedignos de sua vida escolar. 

A Constituição Federal estabelece que o ensino será ministrado com  “garantia 

de padrão de qualidade” (art. 206, inciso VII). No parágrafo 2º do artigo 208, determina: 

“O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente”.  

A Constituição do Estado de 1989 e a LDB/96 contêm dispositivos 

semelhantes. 

É o reconhecimento do direito do cidadão de receber ensino de qualidade, 

organizado e oferecido em consonância com a legislação que o rege. Em decorrência, a 

autoridade educacional, independente de seu nível hierárquico, que oferecer ensino 

irregularmente ou que com sua ação ou omissão concorrer para isso, deverá ser 

responsabilizada por tal ato. 

Não poderia, pois, este Colegiado emitir normas sobre instituições de ensino e 

cursos sem estabelecer sanções para a prática de irregularidades, o que anteriormente 

não havia ocorrido. 

No presente ato, foram tratados alguns aspectos correlatos às matérias nele 

disciplinadas,  necessários a sua compreensão e operacionalização.  

Em     de 2007. 

 



 

ANEXO I - ALTERADO PELO ANEXO I DA RESOLUÇÃO 02/2010. 

 

 

MANTENEDORA:  

NOME DA ESCOLA: 

Nº CADASTRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:                      DATA:  

ENDEREÇO: 

EQUIPE DIRETIVA 

NOME DO PROFESSOR FUNÇÃO TITULAÇÃO 

   

   

NÍVEIS DE ENSINO OFERECIDOS:         (  ) EDUCAÇÃO INFANTIL 

                                                                          (  ) ENSINO FUNDAMENTAL 

                                                                          (  ) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   

QUADRO DE PROFESSORES 

NOME DO 

PROFESSOR 
FUNÇÃO TITULAÇÃO TURNO 

SÉRIE EM 

QUE ATUA 

Nº DE 

ALUNOS 

      

      



 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

DE FUNCIONAMENTO DE CURSO EM ESCOLAS MUNICIPAIS 
 

Para obter as Resoluções, formulários e Anexos, acesse o site www.farroupilha.rs.gov.br – 

Página Inicial – Link do CME  

Informações junto ao CME Fones: (54) 3261.6937 -  (54) 3261.6935 – (54) 3261.6941 

 

 

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 

IV – OFÍCIO, em duas vias, dirigido à Presidência do Conselho Municipal de 

Educação, solicitando AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO; 

  

             2-  JUSTIFICATIVA; 

  
 3-   Ata ou Portaria de Criação da Escola;  

 

4-    ALVARÁS - Deverão ser anexadas cópias dos seguintes alvarás:  

 

 -    ALVARÁ EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 

 - ALVARÁ EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, conforme determina 

Portaria NBR9077/2001. Cabe ressaltar que o requerimento do PPCI não é o mesmo da 

expedição do alvará, deverão ambos ser requeridos; 

  

 5-   Preenchimento do Formulário ANEXO III, de Dados da Escola que oferta Turmas 

de Educação Infantil; 

 

 6-  PLANTA BAIXA OU CROQUI DA ESCOLA, com identificação das 

dependências utilizadas pelo curso a ser criado e a metragem de cada uma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farroupilha.rs.gov.br/


 

ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
 

FORMULÁRIO INFORMATIVO DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL 

 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Razão Social  

Mantenedora 
 

 

 
Endereço: 

 

Nº: 

 

Bairro: 

 

CEP: 

 

Fone: 

 

Fax: 

 

E-mail:  

 

Nome do proprietário ou responsável pela direção da escola: 

 

 

 

Endereço: 

 

Fone Residencial: 

 

Celular: 

 

E-mail:  

 

Grau de Escolaridade: 

 

Titulação: 

 
2) ATOS E REGISTROS LEGAIS:  

A) Atos Legais relativos à escola  

 

De Criação: 

 

Data:  

 

De Autorização de Funcionamento: 

 

Data: 

 

Outros:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO  

 

A) Prédio de: (  ) Alvenaria     (  ) Outros. Citar:   ______________________________ 

 

B) Nº de Blocos: ___________________ Nº de Pisos: __________________________ 

 

C) Condições gerais de higiene, salubridade, saneamento, segurança, conservação, iluminação e            

aeração: 

 

    (  ) Muito boas   (  ) Boas   (  ) Regulares   (  ) Ruins 

D) Quantidade de extintores de incêndio:_______________________ 

E) Bebedouros: NÃO (  )  SIM  (  ) Quantidade:_________________________________ 

 

F) Descrição das dependências e equipamentos. (Informe a quantidade e a metragem). 

 

Quantidade  Área m² Dependência, Equipamentos 
 

 

  

Recepção 

 

 

  

Sala da Secretaria 

 

 

  

Sala da Direção 

   

Sala Administrativo-pedagógica 

 

 

  

Salas de atividades (aula). Citar metragem individual de cada sala 

 

 

  

Biblioteca 

 

 

  

Banheiro para crianças 

 

Número de Chuveiros 

 

 

 

  

Banheiro para Adultos 

 

Número de Chuveiros 

 

 

 

  

Lavanderia com tanque 

 

 

  

Cozinha 

 

 

  

Refeitório 

 

 

  

Despensa ou Depósito 

   

Outros: 

 

 

 
Área livre e de lazer – Equipamentos: 

Quantidade  Área m² Dependência, Equipamentos 

 

 

  

Área de lazer interna ou coberta 

 

 

  

Área de lazer externa (pátio) 

  Quadra Poliesportiva 

 

Relação de brinquedos e equipamentos externos: 

 

 

Recursos Pedagógicos: (Informe o recurso existente na escola e a quantidade) 

 

 



 

RECURSO QUANTIDADE RECURSO QUANTIDADE 
 

Aparelho de som 

 

 

 

Casinhas 

 

 

Vídeo-Cassete 

 

 

 

Livros de História 

 

 
Computadores 

 
 

 
Arcos 

 

 

Televisão 

 

 

 

Bancos 

 

 
Aparelho-DVD 

 
 

 
Fantoches 

 

 

Projetor de Slides 

 

 

 

Espelhos 

 

 

Fitas de Vídeo 

 

 

 

Bingo (letras, números) 

 

 

Fitas de Música 

 

 

 

Letras de Madeira (jogos) 

 

 

CD 

 

 

 

Lego (jogos) 

 

 

DVD 

 

 

 

Bolas  

 

 

Cordas 

 

 

 

Brinquedos Diversos 

 

 

Pneus 

 

 

 

Jogos Pedagógicos. Citar: 

 

 
G) Atende crianças com necessidades especiais?   SIM (  )   NÃO (  ). 

 

Em caso afirmativo, quantas crianças são atendidas e quais as necessidades especiais das 

mesmas: 

 

 

 

 

 
 H) Possui rampas para deficientes? SIM (  )   NÃO (  ) 

Localização:___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

I) Possui mobiliário e equipamentos específicos para portadores de necessidades especiais?     

  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Quais:  

 

 

 

CURRÍCULO ESCOLAR 

 

4) GRADE CURRICULAR 

 

5) ATENDIMENTO: 

 

5.1) A escola consegue atender todas as crianças que buscam uma vaga?  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Motivo: 

 



 

 

 
5.2) Horário de funcionamento da escola: 

MANHÃ TARDE NOITE 

 

 

  

 
 

ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DA ESCOLA: 

Turma de alunos por faixa 

etária 

Número de 

alunos 

Tamanho da sala (m²) Turno 

    

    

    

    

 
6) QUADRO DOS RECURSOS HUMANOS: (Informar no presente quadro o nome de todas 

as pessoas relacionadas à mesma: Direção, Supervisão Escolar, Docentes, Educadores 

Assistentes, Auxiliares, Serviços de Cozinha, Serviço de Limpeza, Serviços de Apoio, etc, 

conforme realidade da escola). 

 

NOME DO 

PROFISSIONAL 
FUNÇÃO TITULAÇÃO 

Nº de 

Alunos 
Turno 

Horário 

Início-término 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    

 

Nome do(a) Responsável: ___________________________ Função: ____________ 

 

Assinatura: ______________________ 
 

Farroupilha, ________ de ___________________________de _______. 

 

 

 



 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FARROUPILHA 

 
 

Resolução Nº. 06, de 08 de novembro de 2007. 

 

Altera o Artigo 2º da Resolução 01/2007 e 

justifica a lacuna de alunos matriculados no 2º 

ano  do Ensino Fundamental de 9 ( nove ) de 

duração, no ano letivo de 2007, na Rede 

Municipal de Ensino de Farroupilha. 

 
 O Conselho Municipal de Educação, tendo em vista o que estabelecem a LDBN 

nº 9394/96, as Leis Federal nºs 11.114/05 e 11.274/06 e o Parecer nº 07/2007 do 

CNE/CNB, 

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º - Alterar o Artigo 2º da Resolução 01/2007 do Conselho Municipal de 

Educação de Farroupilha, incisos I, II e III, no que diz respeito a prorrogação do período 

de  matrícula, ficando o texto na seguinte redação: 

 

 “ Art. 2º - A partir do ano letivo de 2007, devem ser matriculados na Rede 

Municipal de Ensino: 

 

I - No primeiro nível da pré-escola, os educandos que completarem 4 anos de idade, de 

março do ano anterior até o último dia do mês de fevereiro do ano em curso. 

 

II - No segundo nível da pré-escola, última etapa da Educação Infantil, os educandos 

que completarem 5 anos de idade, de março do ano anterior até o último dia do mês de 

fevereiro do ano em curso. 

 

III - No primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, os 

educandos que completarem 6 anos de idade, de março do ano anterior até o último dia 

do mês de fevereiro do ano em curso, sem prejuízo da oferta e da qualidade da educação 

infantil.” ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 01/2018 

 

Art. 1º - A data de corte etário vigente no Sistema Municipal de Ensino 

de Farroupilha, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 (quatro) anos 



 

de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela definida 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente: 

I – na etapa creche da Educação Infantil, os educandos que 

completam 4 (quatro) anos após 31 de março do ano a ser 

frequentado. 

II - no primeiro nível da pré-escola, etapa obrigatória 

assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, os 

educandos que completam 4 (quatro) anos de idade até 31 de 

março do ano a ser frequentado.  

III - no segundo nível da pré-escola, última etapa da Educação 

Infantil, etapa obrigatória assegurada pelo inciso I do art. 208 

da Constituição Federal, os educandos que completam 5 (cinco) 

anos de idade até 31 de março do ano a ser frequentado. 

IV - no primeiro ano do Ensino Fundamental, educandos que 

completam 6 (seis) anos até o dia 31 de março do ano a ser 

frequentado.  

 

 Art. 2º - Fica garantido aos alunos que foram matriculados no ano de 2007, 

diretamente no 2º ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, mesmo sem 

escolaridade anterior e independente da idade, caracterizado como “ lacuna do 1º ano” a 

permanência até o término da escolaridade do Ensino Fundamental de 9 ( nove ) anos. 

 

          § 1º - Os casos ocorridos durante o ano de 2007 são resultantes de um período de 

transição e que, entenda-se, não deverão mais acontecer. 

 

          § 2º - A regularização dos registros escolares se dará com observação desta 

Resolução na Ficha Individual do Aluno, na Ata de Resultados Finais de 2007, no 

Histórico Escolar e/ou na conclusão dos estudos. 

 

 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                                                Farroupilha, 08 de novembro de 2007. 

 

 

 

 COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Deisi Noro 

Márcia Bortolozzo Gasparin 



 

Sílvia Bom Agusti 

Simone Teresinha Miorelli 

 

COMISSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ângela Maria Jung Silvestrin  

Márcia Maria Pasqual Brambilla 

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Silvana Bristot Trost 

 

 

 

 

Aprovado por unanimidade em sessão plenária ordinária realizada no dia 8 de 

novembro de 2007. 

 

Márcia Elisa Rombaldi 

                                                                                                   Presidente 

 

Homologado Pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em .................  

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

  

                                                                              Geni Maria Tochetto Magero 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e  

                                                                                  Desportos 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A possibilidade levantada na Resolução 01/2007 do CME quanto à prorrogação 

da matrícula dos alunos nascidos no mês de março para a Educação Infantil e 1º ano do 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, fica nula com o texto do Parecer 07/2007 do 

CNE/CEB: 

 

....De fato não deve suscitar dúvida sobre a idade cronológica para o ingresso 

no Ensino Fundamental com duração de nove anos: a criança necessita ter seis anos 

completos ou a completar até o início do ano letivo.[...]Será que alguém pode alimentar 

alguma dúvida sobre o que significam seis anos completos ou a completar até o início 

do ano letivo? 

 

Quanto a matrícula de alguns alunos diretamente no 2º ano do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos, ocorrida em 2007 na Rede Pública Municipal de 

Farroupilha, justifica-se que deu-se ao fato de ser um período de transição, estando na 

época, ainda em tramitação Resoluções e Pareceres, o que deu lugar para dúvidas e 

interpretações diversas. Fica esclarecido que, em se tratando de termos amparo legal 



 

claro, direto e objetivo e não havendo possibilidade de dupla interpretação, isso não 

mais deverá ocorrer. Conforme a LDB 9394/97 artigo 24, inciso II, alíneas a, b,c. 

 

A presente Resolução, no seu artigo 2º, faz efeito sobre o ano letivo de 2007, 

para que as escolas tomem as providências de regularização e registro da situação 

descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2009 

 
 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 
 

RESOLUÇÃO nº 01, de 20 de Maio de 2009. 

 

 

Altera o artigo 15 da Resolução 02/2007 do Conselho 

Municipal de Educação de Farroupilha e dá outras 

providências. 

 

 

O Conselho Municipal de Educação, com base no inciso IV, artigo 10 da Lei 

Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dos artigos 6º e 7º da Lei Municipal 3223, 

de 19 de dezembro de 2006 e no Parecer nº 398/2005 do CEED, 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º - Alterar o artigo 15 da Resolução 02/2007 do Conselho Municipal de 

Educação que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

Artigo 2º – O agrupamento de crianças da Educação Infantil tem como 

referência a Proposta Político-Pedagógica, o espaço físico e a faixa etária, observada a 

relação numérica entre crianças e profissionais da Educação Infantil: ALTERADO 

PELO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 02/2012 

 

a) crianças de 0 a 01 ano - até 05 crianças/ professor; 

b) crianças de 01 a 02 anos - até 07 crianças/ professor; 

c) crianças de 02 a 03 anos - até 10 crianças/ professor; 

d) crianças de 03 a 04 anos - até 15 crianças/ professor; 

e) crianças de 04 a 05 anos - até 20 crianças/ professor. 

 

§ 1º – Na faixa etária de zero (0) a dois (2) anos de idade, admite-se a 

possibilidade de até dez (10) crianças por professor com a assistência de um auxiliar, 



 

cuja formação mínima corresponda ao Ensino Médio ou até 15 crianças com a presença 

de um professor e dois auxiliares, respeitando o espaço físico de 2 m
2
   por criança. 

        

§2º - Para os grupos de crianças das alíneas “c” e “d” é necessária a assistência 

de um auxiliar, cuja formação mínima corresponda ao Ensino Médio , quando acima do 

número estabelecido, podendo este chegar a, no máximo, 1/2 (um meio) a mais do 

previsto, respeitando o espaço físico de 1,20 m
2
 por criança. 

§3º - Para os agrupamentos de crianças de faixas etárias diferentes do “caput” 

deste artigo, deve-se levar em conta o número máximo de crianças previstas, na faixa 

etária menor. 

 

§4º - O professor deve planejar as atividades a serem desenvolvidas com as 

crianças em conjunto com o auxiliar. 

 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário, em sessão de 20 de Maio de 2009. 

 

 

COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Deisi Noro 

Márcia Pasqual Brambilla 

Simone Miorelli 

Silvia Bohm Agusti 

 

 

 

 

       

                                                          Márcia Elisa Rombaldi 

                                                        Presidente 

 

 

 

 

   

   Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em 

18/06/09. 

 

 

 

 

          Bolivar Antonio Pasqual 

Secretário Municipal de Educação Cultura e Desportos 

 

 

     Registre-se e publique-se. 



 

 

 
 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 
 

RESOLUÇÃO nº 02, de 28 de maio de 2009. 

 

 

Cria o selo de Escola Autorizada pelo Conselho 

Municipal de Educação. 

 

 

O Conselho Municipal de Educação, com o intuito de divulgar e valorizar o 

compromisso com a qualidade do Ensino Infantil do município de Farroupilha,  

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Criar o selo de Escola de Educação Infantil Autorizada para as escolas 

que cumprem com as exigências legais.  

 

Art. 2º - O selo tem validade anual e será entregue mediante o recadastramento 

da Entidade Mantenedora da Escola de Educação Infantil Autorizada. ALTERADO 

PELO ART. 2º  DA RESOLUÇÃO 03/2013. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

                O selo é um símbolo que permite a identificação das Escolas Autorizadas pelo 

Conselho Municipal de Educação. Foi criado com o objetivo de divulgar e valorizar as 

escolas que cumprem com os requisitos propostos pelas Resoluções 02/2007 e 04/2007 

do Conselho Municipal de Educação, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação 9394/96. 

               A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 reconhece a Educação 

Infantil como parte da Educação Básica, a partir de então, os Sistemas de Ensino 

passaram a normatizar o funcionamento dos estabelecimentos que atendiam crianças 

de 0 a 6 anos de idade. Na época, as Escolas de Educação Infantil do nosso município 

pertenciam ao Sistema Estadual e eram orientadas pela 4ª Coordenadoria de Educação 

nas adequações físicas e de recursos humanos, conforme as normas e prazos 

estabelecidos pelas resoluções do Conselho Estadual de Educação. 

       A própria LDB prevê a descentralização da Gestão Educacional e incentiva os 

municípios a criarem seu Sistema. Diante das prerrogativas legais, no ano de 2007 foi 



 

implantado no município de Farroupilha o Sistema Municipal de Ensino por iniciativa 

da então Secretária Municipal de Educação Geni Maria Tochetto Magero. Com a 

implantação do Sistema Municipal, o já existente Conselho Municipal de Educação 

passa a ter a função de normatizar e fiscalizar a oferta da Educação Infantil no 

município. 

 

               Os estabelecimentos com mais de seis crianças passaram a ser cadastrados 

como Escola de Educação Infantil e orientados a fazer as adequações legais. 

 

                 Como estímulo à melhoria da qualidade do Ensino Infantil no município de 

Farroupilha, o Conselho Municipal de Educação cria o Selo de Escola Autorizada, com 

validade de um ano e será renovado mediante o recadastro anual Entidade Mantenedora.  

 

               Farroupilha, 28 de maio de 2009. 

 

Comissão de Educação Infantil: 

Deisi Noro 

Fabiana Lazzari 

Márcia Pasqual Brambilla 

Simone Teresinha Miorelli  

Silvia Bohm Agusti 

 

Comissão de Ensino Fundamental: 

Diego Dartagnan da Silva Tormes 

Flávia Moroni Bartelli 

Marijane Damin Filippi 

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Silvana Bristot Trost 

 

 

 Aprovado por unanimidade, pelo Plenário, em sessão. 

 

 

Márcia Elisa Rombaldi 

     Presidente 

 

   

   Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em.............. 

 

 

          Bolivar Antonio Pasqual 

Secretário Municipal de Educação Cultura e Desportos 

 

 

  

    Registre-se e publique-se. 

 



 

-  

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 
 

RESOLUÇÃO nº 03, de 15 de Outubro de 2009. 

 

 

 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 16 da Resolução 

02/2007 do Conselho Municipal de Educação de 

Farroupilha. 

 

 

O Conselho Municipal de Educação, com base no inciso IV, artigo 10 da Lei 

Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dos artigos 6º e 7º da Lei Municipal 3223, 

de 19 de dezembro de 2006 e no Parecer nº 398/2005 do CEED, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Acresce parágrafo único ao artigo 16 da Resolução 02 de 17 de Maio 

de 2007 do Conselho Municipal de Educação que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

 

Art. 16 – A direção de escola de Educação Infantil deve ser exercida por 

profissional formado em curso de graduação em Pedagogia ou com formação em nível 

de pós-graduação em Administração Escolar. É necessária a experiência docente de, 

no mínimo, dois (2) anos para essa função. 

 

Parágrafo único - Admite-se, conforme Lei Municipal nº 2.353 de 21 de 

outubro de 1997, no seu artigo 3º, alínea “b”, que o diretor de Escola de Educação 

Infantil, possua habilitação de nível superior na área de Educação. 

 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

 



 

Aprovada, por unanimidade, pelo Plenário, em sessão de 15 de Outubro de 

2009. 

 

COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Deisi Noro 

Márcia Pasqual Brambilla 

Simone Miorelli 

Silvia Bohm Agusti 

Fabiana Lazzari Lorenzetti 

 

 

 

 

 

       

                                                          Diego da Silva Dartagnan Tormes 

                                                        Presidente 

 

 

 

 

 

   

   Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em 

........................ 

 

 

 

 

 

 

 

          Bolivar Antonio Pasqual 

Secretário Municipal de Educação Cultura e Desportos 

 

 

    Registre-se e publique-se. 

REVOGADO PELA RESOLUÇÃO 01/2019 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

RESOLUÇÃO nº 04, de 10 de DEZEMBRO de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, com 

fundamentos na lei 9394/96; na Constituição da República Federativa do Brasil art. 3º  

inciso IV, no Decreto nº 3.956/01, na Resolução CNE/CEB nº 2/01, no artigo 2º,  

Decreto nº. 6.094/2007, Decreto nº. 3.298, resolve:  

 

Art.1º A educação na modalidade especial compreende o atendimento de alunos que  

apresentem necessidades educacionais especiais no Sistema Municipal de Ensino.  

ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 02/2016. 

 

Art. 2º A educação na modalidade especial é um processo definido na Proposta  

Pedagógica e no Regimento Escolar, assegurando recursos, serviços educacionais  

especiais e espaços físicos, com acompanhamento de equipe multidisciplinar,  

objetivando a garantia de uma educação escolar que promova o desenvolvimento das  

potencialidades dos educandos.  

 

Art.3º A educação na modalidade especial compreende o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) a alunos que apresentam necessidades educacionais especiais; 

entendendo-se por Educando com Necessidades Educacionais Especiais( ENEE):  

Institui parâmetros para a oferta da  

Educação Especial no Sistema 

Municipal de Ensino.  

 



 

 

Parágrafo Único - Educando com transtornos globais de desenvolvimento, 

incluindo-se nesse grupo alunos com autismo, síndrome e psicose. Educando com 

transtornos  funcionais específicos como dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, 

transtornos de  atenção e hiperatividade, alta habilidades e/ou superdotação entre outros. 

ALTERADO PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 03/2010. 

 

 

Art.4º As escolas, que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino, deverão se organizar 

de forma a prever a existência de alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais e promover, em suas classes comuns, a inclusão contando inclusive com o  

apoio de instituições que prestem assistência social e/ou clínica.  

 

Art.5º Os profissionais da Educação deverão receber, através de sua formação 

continuada, capacitação para atuarem com o AEE.  

ALTERADO PELO ART. 4º DA RESOLUÇÃO 02/2016. 

 

Parágrafo único-A capacitação a que se refere o caput desse artigo estende-se a todos os 

profissionais da escola.  

ALTERADO PELO ART. 4º DA RESOLUÇÃO 02/2016. 

 

 

Art. 6º Entende-se por organização da escola a existência de equipe multidisciplinar,  

sala de recursos, currículo adaptado e espaços físicos adequados com as adaptações 

físicas necessárias.  

 

Art.7º A equipe multiprofissional, a qual poderá ser itinerante, efetuará a avaliação 

diagnóstica e orientará a família e a escola na busca dos recursos necessários para 

desenvolvimento do educando , norteando o processo de aprendizagem a ser  

desenvolvido pelo professor.  

 

§1º Entende-se por equipe multiprofissional itinerante: médicos especializados, 

psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

nutricionistas, entre outros que se julgar necessário, para atenderem as necessidades 

especiais do educando.  

 



 

§ 2º Todos os profissionais que fizerem parte da equipe multiprofissional deverão ter 

formação adequada para a área em que atuarão.  

 

§ 3ºEntende-se por itinerância, em relação à equipe multiprofissional, que a mesma 

estará sediada em uma escola pólo e atuará, quando solicitada, pela necessidade dos 

profissionais em educação da classe regular.  

 

Art.8º A sala de recursos é um serviço de natureza pedagógica e deverá ser conduzido 

por professor especializado, que suplementa e complementa o atendimento educacional 

especializado em classes comuns da rede regular de ensino.  

 

§1 Esse serviço realiza-se em escolas, em local dotado de equipamento e 

recursos pedagógicos adequados às necessidades dos alunos podendo estender-se a 

alunos de escolas próximas que ainda não possuam esse suporte. Pode ser realizado 

individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que apresentem necessidades 

educacionais especiais semelhantes em horários diferentes daqueles em que freqüentam 

a escola regular. ALTERADO PELO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 03/2010. 

 

 

§ 2º As salas de recursos deverão contemplar e/ou adaptar o Currículo Oficial para que 

atenda as necessidades práticas da vida. O Plano Curricular e sua respectiva adaptação 

para a educação especial inclusiva devem atender as peculiaridades de cada indivíduo e 

estar em consonância com a Proposta Pedagógica e com o Regimento Escolar devendo 

ser aprovado pela entidade mantenedora.  

 

Art. 9º No que diz respeito a adaptação curricular fica entendido que a concepção, 

organização e operacionalização do currículo específico da Educação Especial é de 

competência da Instituição Escolar em sua Proposta Pedagógica e no Regimento 

Escolar, aprovados pela mantenedora.  

 

Art.10 Considera-se serviço de apoio pedagógico especializado na classe comum, 

aquele que ocorre mediante atuação de professor de educação especial, de professores 

intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis e de outros profissionais, itinerância 

intra e interinstitucional da equipe multiprofissional e outros apoios necessários à 

aprendizagem, à locomoção e à comunicação.  

 



 

§ 1º Caracterizam-se ainda como serviços especializados de apoio aquele realizado por 

meio de parcerias entre áreas de educação, saúde, assistência social e trabalho, os quais 

darão o suporte à avaliação diagnóstica e pedagógica no processo ensino aprendizagem, 

identificando e atendendo às necessidades educacionais especiais.  

 

§ 2º O serviço de apoio pedagógico desenvolver-se-á em salas de recursos, nas quais o 

professor da educação especial realiza a complementação e/ou suplementação curricular 

utilizando equipamentos e materiais específicos às necessidades especiais.  

 

§3º Para o atendimento relacionado às altas habilidades e/ou superdotação deverão ser 

desenvolvidas atividades de enriquecimento curricular nas escolas de ensino regular em 

articulação com as instituições de educação superior, profissional e tecnológica, de 

pesquisa, artes, esportes entre outros.  

 

Art.11 A flexibilidade curricular e o tempo de duração do nível de ensino nas escolas do 

Sistema de Ensino de Farroupilha atenderão às possibilidades de aprendizagem dos 

Alunos da Educação Especial - AEE.  

 

Art. 12 As escolas que tiverem matriculados alunos com necessidades educacionais 

especiais, comprovadas mediante diagnóstico de equipe multiprofissional, contarão com 

o auxílio de uma monitora por escola a cada dez alunos diagnosticados.  

ALTERADO PELO ART. 6º DA RESOLUÇÃO 02/2016. 

 

Parágrafo Único O serviço a que se refere o caput desse artigo deverá ser exercido por 

profissional que tenha a formação mínima em nível médio na modalidade normal.  

ALTERADO PELO ART. 6º DA RESOLUÇÃO 02/2016. 

 

 

Art.13 O sistema de avaliação terá caráter diagnóstico e formativo, ultrapassando os 

processos classificatórios levando-se em conta as habilidades adquiridas durante o 

processo.  

 

Art.14 O histórico escolar do educando com necessidades educacionais especiais 

apresentará parecer descritivo evidenciando as habilidades e competências alcançadas.  



 

 

Art.15 Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua homologação, revogadas 

disposições em contrário.  

 

Em 10 de dezembro de 2009.  

 

Comissão de Educação Infantil  

Deisi Noro  

Fabiana Lonrezet  

Márcia Elisa Rombaldi  

Márcia Pasqual Brambilla  

Silvia B. Agusti  

Simone T. Miorelli  

 

Comissão de Ensino Fundamental  

Flávia Inês Moroni Bartelli  

Maria de Fátima H. Hennig  

Marijane Damin Filippi  

Silvana Bristot Trost.  

 

Aprovado por unanimidade, pelo Plenário, em sessão no dia 10 de Dezembro de 2009.  

 

 

 

 

Diego Tormes  

Presidente CME 

 

Homologado pelo secretário de Educação Cultura e Desportos em .....................  

 

 

Bolivar A. Pasqual  

Secretário de Educação Cultura e Desportos  

 



 

 

2010 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA- RS 

 

 

RESOLUÇÃO nº. 01, de 04 DE MAIO DE 2010.  

 

 

Institui Diretrizes Curriculares para a Educação das 

relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena no 

Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha. 

 

 

 O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha/RS, no uso de suas 

atribuições legais e tendo em vista o Parecer do CNE/CP 003/2004, a Resolução 

CNE/CP 01/2004 e a Lei nº.11.645 de 10 de março de 2008,  

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º - Regulamentar e assegurar a educação das Relações Étnico-Raciais que 

têm por objetivo a divulgação e a produção de conhecimentos, bem como de atitudes, 

posturas e valores que assegurem educar cidadãos quanto ao seu pertencimento étnico-

racial: 

 



 

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

e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e 

culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de 

acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os 

brasileiros. (PARECER CNE/CP, 003/2004).  

Art. 2º - Os conteúdos, competências, atitudes e valores a serem trabalhados 

com a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Estudo de História e Cultura Afro-

brasileira, Africana e Indígena serão estabelecidos pelas Instituições de ensino e seus 

professores com o apoio e supervisão dos Sistemas de Ensino e da Entidade 

Mantenedora, atendidas as indicações, recomendações, diretrizes explicitadas no 

Parecer do CNE/CP 003/2004 e na Resolução CNE/CEP 001/2004. 

 

 Parágrafo Único - O Sistema de Ensino promoverá o aprofundamento de 

estudos, para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, 

projetos, entre outros, abrangendo os diferentes componentes curriculares que respeitem 

a diversidade. 

 

Art. 3º - As escolas do Sistema de Ensino contemplarão na Proposta Político-

Pedagógica a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Estudo de História e Cultura 

Afro-brasileira, Africana e Indígena de acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004. 

 

 

Art. 4º - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 

Indígena devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nos 

componentes de História, Literatura e Arte. 

 

 Art. 5º – Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

                                                           Farroupilha, 11 de Maio de 2010.  

 

Aprovado em Plenário, por unanimidade dos presentes, em reunião plenária, 

realizada em 11 de Maio, 2010. 

 

 



 

   Comissão de Ensino Fundamental 

Flávia Bartelli 

Márcia Pasqual Brambilla 

Maria de Fátima H. Hennig 

Marijane Damim Filippi 

Silvana Trost 

 

Comissão de Educação Infantil 

Deisi Noro 

Neiva Vanzin Salamão 

Simone Miorelli 

Silvia Agusti 

Fabiana Lazzari 

 

 

 

 

 

        Diego Tormes 

                        Presidente 

 

 

 

 

 

   Homologado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em............. 

  

    Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

 

                                                                           

Bolivar Antonio Pasqual 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e 

Desportos 

 



 

 

 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 02 de 29 Junho de 2010. 

 

 

Complementa os Art. 4º, 6º da Resolução 05/2007 do 

CME,  acrescenta parágrafo ao Art. 6º, altera o artigo 

3ºe o Anexo I e orienta a respeito de cadastro de Escola 

Municipal de Ensino Fundamental  junto ao Conselho 

Municipal de Educação de Farroupilha/RS.   

 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

complementa os artigos 4º e 6º da Resolução 05/07, os quais tratam do cadastro de 

Escolas de Ensino Fundamental, no Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha e os 

mesmos passarão a contar com a seguinte redação: 

 

Artigo 1° - O pedido de cadastramento das Escolas de Ensino Fundamental 

mantidas pelo Poder Público Municipal, constará dos seguintes documentos: 

a - pedido firmado por representante legal da entidade Mantenedora, dirigido 

ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, acompanhado de 

cópia do Regimento Escolar Padrão das Escolas Municipais; 

b - preenchimento dos dados contidos nos ANEXOS I e II; 



 

c - cópia do termo de vistoria ou similar emitido pela Vigilância Sanitária da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

d -  Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) 

emitido pelo corpo de bombeiros. 

 

Artigo 2º - As exigências mínimas relativas às condições de infraestrutura 

física são as estabelecidas na Resolução 04/2007 do Conselho Municipal de Educação e 

Parecer 1.400/2002 do Conselho Estadual de Educação. 

Parágrafo único: Para fins de cadastro e recadastro de escolas Municipais de 

Ensino Fundamental deverá ser preenchido os ANEXOS I e II desta Resolução. 

ALTERADO PELO ART. 2º  DA RESOLUÇÃO 01/2014. 

 

 

  Artigo 3º - Para manter-se integrado ao Sistema Municipal de Ensino e 

continuar a desenvolver validamente suas atividades, a instituição de ensino dará início 

à tramitação de seu pedido de cadastramento junto ao CME. O cadastramento da 

instituição de ensino será por tempo limitado, o que implica recadastramento a cada três 

anos, no mês de abril, a contar de 2011. ALTERADO PELO ART. 1º DA 

RESOLUÇÃO 01/2013. 

 

 

 Parágrafo único - O recadastramento de que trata o caput desse artigo não diz 

respeito às Escolas Particulares de Educação Infantil. 

  

Artigo 4º - Os anexos solicitados integram essa Resolução. ALTERADO 

PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 01/2013. 

 

 

          Artigo 5º – A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

aprovação. 

 

 

                                                      Farroupilha, 29 de Junho de 2010. 

 

 

Aprovado em Plenário, por unanimidade dos presentes, em reunião ordinária, 

realizada em 29 de Junho de 2010. 

 



 

   Comissão de Ensino Fundamental 

Flávia Bartelli 

Márcia Pasqual Brambilla 

Maria de Fátima H. Hennig 

Marijane Damim Filippi 

Silvana Trost 

 

 

        Diego Tormes 

                        Presidente 

 

 

   Homologado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em............. 

  

    Registre-se e publique-se. 

 

 

                                                                           

                                                                                          Bolivar Antonio Pasqual                                                                          

Secretária Municipal de Educação, Cultura e 

                                                                                                    Desportos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – CADASTRO 

 
 

DADOS CADASTRAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

I – DADOS DA ENTIDADE MANTENEDORA 
 

 
 Mantenedora:  

 

Prefeitura Municipal de Farroupilha 

Rua: 

Praça da Emancipação  

Nº: S/N 

Bairro: Centro 

 

Município: Farroupilha                CEP: 95180-000 

E-mail:  

prefeitura@farroupilha.rs.gov.br 

Fone/Fax: 54-3268.1611 

Inscrição CNPJ: 89848949/0001-50 

 
 

 

II - DADOS DA(S) ESCOLA(S) MANTIDA(S)  
 

 

Nome da Escola: 

 

 

Inscrição CNPJ: 

Nº Cadastro emitido pelo CME: (a ser preenchido pelo CME) 

 

Nº Parecer de Autorização da Escola: (Emitido pelo Conselho Estadual de Educação) 

 

Rua: 

 

Nº: 

CEP: 

 

Bairro:                                   Zona: Rural (   ) Urbana (   ) 

Cidade: 

 

E-mail: 

 

Fone/Fax: 

Etapas e/ou modalidades: 

Educação Infantil (    )          Ensino Fundamental Incompleto (    )          

 

Ensino Fundamental (    )        EJA (     ) 

 

A instituição está adaptada para atender estudantes com necessidades educacionais  especiais?  

      (  ) Sim                ( ) Não 

 

 



 

 

 

III – ESTRUTURA FÍSICA 

 

     1-Terreno/Prédio: 

     Área Quantidade m² 

     Área total do 

terreno 
  

 

     Área total 

construída 

  

     Área livre   

     N. de Blocos   

    Área para esportes   

    Outros   

 

 

2- Dependências/equipamentos: 
Quantidade m² 

 

Dependência, Equipamentos 

   

Sala de Direção 

   

Sala da Secretaria 

   

Sala de professores 

   

Biblioteca 

   

Laboratório de Informática 

   

Laboratório de Ciências 

   

Banheiros para estudantes – Quantos – Masculinos (    ) Femininos (    ) 

 

  Banheiros para  professores 

 

  Lavanderia 

 

  Cozinha 

 

  Refeitório 

 

  Outros: 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 3- Salas de Aula: 

Sala m² Capacidade máxima 

de alunos 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
ANEXO II 

       

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICO E RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 

       

       

ESCOLA:   

       

       

EQUIPE DIRETIVA e COORDENADOR DE EJA  

       

Nº Nome 

Titulação 

Função Turno 
Carga 

Horária Graduação Pós-Graduação 

              

              

              

              

              

 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL        

         

Nº Nome 

Titulação 

Turma 

  Nº de 
alunos 

Total 
Carga 

Horária Graduação Pós-Graduação M T 

                  

                  

                  

                  

 



 

 

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL       

         

Nº Nome 

Titulação Turma/ 
 Nº de 
alunos 

Total  
Carga 

Horária Graduação Pós-Graduação Ano M T 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

PROFESSOR DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        

           

Nº Nome 

Titulação Turma/Série/ 

Disciplina 

    Nº de alunos 

Total  
Carga 

Horária Graduação Pós-Graduação Ano M T N 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

           

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 



 

 

 
PROFESSOR DA EJA        

         

Nº Nome 

Titulação 

Totalidade Disciplina 

Nº de alunos 

Total 
Carga 

Horária Graduação Pós-Graduação N 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

     



 

FUNCIONÁRIOS 

      

Nº Nome Titulação Função Turno Carga Horária 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

OUTRAS FUNÇÕES : Bibliotecária; Professores de Projetos; Estagiários; Contratos; Cargo de confiança       

            

Nº Nome 

Titulação Turma 

Função Disciplina 

Nº de alunos 

Total 
Carga 

Horária  Graduação 
Pós-

Graduação 
Série 
Ano M T N 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

RESOLUÇÃO nº 03 de 24 de Agosto de 2010. 

 

Altera o artigo 3º e seu parágrafo único, dá nova 

redação ao artigo 8º e seu parágrafo primeiro, da 

Resolução nº 04 de 10 de dezembro de 2009 do 

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha/RS.   

 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com base na Lei 9394/96, na Resolução CNE/CEB 04/2009, no Parecer CEED 

251/2010 e nas Notas Técnicas MEC/SEESP 09/2010 e 11/2010, altera o artigo 3º  e seu 

parágrafo único e dá nova redação ao artigo 8º e seu parágrafo primeiro da Resolução nº 

04/2009 que institui Parâmetros para a oferta da Educação Especial no Sistema 

Municipal de Ensino. 

 

Art. 1° - Altera o artigo 3º e seu Parágrafo único, da Resolução CME 04/2009 que passa 

a contar com a seguinte redação:  

 

Artigo 3º - A educação na modalidade especial numa perspectiva de educação 

inclusiva compreende o Atendimento Educacional Especializado (AEE) a alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais; entendendo-se por Educandos com 

Necessidades Educacionais Especiais (ENEE):  

 



 

Parágrafo único: Alunos com deficiências: aqueles que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial; alunos com 

transtornos globais de desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 

sociais, na comunicação ou esteriotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos 

com autismos clássicos, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 

desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação; 

alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial 

elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano, isoladas ou 

combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

 

Art. 2º - Altera o artigo 8º e o seu Parágrafo 1º, da Resolução nº 04/2009 do 

CME/2009 que passa contar com a seguinte redação: 

 

Artigo 8º - O atendimento educacional especializado deve ser ofertado em salas 

de recursos multifuncionais na própria escola ou em outra escola do Sistema 

Municipal de Ensino  ou em Centros de AEE. 

 

Parágrafo 1º - As atribuições dos Centros de AEE, bem como dos professores 

do atendimento educacional especializado e a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico dos Centros de AEE, deverão seguir a Nota Técnica – SEESP/GAB/Nº 

9/2010 do Ministério de Educação. 

Art. 3º – A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.                                                        

 Farroupilha, 24 de Agosto de 2010. 

Aprovado em Plenário, por unanimidade dos presentes, em reunião ordinária, 

realizada em 24 de Agosto de 2010. 

 

Comissão de Ensino Fundamental 

 

Flávia Inês Moroni Bartelli 

Márcia Elisa Rombaldi 

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Marijane Damin Filippi 

Silvana Bristot Trost 

 

        Diego Tormes 

                        Presidente 



 

 

 

   Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em............. 

  

    Registre-se e publique-se.                                                                       

                                                            Bolivar Antonio Pasqual   

                                                     Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 

REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 02/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

RESOLUÇÃO N°04, de 03 de Setembro de 2010.  

 

Institui Comissão e Processo de 

Escolha do Professor Emérito 

Destaque do Ano no Município 

de Farroupilha, conferido pelo 

Decreto Legislativo nº 064/2009. 

 

 O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, considerando o disposto no 

Decreto Legislativo nº 064 de 18 de novembro de 2009, que “cria a Homenagem de 

Professor Emérito Destaque do Ano no Município de Farroupilha”, 

 Resolve:  

 Art. 1°. A presente resolução institui Comissão e Processo de Escolha do 

Professor Emérito Destaque do Ano conferido pelo Decreto Legislativo nº064/2009. 

 Art. 2º O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha enviará ofício às 

entidades de Ensino das Redes Municipal, Estadual, Particular, Instituições de Ensino 

Superior e Escolas de Educação Especial a fim de que participem de reunião para a 

constituição da Comissão de Escolha do Professor Emérito Destaque do Ano.   

 

 § 1º Farão parte da Comissão de Escolha do Professor Emérito Destaque do Ano 

as entidades abaixo relacionadas: 

- Um diretor representativo de Escola da Rede Municipal de Ensino; 



 

- Um diretor representativo de Escola da Rede Estadual de Ensino; 

- Um diretor representativo de Escola da Rede Particular de Ensino Fundamental e 

Médio; 

- Um diretor representativo de Escola da Rede Particular de Educação Infantil; 

- Um diretor representativo de Instituição de Ensino Superior em Farroupilha; 

- Um diretor representativo de Escola de Educação Especial, 

-Um membro representativo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos; 

- Dois membros representativos do Conselho Municipal de Educação. 

  

 §2º A escolha do diretor representativo de cada segmento de ensino será feita 

através de sorteio entre seus pares em reunião conforme esse artigo.  

 

 §3º O membro representativo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desportos, será indicado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desportos. 

 

 §4º Os membros representativos do CME serão indicados em reunião ordinária. 

  

 Art. 3º Constituída a Comissão de Escolha do Professor Emérito Destaque do 

Ano, esta passa a ser soberana e autônoma em todo o processo. 

 Art 4º Para concorrer ao título, além de atenderem aos critérios instituídos no 

Decreto Legislativo nº064/2009, deverão obedecer aos critérios desta resolução, que 

seguem: 

1. Ser residente em Farroupilha; 

2. Atuar na Rede de Ensino a que se dispõe concorrer; 

3. Ter assiduidade e pontualidade comprovadas por atestado emitido pela escola;  

4. Regência em Classe Escolar em pelo menos 70% de sua carga horária total; 

5. Poderão concorrer apenas os professores efetivos de cada segmento, os quais 

não estejam em estágio probatório, contrato de experiência ou emergencial; 

6. Cada Entidade de Ensino poderá indicar apenas um professor candidato ao 

título. 

7. A entidade de ensino que indicar um professor candidato deverá estar autorizada 

pelo órgão normativo competente. 



 

 Art. 5º Encerrado o Processo de Escolha, a Comissão enviará ofício ao CME de 

Farroupilha com os nomes dos professores escolhidos para receberem a 

Homenagem de Professor Emérito Destaque do Ano, que encaminhará à Câmara 

Municipal de Vereadores de Farroupilha. 

 Art. 6º Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua homologação, 

revogadas disposições em contrário. 

COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Deisi Noro 

Márcia Pasqual Brambilla 

Elenice Girelli 

Simone Teresinha Miorelli 

Fabiana Lorenzeti 

 

COMISSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Flávia Inês Moroni Bartelli  

Márcia Elisa Rombaldi 

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Marijane Damin Filippi 

Silvana Bristot Trost 

 

 

Aprovado por unanimidade em sessão plenária extraordinária realizada no dia 03 

de setembro de 2010. 

 

 

 

 

 

 

Diego Tormes 

Presidente 

 

Homologado Pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em 

................. Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

 

  

Bolívar Antonio Pasqual 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e 

Desportos 



 

2011 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESOLUÇÃO nº 01 de 15 de março de 2011.  

 

 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º e altera a redação 

do artigo 3º e do seu parágrafo único da Resolução 04/2007, 

do Conselho Municipal de Educação. 

Acrescenta parágrafo único ao Artigo 7º e parágrafo 6º ao 

artigo 24 da Resolução 05/2007, do Conselho Municipal de 

Educação. 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com base na Lei 9.394/96, nas Resoluções 02/2007, 04/2007 e 05/2007 do Conselho 

Municipal de Educação, nas Leis Municipais 3.222/2006 e 3.223/2006, nas Leis 

Federais 11.114/05 e 11.274/06 e ao que está configurado nos dispositivos da Lei 

Orgânica do Município de Farroupilha,  

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1° - Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Resolução 04/2007: 



 

Parágrafo único - Toda a documentação solicitada no Anexo III para a 

Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil deverá ser reproduzida 

e autenticada em cartório ou carimbada por este Conselho, incluindo os certificados de 

conclusão de curso de todos profissionais da escola. 

Artigo 2º - Altera o artigo 3º da Resolução 04/2007, que passa a contar com a 

seguinte redação: 

           “As escolas de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino deverão, 

anualmente, até o dia 30 de abril, renovar as declarações de situação regular conforme 

ANEXO IV, comprovando a documentação do Quadro de Recursos Humanos através 

de autenticação em cartório ou carimbada por este Conselho, além de, o diretor da 

instituição assinar uma declaração de que todas as informações constantes neste 

documento são verdadeiras.” 

 

Artigo 3°- Acrescenta parágrafo único ao artigo 7º da Resolução 05/2007: 

Parágrafo único - As instituições que não estão constituídas como escola, que 

atendem crianças, por no mínimo quatro horas, no contraturno da Escola de Ensino 

Fundamental em que estão matriculadas, não poderão atender crianças na faixa etária da 

Educação Infantil. ALTERADO PELO ART. 8º DA RESOLUÇÃO 04/2013. 

 

 

Artigo 4° - Acrescenta parágrafo 6º ao artigo 24 da Resolução 05/2007:  

§ 6º - Caso a escola já tenha respondido a uma sindicância e seja reincidente no 

teor da denúncia, será instaurada uma nova sindicância para averiguar as 

irregularidades apontadas. Quando comprovada a veracidade da denúncia, será 

revogado o Cadastro e a Autorização de Funcionamento da escola por 3 (três) anos, 

sem prazo para que esta tome providências. 

 

Artigo 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

                                                          Farroupilha, 15 de março de 2011. 

 

Aprovada, por unanimidade, em sessão Plenária, realizada em 29 de março de 

2011. 

 



 

 

 

Comissão de Educação Infantil 

Deisi Noro – Relatora 

Simone Teresinha Miorelli -Relatora 

Elenice Girelli 

Fabiana Lazzari Lorenzet 

Márcia Elisa Rombaldi 

 

 

 

 

                                                Diego Tormes 

                                                                Presidente 

 

 

  Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em............. 

  

  Registre-se e publique-se. 

 

 

  

  

                                                          

                                          

                                     Bolivar Antonio Pasqual                                                                        

                                                    Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  O processo de Autorização de Funcionamento de Escolas de Educação Infantil 

vem ao encontro da implantação do Sistema Municipal de Ensino em Farroupilha, desde 

2007. Ao longo deste período, muitas situações não cogitadas no momento da 

formulação das Resoluções foram surgindo, fazendo com que este Conselho sentisse a 

necessidade de acrescentar e alterar disposições já proferidas. 

Tendo em vista que, durante o processo de Autorização de Funcionamento de 

Escolas de Educação Infantil, percebeu-se a necessidade de confirmar a veracidade da 

documentação entregue; surgiram dúvidas sobre as disposições legais quanto a 

permanência de crianças da Educação Infantil em instituições que atendem o 

contraturno do Ensino Fundamental;  a Resolução 05/2007 do Conselho Municipal de 

Educação, referente as sanções para estabelecimentos que ofertam Educação Infantil, 

não previa situações de reincidência de denúncias, permitindo que a cada sindicância 

instaurada fosse dado um novo prazo para regularização, favorecendo a incorrência na 

mesma denúncia. 

Em virtude das situações acima citadas, este Conselho cria a Resolução 01/2011, 

alterando as Resoluções 04/2007 e 05/2007, para esclarecer, complementar e confirmar 

normas estabelecidas.  A partir do momento em que novas situações forem surgindo, 

não contempladas nas normas vigentes, outras alterações poderão ser necessárias, 

cabendo a este Conselho estudar, revisar e reavaliar, se assim for do consenso de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 02 de 12 de Abril de 2011.  

 

 

Responde a Consulta do Secretário de Educação, 

Cultura e Desporto, a cerca da aplicabilidade ou não 

da Resolução CEED 312/2010, que trata da 

transferência de alunos recebidos em regime de 

progressão parcial no Sistema Municipal de Ensino de 

Farroupilha. 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha no uso de suas atribuições 

constantes nas Leis Municipais 3.222 e 3.223 de 2006 e considerando os artigos 23 e 24 

da LDBEN 9.394 de 1996, os Pareceres CNE/CEB 20 de 2007 e 01 de 2008, o Parecer 

CEED 851 de 2000, as Resoluções CEED 288 e 289 de 2006, o Parecer CEED 252 de 

2010, a Resolução CEED 312 de 2010 e o Plano de Carreira do Magistério Municipal 

de Farroupilha, identificado como Lei Municipal 2.637 de 2001, 

 

RESOLVE: 

 



 

 Artigo 1º - Disciplinar o instrumento da progressão parcial bem como a 

transferência de alunos em regime de progressão parcial para escolas cujo regimento é 

omisso para essa alternativa. 

 

 Artigo 2º - Cabe a mantenedora, em articulação com as instituições de ensino, 

definir ou não a adoção da progressão parcial. 

 

 Artigo 3º - Caso a mantenedora e a instituição de ensino optarem pela adoção de 

tal mecanismo deverão inserir essa possibilidade em seus textos regimentais e Proposta 

Político Pedagógica, explicitando o número de componentes curriculares para 

progressão parcial. 

 

 Artigo 4º - Os alunos aprovados em regime de progressão parcial, transferidos 

para instituições do Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha, cujo Regimento 

Escolar é omisso em relação à matéria, são considerados promovidos e devem ser 

matriculados na série/ano para qual foram classificados pela escola de origem. 

 

 Artigo 5º - Para efetivar a matrícula dos alunos transferidos em regime de 

progressão parcial deve a escola de destino, exigir da escola de origem, juntamente com 

o Histórico Escolar, um plano de trabalho dos professores relativo aos componentes 

curriculares em que o aluno não obteve êxito. 

 

 Parágrafo único - Esse plano de trabalho indicará que elementos de ordem 

pedagógica definiram a dependência em determinado (s) componente (s) curricular (es) 

de forma a orientar a escola que recebe o aluno a adaptá-lo. 

 

 Artigo 6º - Esse processo de avaliação deverá ser registrado em ata própria da 

escola, com conhecimento e anuência dos pais ou responsáveis, do aluno, professor (es) 

e equipe diretiva que o recebe. 

 

 Parágrafo único - A duração desse processo na escola de destino terá tempo 

mínimo de 1 (um) trimestre e nunca superior a  2 (dois)  trimestres.  

 



 

 Artigo 7º - O professor que receber um aluno em regime de progressão parcial 

poderá usar o tempo destinado às horas atividades para preparar, executar e avaliar os 

trabalhos didáticos desse aluno. 

 

 Artigo 8º - Admite-se ainda a oferta de estudos domiciliares paralelos ao 

descrito no artigo 8º. 

 

 Artigo 9º - Esse procedimento é exclusivamente de cunho pedagógico e visa 

sanar lacunas na aprendizagem do aluno, não podendo o mesmo ser retrocedido, uma 

vez que a escola de destino não tem autonomia para contestar a avaliação realizada pela 

escola de origem. 

 

Artigo 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

           

            Farroupilha, 12 de Abril de 2011. 

Aprovada, por 10 votos a favor e 1 ausência, em Reunião Plenária, realizada em 

19 de Abril de 2011. 

Comissão de Ensino Fundamental 

Diego Dartagnan da Silva Tormes – Relator 

Fabiana Prux Zucco – Relatora  

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Marijane Damin Filippi 

Flávia Inês Moroni Bartelli 

Ivone Foletto Vendrúsculo 

 

                                                Diego Tormes 

                                                                Presidente 

  Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em ............... 

  

  Registre-se e publique-se. 

 

                                                                                                    

                                     Bolivar Antonio Pasqual                                                                        

                                                    Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

sancionada no ano de 1996 trouxe uma nova concepção para a estrutura da educação 

nacional. Um texto legal, totalmente baseado na autonomia da instituição de ensino e no 

processo pedagógico, que se desenvolve nesse espaço, opondo-se ao texto legal 

anteriormente vigente.  

Ao centrar-se na autonomia da escola e mantendo seu foco na aprendizagem do 

aluno a LDBEN demonstra preocupação com o desenvolvimento da vida escolar do 

educando, dando autonomia aos Sistemas de Ensino (SE) e às Instituições de Ensino 

(IE) para administrarem esse desenvolvimento da melhor forma possível. Cabe, 

contudo, fazer alguns esclarecimentos sobre esses novos conceitos. 

Quando se fala de autonomia do SE e da IE, importante é não confundir 

autonomia com soberania. Autonomia é a capacidade de um ente, nesse caso a IE, de 

auto gerir-se, de responsabilizar-se sobre seus atos, uma vez que todos esses atos devem 

respeitar normas gerais. Soberania é um poder total sobre si e sobre seus atos 

independentemente de normas ou regras gerais. Quando a LDBEN traz a preocupação 

com o desenvolvimento do educando o faz para sanar ou talvez para alertar as IE e aos 

educadores da responsabilidade que ambos tem para com o fim do imenso contingente 

de jovens fora da escola ou defasados em idade/série/ano. 

A instituição da progressão parcial para alunos que não tiveram um rendimento 

satisfatório em determinados componentes curriculares, foi um mecanismo que a nova 

LDBEN encontrou para evitar que o contingente de educandos evadidos ou reprovados 

continuasse a crescer no Brasil. Tal mecanismo tem sido aproveitado com sucesso por 

alguns SE pelo País. A LDBEN deixou esse mecanismo como uma “possibilidade” e 

não como uma obrigatoriedade para as IEs. Tal flexibilização gera, na prática, alguns 

entraves burocráticos e pedagógicos.  

Um dos entraves burocráticos, no caso de alunos aprovados em regime de 

progressão parcial, ocorre quando esse é transferido para uma IE cujo Regimento 

Escolar não prevê tal possibilidade. Assim a escola que o recebe encontra-se 

desamparada para aceitar a matrícula. Ainda, falta-lhe subsídios para orientar o 

professor sobre qual a melhor maneira de desenvolver o Plano de Trabalho 

considerando a Proposta Pedagógica da IE de destino. 



 

No âmbito pedagógico falta ao professor uma clareza de quais as competências e 

habilidades que esse educando já desenvolveu e quais ainda precisam ser desenvolvidas. 

Há também dúvidas sobre quando e como o professor que o recebe poderá auxiliá-lo a 

fim de dar prosseguimento à vida escolar, considerando que essa transferência dá-se em 

regime especial de progressão parcial, mecanismo que a escola de destino não adota. 

O entendimento desse CME é que a IE que recebe o aluno aprovado em 

progressão parcial, não tem autonomia pedagógica para questionar a decisão da escola 

de origem. Ressalta-se o direito à escolarização que tem o educando, visando a não 

interrupção da sua Vida Escolar, por qualquer motivo alheio ao Ato Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESOLUÇÃO nº 03 de 20 de dezembro de 2011 

 

 

Altera os incisos VII e VIII do artigo 21 da Resolução 

nº02/2007 do Conselho Municipal de Educação de 

Farroupilha/RS.  

 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com base na Lei LDBEN 9.394/96, nas Resoluções 02/2007, 04/2007 e 05/2007 do 

Conselho Municipal de Educação, nas Leis Municipais 3.222/2006 e 3.223/2006, nas 

Leis Federais 11.114/05 e 11.274/06 e ao que está configurado nos dispositivos da Lei 

Orgânica do Município de Farroupilha,  

 

RESOLVE: 

 

 Artigo 1º - A presente Resolução altera os incisos VII e VIII, do artigo 21 da 

Resolução nº 02 de 2007 deste Conselho, que estabelece normas e condições para a 

oferta da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino, que passam a contar com a 

seguinte redação: 

 

 VII - local para repouso (berçário), provido de berços individuais, para as 

instituições que atendem crianças de zero (0) a dois (2) anos de idade, em tempo 

integral e/ou parcial. Pode ser na própria sala de atividades, desde que respeitado o 



 

espaço mínimo de 2,00 m²/criança. É imprescindível a previsão de atividades 

contempladas na Proposta Pedagógica da Escola que sejam aplicadas às crianças e que 

não prejudiquem o repouso das demais. 

 

VIII – local para repouso, provido de colchonetes, revestidos de materiais lisos e 

impermeáveis, quando forem instituições que atendem crianças de dois (2) a cinco (5) 

anos de idade, em tempo integral e/ou parcial, podendo este ser na própria sala de 

atividades. Também nessa faixa etária é imprescindível a previsão de atividades 

contempladas na Proposta Pedagógica da Escola que sejam aplicadas às crianças e que 

não prejudiquem o repouso dos demais. 

 

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

                                                          Farroupilha, 20 de dezembro de 2011. 

 

Aprovada, por 8 votos a favor e 3 ausências, em Reunião Plenária, realizada em 

20 de dezembro de 2011. 

Comissão de Educação Infantil 

Deisi Noro 

Simone Teresinha Miorelli - Relatora 

Elenice Girelli 

Fabiana Lazzari Lorenzet 

Márcia Elisa Rombaldi 

                                               

Diego Tormes 

                                                                Presidente 

 Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

em.............../................ de 2011.   

 

Registre-se e publique-se. 

                                                         

                                          

                                Bolivar Antonio Pasqual                                                                        

                                           Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 



 

2012 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESOLUÇÃO nº 01 de 03 de abril de 2012  

 

Fixa Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação 

Infantil 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com base na Lei 9.394/96, nas Resoluções nº02/2007, nº04/2007, nº05/2007, nº04/2009, 

nº01/2010, nº02/2010, nº03/2010 e nº01/2011 do Conselho Municipal de Educação, nas 

Leis Municipais nº3.222/2006 e nº3.223/2006, nas Leis Federais nº11.114/05 e 

nº11.274/06 e ao que está configurado nos dispositivos da Lei Orgânica do Município 

de Farroupilha,  

 

RESOLVE: 

  

Artigo 1°- O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos 

de idade. 

Artigo 2°- As Propostas Pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 

que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, 

nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 



 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Artigo 3°- A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 

em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do Sistema 

Municipal de Ensino e submetidos a controle social. 

Parágrafo único -  É dever do Município garantir a oferta de Educação Infantil 

pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 

Artigo 4°- As Propostas Pedagógicas na Educação Infantil devem respeitar os 

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. 

Artigo 5°- Na observância destas Diretrizes, a Proposta Pedagógica das 

instituições de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua 

função sociopolítica e pedagógica: 

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, 

humanos e sociais; 

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e  

cuidado das crianças com as famílias; 

III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à 

ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades 

de vivência da infância; 

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações 

de dominação etária, socioeconômica, etnicorracial, de gênero, regional, linguística e 

religiosa. 



 

Artigo 6°- A Proposta Pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 

como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

§ 1º Na efetivação desse objetivo, as Propostas Pedagógicas das instituições de 

Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a 

organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 

processo educativo; 

II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, 

ética, estética e sociocultural da criança; 

III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a 

valorização de suas formas de organização; 

IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de 

mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da 

comunidade; 

V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e 

coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças 

de diferentes idades; 

VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e 

externos às salas de referência das turmas e à instituição; 

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as 

crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; 

VIII - apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais de diferentes 

povos; 

IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as 

histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à 

discriminação; 

X - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência 

física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, 

prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. 



 

§ 2º Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de 

educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as Propostas Pedagógicas para os 

povos que optarem pela Educação Infantil devem: 

I - proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções 

de mundo e as memórias de seu povo; 

II - reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das 

crianças; 

III - dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às 

práticas sócio-culturais de educação e cuidados coletivos da comunidade; 

IV - adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e 

ambientes de modo a atender as demandas de cada povo indígena. 

§ 3º As Propostas Pedagógicas da Educação Infantil das crianças das 

comunidades rurais, assentados e acampados da reforma agrária, devem: 

I - reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a 

constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais; 

II - ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e 

identidades, assim como práticas ambientalmente sustentáveis; 

III - flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as diferenças 

quanto à atividade econômica dessas populações; 

IV - valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de 

conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; 

V - prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características 

ambientais e socioculturais da comunidade. 

Artigo 7°- As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 

individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio 

por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e 

musical; 



 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos; 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia 

das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento 

da diversidade; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo 

e à natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais; 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

Parágrafo único - As instituições de Educação Infantil, na elaboração da 

proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, 

escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração 

dessas experiências. 

Artigo 8°- As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 

crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano; 



 

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias 

adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição 

casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição 

creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 

IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição 

junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na 

Educação Infantil; 

V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Artigo 9°- Na transição para o Ensino Fundamental a Proposta Pedagógica deve 

prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação 

de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 

Artigo 10- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.                                                          

 Farroupilha, 03 de abril de 2012. 

Aprovada, por unanimidade em Reunião Plenária, realizada em 03 de abril de 

2012. 

Comissão de Educação Infantil 

Elenice Girelli 

Fabiana Lazzari Lorenzet 

Flávia Inês Moroni Bartelli  

Márcia Elisa Rombaldi 

Simone Teresinha Miorelli                                         

 

                      Diego Dartagnan da Silva Tormes 

                                                       Presidente 

   Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

em.........../.........../2012.  

   Registre-se e publique-se.                                                

Bolivar Antonio Pasqual 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

   



 

                              

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

RESOLUÇÃO nº 02 de 03 de abril de 2012  

 

 

Fixa Diretrizes Operacionais Municipais para a Educação 

Infantil 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com base na Lei 9.394/96, nas Resoluções nº02/2007, nº03/2007, nº04/2007, nº05/2007, 

nº01/2009, nº03/2009, nº04/2009 e nº01/2010 do Conselho Municipal de Educação, nas 

Leis Municipais nº 3.222/2006 e nº 3.223/2006, nas Leis Federais nº11.114/05 e 

nº11.274/06 e ao que está configurado nos dispositivos da Lei Orgânica do Município 

de Farroupilha,  

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1° - A presente Resolução define as Diretrizes Operacionais Municipais 

para a Educação Infantil, a ser observadas na organização curricular do Sistema 

Municipal de Ensino.  

 Artigo 2° - É dever do Município, garantir a oferta de Educação Infantil pública, 

gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 

 Artigo 3° - É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que 

completam 4 (quatro) e 5 (cinco) anos até o dia 31 (trinta e um) de março do ano em 

que ocorrer a matrícula. 



 

 § 1º - Crianças que completam 4 (quatro) anos, após a data do caput deste artigo, 

não poderão ser matriculadas na pré-escola. 

             § 2º - O disposto no caput deste artigo deverá ser implementado 

progressivamente, nos termos da Emenda Constitucional nº59/2009, com apoio técnico 

e financeiro da União. 

 Artigo 4° - As crianças que completam 6 (seis) anos após o dia 31 (trinta e um) 

de março devem ser matriculadas na Educação Infantil. 

 Artigo 5° - A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a 

matrícula no Ensino Fundamental. 

 Artigo 6° - As vagas em creches e pré-escolas devem ser, preferencialmente, 

oferecidas próximas às residências das crianças. 

 Artigo 7° - É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no 

mínimo, 4 (quatro) horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou 

superior a 7 (sete) horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece 

na instituição. 

 Artigo 8° - O agrupamento de crianças da Educação Infantil, conforme 

Resolução nº01 de 2009 do CME, tem como referência a Proposta Pedagógica, o espaço 

físico e a faixa etária, observada a relação numérica entre crianças e profissionais da 

Educação Infantil. 

a) crianças de 0 a 01 ano - até 05 crianças/ professor; 

b) crianças de 01 a 02 anos - até 07 crianças/ professor; 

c) crianças de 02 a 03 anos - até 10 crianças/ professor; 

d) crianças de 03 a 04 anos - até 15 crianças/ professor; 

e) crianças de 04 a 05 anos - até 20 crianças/ professor. 

§ 1º - Na faixa etária de zero (0) a dois (2) anos de idade, admite-se a 

possibilidade de até dez (10) crianças por professor com a assistência de um auxiliar, 

cuja formação mínima corresponda ao Ensino Médio ou até 15 (quinze) crianças com a 

presença de um professor e dois auxiliares, respeitando o espaço físico de 2 m
2
 por 

criança. 

§ 2º - Para os grupos de crianças das alíneas “c” e “d” é necessária a assistência 

de um auxiliar, cuja formação mínima corresponda ao Ensino Médio, quando acima do 

número estabelecido, podendo este chegar a, no máximo, 1/2 (um meio) a mais do 

previsto, respeitando o espaço físico de 1,20 m
2
 por criança. 



 

  § 3º - Para os grupos de crianças da alínea “e” admite-se no máximo 25 (vinte e 

cinco) crianças com assistência de um auxiliar cuja formação mínima corresponda ao 

Ensino Médio, respeitando o espaço físico de 1,20 m
2
 por criança. 

§ 4º - Para os agrupamentos de crianças de faixas etárias diferentes do “caput” 

deste artigo, deve-se levar em conta o número máximo de crianças previstas, na faixa 

etária menor. 

 § 5º - O professor deve planejar as atividades a ser desenvolvidas com as 

crianças em conjunto com o auxiliar. 

ALTERADO PELO ART. 8º DA RESOLUÇÃO 02/2017. 

Artigo 9° - Nas escolas da zona rural de Ensino Fundamental que atendem 

classes multisseriadas, com crianças na faixa etária de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, com número reduzido de alunos, e que não possuam oferta de escolas de 

Educação Infantil próximas, admitir-se-á o compartilhamento de espaços físicos, 

recursos humanos e material pedagógico. 

Parágrafo único – Orienta-se que a separação dos níveis de ensino ocorra de 

forma progressiva até o término do ano letivo de 2015. 

Artigo 10 - O docente para atuar na Educação Infantil será o formado, no 

mínimo, em nível médio, modalidade Normal. Recomenda-se uma formação em curso 

de licenciatura específica, graduação em Pedagogia. 

Artigo 11 - A direção de escola de Educação Infantil deve ser exercida por 

profissional formado em curso de graduação na área de Educação ou em nível de pós-

graduação em Administração Escolar ou Gestão Escolar. É necessária a experiência 

docente de, no mínimo 2 (dois) anos, para essa função. 

Artigo 12 - As escolas de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino, 

deverão ofertar a Educação Especial conforme os artigos 2º e 4º da Resolução nº04 de 

2009 do CME: 

Art. 2º A educação na modalidade especial é um processo definido na Proposta 

Pedagógica e no Regimento Escolar, assegurando recursos, serviços educacionais 

especiais e espaços físicos, com acompanhamento de equipe multidisciplinar,  

objetivando a garantia de uma educação escolar que promova o desenvolvimento das  

potencialidades dos educandos. 

Art.4º As escolas, que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino, deverão se 

organizar de forma a prever a existência de alunos portadores de necessidades 



 

educacionais especiais e promover, em suas classes comuns, a inclusão contando 

inclusive com o apoio de instituições que prestem assistência social e/ou clínica. 

Artigo 13 - Para a elaboração das Propostas Pedagógicas e os Regimentos 

Escolares as Escolas de Educação Infantil deverão seguir o estabelecido nas Resoluções 

do CME nº02 de 2007 e nº03 de 2007. 

Parágrafo único - O Plano de Atividades deverá estar previsto no Regimento 

Escolar e em consonância com as Diretrizes Curriculares Municipais da Educação 

Infantil e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.  

Artigo 14 - As Escolas de Educação Infantil, quanto a Educação das Relações 

Etnicorraciais e o ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena no 

Sistema Municipal de Ensino, deverão levar em consideração a Resolução nº01 de 2010 

do CME. 

Artigo 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Farroupilha, 03 de abril de 2012. 

Aprovada, por unanimidade em Reunião Plenária, realizada em 03 de abril de 

2012. 

Comissão de Educação Infantil 

Elenice Girelli 

Fabiana Lazzari Lorenzet 

Flávia Inês Moroni Bartelli 

Márcia Elisa Rombaldi 

Simone Teresinha Miorelli  

                                         

            Diego Dartagnan da Silva Tormes 

                                                  Presidente 

   Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

em.........../.........../2012. 

   

Registre-se e publique-se.                                                  

Bolivar Antonio Pasqual 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 

                                      



 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RESOLUÇÃO nº 03 de 03 de abril de 2012  

 

 

Fixa Diretrizes Curriculares Municipais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) Anos. 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com base nas Leis Municipais nº3.222 de 2006 e nº3.223 de 2006, em conformidade 

com a Lei 9.394 de 1996, Leis Federais nº11.114/2005 e nº11.274/2006, Parecer do 

CNE/CEB nº11/2010 e nas Resoluções do CNE/CEB nº03/2010, nº04/2010 e 

nº07/2010, Resoluções nº04/2009 e nº01/2010 do Conselho Municipal de Educação, 

Parecer nº08/2009 do Conselho Municipal de Educação e ao que está configurado nos 

dispositivos da Lei Orgânica do Município de Farroupilha, 

  

RESOLVE: 

 

Artigo 1° - A presente Resolução define as Diretrizes Curriculares Municipais 

para o Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos, a ser observadas na organização 

curricular do Sistema Municipal de Ensino.  

 Artigo 2° - As Diretrizes Curriculares Municipais para o Ensino Fundamental de 

9 (nove) Anos articulam-se com Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resoluções do 

CNE/CEB nº 04/2010 e nº07/2010 e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos 

definidos pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas 

educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares e 

das Propostas Pedagógicas das escolas do Sistema Municipal de Ensino. 



 

    

FUNDAMENTOS 

 

 Artigo 3° - O Ensino Fundamental se traduz como um direito público subjetivo 

de cada um e como dever do Município e da família na sua oferta a todos. 

 Artigo 4° - É dever do Município garantir a oferta do Ensino Fundamental 

público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção. 

 Parágrafo único - As escolas que ministram esse ensino deverão trabalhar 

considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a 

todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu 

desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma 

formação comum, independentemente da grande diversidade da população escolar e das 

demandas sociais. 

 Artigo 5° - O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser 

humano constitui o fundamento maior destas Diretrizes. A educação, ao proporcionar o 

desenvolvimento do potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, 

sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita 

a formação cidadã e o usufruto dos bens sociais e culturais. 

 § 1º O Ensino Fundamental deve comprometer-se com uma educação com 

qualidade social, igualmente entendida como direito humano. 

 § 2º A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, 

relevante, pertinente e equitativa. 

 I – A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto 

de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. 

 II – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às 

características dos estudantes dos diversos contextos sociais e culturais e com diferentes 

capacidades e interesses. 

 III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se 

apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e 

aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos igualdade de direito à educação. Na 

perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade 

requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos 

providas e aos alunos que deles mais necessitem. Ao lado das políticas universais, 



 

dirigidas a todos sem requisito de seleção, é preciso também sustentar políticas 

reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. 

 § 3º A educação escolar, comprometida com a igualdade de acesso de todos ao 

conhecimento e especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da 

população em desvantagem na sociedade, será uma educação com qualidade social e 

contribuirá para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, 

assim, o ingresso, a permanência e o sucesso na escola, com a consequente redução da 

evasão, da retenção e das distorções de idade/ano/série. 

 

    PRINCÍPIOS 

 

 Artigo 6° - O Sistema Municipal de Ensino adotará, como norteadores das 

políticas educativas e das ações pedagógicas, os seguintes princípios: 

 I – Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 

dignidade da pessoa e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo 

para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

 II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito 

ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; da 

busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e 

outros benefícios; da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade 

de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; da redução da 

pobreza e das desigualdades sociais. 

 III – Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; 

do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; da 

valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira; 

da construção de identidades plurais e solidárias. 

 Artigo 7° - De acordo com esses princípios, e em conformidade com o artigo 22 

e o artigo 32 da Lei nº9394/96, as propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, a saber: 

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

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 



 

 II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, 

da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 III – a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e 

valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo;  

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

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 (NOVE) ANOS 

E CARGA HORÁRIA 

 

 Artigo 8° - O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a 

população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, 

também, a todos os que na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. 

 § 1º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) 

anos completos ou a completar até o dia 31 (trinta e um) de março do ano em que 

ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes. 

 § 2º As crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser 

matriculadas na Educação Infantil (Pré-Escola). 

 § 3º A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 

(oitocentas) horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo 

trabalho escolar. 

 

CURRÍCULO 

 

 Artigo 9° - O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, 

como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes 

dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para 

construir as identidades dos estudantes. 

 § 1º As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, 

aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também 

contribuem, de forma implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente 

relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não 

só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, 



 

festividades, pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos 

materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, enfim, pelas vivências 

proporcionadas pela escola. 

 § 2º Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que 

produzem orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e 

transformam a fim de que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que 

servem de elementos para a formação ética, estética e política do aluno.    

 

BASE NACIONAL COMUM E PARTE DIVERSIFICADA 

 

 Artigo 10 - O currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, 

complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma 

parte diversificada. 

 Parágrafo único – O cumprimento do caput desse artigo precisa ser aprovado 

pela mantenedora. 

 Artigo 11 - A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do 

Ensino Fundamental constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como 

dois blocos distintos. 

 Artigo 12 - O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve 

abranger, obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da Lei nº 9394/96, o estudo da Língua 

Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade 

social e política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da Arte, a Educação 

Física e o Ensino Religioso. 

 Artigo 13 - Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental 

serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento: 

 I – Linguagens: 

 a) Língua Portuguesa; 

 b) Língua Materna, para populações indígenas; 

 c) Língua Estrangeira moderna; 

 d) Arte;  

 e) Educação Física. 

 II – Matemática. 

 III – Ciências da Natureza. 

 IV – Ciências Humanas: 



 

a) História; 

b) Geografia; 

V – Ensino Religioso. 

 § 1º O Ensino Fundamental deve ser ministrado em Língua Portuguesa, 

assegurada também às comunidades indígenas, suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem, conforme o artigo 210, § 2º, da Constituição Federal. 

 § 2º O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia (artigo 26, § 4º, da Lei nº9394/96) e conforme 

Resolução CME nº01 de 2010.  

 § 3º A história e as culturas indígena e afro-brasileira, presentes, 

obrigatoriamente, nos conteúdos desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e, 

em especial, no ensino de Arte, Literatura e História do Brasil, assim como a História da 

África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a 

constituição da nação, conforme artigo 26 da Lei nº9394/96, alterado pela Lei nº 

11.645/2008 e Resolução do CME nº01de 2010. 

  § 4º A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular Arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a 

dança, conforme artigo 26 da Lei nº9394/96, inciso 6.  

    § 5º A Educação Física, componente obrigatório do currículo do Ensino 

Fundamental, integra a Proposta Pedagógica da escola e será facultativa ao aluno apenas 

nas circunstâncias previstas no § 3º do artigo 26 da Lei nº9394/96. 

    § 6º O Ensino Religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das 

escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e 

religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas e proselitismo, conforme o artigo 33 da 

Lei nº9394/96. 

  Artigo 14 - Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem 

articular em seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a 

abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em 

escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Temas como saúde, 

sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos das crianças e 

adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº8.069/90), 

preservação do meio ambiente, nos termos da política nacional de educação ambiental 



 

(Lei nº9.795/99), educação para o consumo, educação fiscal, trabalho, ciência e 

tecnologia e diversidade cultural devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da 

base nacional comum e da parte diversificada do currículo. 

 § 1º Outras Leis específicas que complementam a Lei nº9394/96 determinam 

que sejam ainda incluídos temas relativos à educação para o trânsito (Lei nº 9.503/97), à 

condição e aos direitos dos idosos (Lei nº 10.741/2003) e o estudo sobre os Símbolos 

Nacionais (Lei 12.472/2011). 

 § 2º A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes 

curriculares, as áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada, 

conforme as Resoluções do CNE/CEB nº 04/2010 e nº07/2010. 

  § 3º Ao órgão executivo do Sistema Municipal de Ensino compete a viabilização 

e a disseminação de materiais subsidiários ao trabalho docente, que contribuam para a 

eliminação de discriminações e outros preconceitos que conduzam à adoção de 

comportamentos responsáveis e solidários em relação aos outros e ao meio ambiente. 

  Artigo 15 - Na parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental será 

incluído, obrigatoriamente, a partir do 6º ano, pelo menos, uma Língua Estrangeira 

Moderna.  

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA COMO GARANTIA 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

  Artigo 16 - As escolas deverão formular a Proposta Pedagógica e elaborar o 

Regimento Escolar de acordo com a Proposta do Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos 

por meio de processos participativos relacionados à gestão democrática. 

  § 1º A Proposta Pedagógica da escola traduz a proposta educativa construída 

pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características 

dos alunos, nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as 

orientações curriculares nacionais e do Sistema Municipal de Ensino. 

  § 2º Será assegurada a participação dos profissionais da escola, da família, dos 

alunos e da comunidade local na definição das orientações imprimidas aos processos 

educativos e nas formas de implementá-las, tendo como apoio um processo contínuo de 

avaliação das ações, a fim de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir 

para a construção de uma sociedade democrática e igualitária. 



 

  § 3º O Regimento Escolar deve assegurar as condições institucionais adequadas 

para a execução da Proposta Pedagógica e a oferta de uma educação inclusiva e com 

qualidade social, igualmente garantida a participação da comunidade escolar na sua 

elaboração. 

  § 4º Na implementação de sua Proposta Pedagógica, as escolas se articularão 

com as instituições formadoras com vistas a assegurar a formação continuada de seus 

profissionais. 

  Artigo 17 - Na Proposta Pedagógica do Ensino Fundamental e no Regimento 

Escolar, o aluno, centro do planejamento curricular, será considerado como sujeito que 

atribui sentidos à natureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo 

cultura e construindo sua identidade pessoal e social. 

  Parágrafo único - Como sujeito de direitos, o aluno tomará parte ativa na 

discussão e na implementação das normas que regem as formas de relacionamento na 

escola, fornecerá indicações relevantes a respeito do que deve ser trabalhado no 

currículo e será incentivado a participar das organizações estudantis. 

  Artigo 18 - Na implementação da Proposta Pedagógica, o cuidar e o educar, 

indissociáveis funções da escola, resultarão em ações integradas que buscam articular-

se, pedagogicamente, no interior da própria instituição, e também externamente, com o 

serviço de apoio ao sistema educacional e com as políticas de outras áreas, para 

assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas 

dimensões. 

     

RELEVÂNCIA DOS CONTEÚDOS, INTEGRAÇÃO E ABORDAGENS 

 

  Artigo 19 - A necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo 

favorece a sua contextualização e aproxima o processo educativo das experiências dos 

alunos. 

  § 1º Constituem exemplos de possibilidades de integração do currículo, entre 

outros, as propostas curriculares ordenadas em torno de grandes eixos articuladores, 

projetos interdisciplinares com base em temas geradores formulados a partir de questões 

da comunidade e articulados aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, 

currículos em rede, propostas ordenadas em torno de conceitos-chave ou conceitos 

nucleares que permitam trabalhar as questões cognitivas e as questões culturais numa 

perspectiva transversal e projetos de trabalho com diversas acepções. 



 

  Artigo 20 - Os professores levarão em conta a diversidade sociocultural da 

população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo de bens culturais e a 

multiplicidade de estratégias variadas que melhor respondam às diferenças de 

aprendizagem entre os estudantes e às suas demandas. 

  Artigo 21 - O Sistema Municipal de Ensino e as escolas assegurarão adequadas 

condições de trabalho aos seus profissionais e o provimento de outros insumos, de 

acordo com os padrões mínimos de qualidade referidos no inciso IX do artigo 4º da Lei 

nº 9394/96 e em normas específicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

com vistas à criação de um ambiente propício à aprendizagem, com base:  

  I – no trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos 

professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos; 

  II – no atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada um 

mediante abordagens apropriadas; 

  III – na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e 

culturais do entorno; 

  IV – na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja 

relevante e socialmente significativa; 

  V – no cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias. 

  Parágrafo único - Caberá aos docentes equilibrar a ênfase no reconhecimento e 

valorização da experiência do aluno e da cultura local que contribui para construir 

identidades afirmativas, e a necessidade de lhes fornecer instrumentos mais complexos 

de análise da realidade que possibilitem o acesso a níveis universais de explicação dos 

fenômenos, propiciando-lhes os meios para transitar entre a sua e outras realidades, 

culturas e participar de diferentes esferas da vida social, econômica e política. 

  Artigo 22 - O Sistema Municipal de Ensino, as escolas e os professores, com 

apoio das famílias e da comunidade, envidarão esforços para assegurar o progresso 

contínuo dos alunos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição de 

aprendizagens significativas, lançando mão de todos os recursos disponíveis e criando 

renovadas oportunidades para evitar que a trajetória escolar discente seja retardada ou 

indevidamente interrompida. 

  § 1º Devem, portanto, adotar as providências necessárias para que a 

operacionalização do princípio da continuidade não seja traduzida como “promoção 

automática” de alunos de um ano, ou série para o seguinte, e para que o combate à 

repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e a aprendizagem. 



 

  § 2º A organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a 

flexibilização dos tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de 

alunos, as diversas linguagens artísticas, a diversidade de materiais, os variados suportes 

literários, as atividades que mobilizem o raciocínio, as atitudes investigativas, as 

abordagens complementares e as atividades de reforço, a articulação entre a escola e a 

comunidade e o acesso aos espaços de expressão cultural. 

  Artigo 23 - A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias 

como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel 

que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das 

tecnologias da informação e comunicação, requerendo o aporte do órgão executivo 

municipal em articulação com a União e o Estado no que se refere a:  

  I – provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para o 

atendimento aos alunos; 

  II – adequada formação do professor e demais profissionais da escola. 

 

ARTICULAÇÕES E CONTINUIDADE DA TRAJETÓRIA ESCOLAR 

 

 Artigo 24 - A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de 

aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, 

especialmente do Ensino Fundamental com a Educação Infantil, dos anos inicias aos 

anos finais do Ensino Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o Ensino 

Médio, garantindo a qualidade da Educação Básica.  

 § 1º O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no 

Ensino Fundamental e a recuperação do caráter lúdico do ensino, contribuirão para 

melhor qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa 

etapa da escolarização. 

 § 2º Na passagem dos anos iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental, 

especial atenção será dada:  

 I – pelo Sistema Municipal de Ensino, ao planejamento da oferta educativa dos 

alunos transferidos entre as Redes Municipal, Estadual e Particular; 

 II – pelas escolas, à coordenação das demandas específicas feitas pelos 

diferentes professores aos alunos, a fim de que os estudantes possam melhor organizar 

as suas atividades diante das solicitações muito diversas que recebem. 

 Artigo 25 - Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 



 

 I – a alfabetização e o letramento; 

 II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação 

Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da 

Geografia; 

 III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino 

Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o 

segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 

 § 1º Mesmo quando a mantenedora ou a escola, no uso de sua autonomia, 

fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco pedagógico não passível de interrupção, voltado 

para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento 

das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

 § 2º Considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos 

professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das crianças 

nas salas de aula e as levem a explorar mais intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam oportunidades de 

raciocinar, manuseando-os e explorando as suas características e propriedades. 

  § 3º Orienta-se a mantenedora que para atender ao disposto nesse artigo altere o 

Regimento Escolar Padrão, até setembro do ano letivo de 2012, posteriormente, as 

escolas iniciarão o processo de alteração das Propostas Pedagógicas. 

 § 4º Cabe à Mantenedora promover formação continuada dos professores para 

compreender esse bloco pedagógico não passível de reprovação, bem como garantir a 

aprendizagem dos alunos. 

 Artigo 26 - Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes 

curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da 

turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de 

professores licenciados nos respectivos componentes. 

 

 

 

 

  



 

AVALIAÇÃO: PARTE INTEGRANTE DO CURRÍCULO 

 

 Artigo 27 - A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pela 

escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é 

redimensionadora da ação pedagógica e deve: 

 I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, 

cumulativa e diagnóstica, com vistas a: 

a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar 

problemas de ensino; 

b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo 

com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo 

imediato e a mais longo prazo para, sanar dificuldades e redirecionar o 

trabalho docente; 

c) manter as famílias informadas sobre o desempenho dos alunos; 

d) reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de 

avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, revendo 

procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes. 

 II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o 

registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, 

exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa 

etária e às características de desenvolvimento do educando; 

  III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre 

os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais, tal como determina a alínea “a” do inciso V do artigo 24 da Lei nº 

9394/96; 

  IV – assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor 

rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 

  V – prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, bem como podendo a 

escola ofertar recuperação de forma terapêutica e recuperação paralela ao período letivo, 

como determina a Lei nº 9394/96; 

 VI – assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao 

longo do ano letivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando sempre que 

possível, a retenção por faltas; 



 

   VII – a análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos 

por essas avaliações deve auxiliar o Sistema Municipal de Ensino e a comunidade 

escolar a redimensionarem as práticas educativas com vistas ao alcance de melhores 

resultados; 

   VIII - a avaliação externa do rendimento dos alunos refere-se apenas a uma 

parcela restrita do que é trabalhado nas escolas, de sorte que as referências para o 

currículo devem continuar sendo as contidas na Proposta Pedagógica das escolas, 

articuladas às orientações e propostas curriculares do sistema, sem reduzir os seus 

propósitos ao que é avaliado pelos testes de larga escala. 

  Artigo 28 - O Sistema Municipal de Ensino, através da Proposta Pedagógica das 

escolas, deve expressar com clareza o que é esperado dos alunos em relação à sua 

aprendizagem. 

  Artigo 29 - Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à 

avaliação das escolas e de seus professores, tendo em conta os parâmetros de referência 

dos insumos básicos necessários à educação de qualidade para todos nesta etapa da 

educação.  

  Parágrafo único - A melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos e da 

qualidade da educação obriga: 

  I – o Sistema Municipal de Ensino a oferecer recursos e apoios que demandam 

as escolas e seus profissionais para melhorar a sua atuação; 

  II – as escolas a uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas por 

elas oferecidas aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas 

oportunidades e incentivos aos que delas mais necessitem. 

  

EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

  Artigo 30 - A educação do campo, tratada como educação rural na legislação 

brasileira, incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura. 

  Artigo 31 - O atendimento escolar às populações do campo e povos indígenas, 

requer respeito às suas peculiares condições de vida e a utilização de pedagogias 

condizentes com as suas formas próprias de produzir conhecimentos, observadas as 

Resoluções do CNE/CEB nº04/2010 e nº07/2010. 



 

  § 1º As escolas que atendem a população do campo e dos povos indígenas, ao 

contar com a participação ativa das comunidades locais nas decisões referentes ao 

currículo, ampliarão as oportunidades de: 

  I – reconhecimento de seus modos próprios de vida, suas culturas, tradições e 

memórias coletivas, como fundamentais para a constituição da identidade das crianças, 

adolescentes e adultos; 

  II – valorização dos saberes e do papel dessas populações na produção de 

conhecimentos sobre o mundo, seu ambiente natural e cultural, assim como as práticas 

ambientalmente sustentáveis que utilizam; 

  III – flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas e atividades, 

tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais, mantido o 

total de horas anuais obrigatórias no currículo;  

  IV – superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essas 

populações, tendo por garantia o direito à educação. 

  § 2º As Propostas Pedagógicas das escolas do campo e indígenas devem 

contemplar a diversidade nos seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, 

éticos e estéticos, de gênero, geração e etnia. 

  § 3º As escolas que atendem a essas populações deverão ser devidamente 

providas pelo Sistema Municipal de Ensino de materiais didáticos e educacionais que 

subsidiem o trabalho com a diversidade, bem como de recursos que assegurem aos 

alunos o acesso a outros bens culturais e lhes permitam estreitar o contato com outros 

modos de vida e outras formas de conhecimento. 

 § 4º A participação das populações locais pode também subsidiar as redes 

escolares e o Sistema Municipal de Ensino quanto à população e à oferta de materiais 

escolares e no que diz respeito a transporte e a equipamentos que atendam as 

características ambientais e socioculturais das comunidades e as necessidades locais e 

regionais. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

           Artigo 32 - O Sistema Municipal de Ensino assegurará, gratuitamente, aos 

jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade própria, oportunidades 

educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida e de 



 

trabalho mediante cursos e exames, conforme estabelece o artigo 37, § 1º, da Lei nº 

9394/96. 

           Artigo 33 - A Educação de Jovens e Adultos, voltada para a garantia de 

formação integral, da alfabetização às diferentes etapas da escolarização ao longo da 

vida, requer: 

            I – um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a 

contextualização das Diretrizes Curriculares Municipais; 

            II – uma política de formação permanente de seus professores. 

            Artigo 34 - A idade mínima para o ingresso nos cursos de Educação de Jovens e 

Adultos e para a realização de exames de conclusão de EJA será de 15 (quinze) anos 

completos, conforme Parecer CNE/CEB nº 06/2010 e Resolução CNE/CEB nº 03/2010. 

            I – O Sistema Municipal de Ensino deverá estabelecer política própria para o 

atendimento desses estudantes, que considere as suas potencialidades, necessidades, 

expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, inclusive 

com programas de aceleração da aprendizagem, quando necessário.  

            II – Incentivará a oferta de Educação de Jovens e Adultos no período noturno, 

com avaliação em processo. 

            Artigo 35 - A oferta de cursos de Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental será presencial e a sua duração ficará a critério do Sistema Municipal de 

Ensino. 

            Parágrafo único - Tendo em conta as situações, os perfis e as faixas etárias dos 

adolescentes, jovens e adultos, a Proposta Pedagógica da escola e o Regimento Escolar 

viabilizarão um modelo pedagógico próprio para essa modalidade de ensino que permita 

a apropriação e a contextualização nas Diretrizes Curriculares Municipais, assegurando: 

            I – a identificação e o reconhecimento das formas de aprender dos adolescentes, 

jovens e adultos e a valorização de seus conhecimentos e experiências; 

            II – a distribuição dos componentes curriculares de modo a proporcionar um 

patamar igualitário de formação, bem como a sua disposição adequada nos tempos e 

espaços educativos, em face das necessidades específicas dos estudantes. 

 Artigo 36 - Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a 

formulação do parecer CNE/CEB nº29/2006, acrescentando o total de horas a serem 

cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: 

 I – para os anos iniciais do Ensino fundamental, a duração deve ficar a critério 

do Sistema Municipal de Ensino; 



 

 II – para os anos finais do ensino fundamental, a duração mínima deve ser de 

1.600 (mil e seiscentas) horas. 

 Artigo 37 – Em consonância com o Título IV da Lei nº9394/96, que estabelece 

a forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames de 

EJA deve ser competência do Sistema Municipal de Ensino, podendo inclusive, elaborar 

seus próprios exames. 

 § 1º Para melhor cumprimento dessa competência, o Sistema pode solicitar, 

sempre que necessário, apoio técnico e financeiro do INEP/MEC para a melhoria de 

seus exames para certificação de EJA. 

 § 2º A possibilidade de realizar exame intragovernamental para certificação 

nacional em parceria com um ou mais sistemas, sob a forma de adesão e como 

consequência do regime de colaboração, deve, nesse caso, garantir a exigência de uma 

base nacional comum. 

 Artigo 38 - O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do 

ingresso nos cursos de EJA, bem como os critérios para verificação do rendimento 

escolar, devem ser garantidos aos jovens e adultos, tal como prevê a LDB em seu artigo 

24, transformados em horas complementares a ser incorporadas ao currículo escolar do 

(a) estudante, o que deve ser comunicado ao Sistema Municipal de Ensino. 

 Parágrafo único – O aproveitamento das horas complementares a ser 

incorporadas ao currículo, deverá ser disciplinado na Proposta Pedagógica da escola e 

no Regimento Escolar. 

            Artigo 39 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 

Farroupilha, 03 de abril de 2012. 

 

 

 

Aprovada, por unanimidade em Reunião Plenária, realizada em 03 de abril de 

2012. 

 

Comissão de Ensino Fundamental 

Diego Dartagnan da Silva Tormes  



 

Fabiana Prux Zucco  

Ivone Foletto Vendrúsculo 

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Marijane Damin Filippi 

Neiva Vanzin Salamão 

 

 

 

           Diego Dartagnan da Silva Tormes  

                                            Presidente    

 Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em 

............../............. de 2012. 

  

   Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

                                                                                                    

             Bolivar Antonio Pasqual                                                                        

         Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RESOLUÇÃO nº 04 de 03 de abril de 2012  

 

 

Fixa Diretrizes Operacionais Municipais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) Anos. 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com base nas Leis Municipais nº3.222 de 2006 e nº3.223 de 2006, em conformidade 

com a LDBEN nº9.394 de 1996, Leis Federais nº11.114/2005 e nº11.274/2006, nas 

Resoluções do CNE/CEB nº03/2010, nº04/2010 e nº07/2010, nas Resoluções 

nº01/2007, nº04/2009, nº01/2010 e nº06/2011 do CME e ao que está configurado nos 

dispositivos da Lei Orgânica do Município de Farroupilha, 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deverá 

ter completado 6 (seis) anos de idade até o dia 31 (trinta e um) de março do ano em que 

ocorrer a matrícula. 

Parágrafo único - As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a 

data definida no caput deverão ser matriculadas na Pré-Escola. 

Artigo 2º - A partir de 2012, obrigatoriamente, deverá haver o cumprimento do 

artigo 1º dessa resolução no Sistema Municipal de Ensino. 



 

Artigo 3º - A organização do Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos na Rede 

Municipal de Ensino deverá ocorrer conforme Resolução nº 01 de 2007 do Conselho 

Municipal de Educação. 

Artigo 4º - A modalidade educação especial deverá atender a Resolução nº04 de 

2009 e a Resolução nº03 de 2010 do Conselho Municipal de Educação. 

Artigo 5º - A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental Regular será 

de 800 (oitocentas) horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de 

efetivo trabalho escolar. 

Parágrafo único – A organização dos períodos de aula (hora relógio ou hora 

aula), ficará a cargo de cada escola, respeitando a carga horária mínima anual de 800 

(oitocentas) horas devendo estar especificada na Proposta Pedagógica da escola. 

Artigo 6º - A frequência mínima obrigatória às 800 (oitocentas) horas relógio 

será de 75%. 

Artigo 7º - O atendimento à questão etnicorracial deverá orientar-se pelo artigo 

13, parágrafo 3º da Resolução nº 01 de 2010 do Conselho Municipal de Educação. 

Artigo 8º - A mantenedora ofertará formação continuada aos profissionais das 

escolas, prioritariamente, nos períodos destinados às horas atividades. 

Artigo 9º - A formação continuada dos profissionais da escola deverá estar 

contemplada em sua Proposta Pedagógica, possibilitando, inclusive, que a escola a 

articule e a viabilize com instituições formadoras. 

Artigo 10 - A Proposta Pedagógica da Escola deverá ser construída pela 

Comunidade Escolar (pais, alunos, docentes e funcionários), traduzindo a gestão escolar 

democrática e assegurando ao educando o direito ao pleno processo de aprendizagem, 

devendo ser avaliada anualmente e havendo alterações, enviada à mantenedora para 

aprovação. 

Artigo 11 - O Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino é padrão. 

Artigo 12 - A eleição de diretores deverá ocorrer consoante Lei Municipal nº 

2.353 de 21 de outubro de 1997. 

Artigo 13 - Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar a 

continuidade do processo de aprendizagem sem interrupção, do 1º para o 2º ano e desse 

para o 3º ano do Ensino Fundamental, de acordo com o artigo 25 da Resolução 

nº03/2012 do Conselho Municipal de Educação, de tal forma que este bloco pedagógico 

encerre-se no final do 3º ano do Ensino Fundamental. 



 

Artigo 14 - O número máximo de alunos por turma, deverá adequar-se ao artigo 

9º da Resolução nº 01 de 2007 do Conselho Municipal de Educação.  

Artigo 15 - Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a 

formulação do Parecer CNE/CEB nº29/2006, acrescentando o total de horas a ser 

cumpridas, independentemente da forma de organização curricular. 

 §1º Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração mínima será de 400 

(quatrocentas) horas relógio.  

§2º Para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima será de 1.600 

(mil e seiscentas) horas relógio. 

 Artigo 16 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Farroupilha, 03 de abril de 2012. 

Aprovada, por unanimidade em Reunião Plenária, realizada em 03 de abril de 

2012. 

 

Comissão de Ensino Fundamental 

Diego Dartagnan da Silva Tormes  

Fabiana Prux Zucco  

Ivone Foletto Vendrúsculo 

Maria de Fátima Höckele Hennig 

Marijane Damin Filippi 

Neiva Vanzin Salamão 

                                                

   Diego Dartagnan da Silva Tormes 

                                           Presidente 

 

   Homologado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto em 

............../............. de 2012. 

  

   Registre-se e publique-se. 

                                                                                                    

             Bolivar Antonio Pasqual                                                                        

         Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
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    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 01 de 14 de Maio de 2013. 

 

 

Altera o Artigo 3º da Resolução 02/2010 bem como os 

seus anexos que tratam do cadastro de Escola 

Municipal de Ensino Fundamental junto ao Conselho 

Municipal de Educação de Farroupilha/RS.   

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

em conformidade com a LDBEN 9394/96, Leis Municipais 3222/2006 e 3223/2006, 

altera o artigo 3º da Resolução 02/2010 bem como seus anexos, os quais tratam do 

cadastro de Escolas de Ensino Fundamental, no Sistema Municipal de Ensino de 

Farroupilha e os mesmos passarão a contar com a seguinte redação: 

 

Artigo 1° - Para manter-se integrado ao Sistema Municipal de Ensino e 

continuar a desenvolver validamente suas atividades, a instituição de ensino dará início 

à tramitação de seu pedido de cadastramento junto ao CME. O cadastramento da 



 

instituição de ensino será válido por um ano, o que implica recadastramento anual 

sempre no mês de abril, a contar do ano de 2014. ALTERADO PELO ART. 3º DA 

RESOLUÇÃO 01/2014. 

 

 Parágrafo único - O recadastramento de que trata o caput desse artigo não diz 

respeito às Escolas Particulares de Educação Infantil.  

  

Artigo 2° - Os novos anexos solicitados integram essa Resolução. 

 

          Artigo 3º – A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

aprovação. 

 

 

                                                      Farroupilha, 14 de Maio de 2010. 

 

 

Aprovado em Plenário, por unanimidade dos presentes, em reunião ordinária, 

realizada em 29 de Junho de 2010. 

 

 

 

 

   Comissão de Ensino Fundamental 

 

 

      Prof. Diego Tormes 

                        Presidente 

 

 

Homologado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em............. 

  

    Registre-se e publique-se. 

 

                                                                           

 

 



 

 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

 

 

 

ANEXOS ALTERADOS PELA RESOLUÇÃO 01/2014. 

ANEXO I – CADASTRO 
 

DADOS CADASTRAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

 

I – DADOS DA ENTIDADE MANTENEDORA 
 

 

 
 Mantenedora:  

 

Prefeitura Municipal de Farroupilha 

Rua: 

Praça da Emancipação  

Nº: S/N 

Bairro: Centro 

 

Município: Farroupilha                CEP: 95180-000 

E-mail:  

prefeitura@farroupilha.rs.gov.br 

Fone/Fax: 54-3268.1611 

Inscrição CNPJ: 89848949/0001-50 

 
 

 

II - DADOS DA(S) ESCOLA(S) MANTIDA(S)  
 

Nome da Escola: 

 

 

Inscrição CNPJ: 

Nº Cadastro emitido pelo CME: (a ser preenchido pelo CME) 

 

Nº Parecer de Autorização da Escola: (Emitido pelo Conselho Estadual de Educação) 

 

Rua: 

 

Nº: 

CEP: 

 

Bairro:                                   Zona: Rural (   ) Urbana (   ) 

Cidade: 

 

E-mail: 

 

Fone/Fax: 

Etapas e/ou modalidades: 

Educação Infantil (    )          Ensino Fundamental Incompleto (    )          

 



 

Ensino Fundamental (    )        EJA (     ) 

 

A instituição está adaptada para atender estudantes com necessidades educacionais  especiais?  

      (  ) Sim                ( ) Não 

 

 
 

III – ESTRUTURA FÍSICA 

     1-Terreno/Prédio: 

     Área Quantidade m² 

     Área total do terreno   

 

     Área total construída 

  

     Área livre   

     N. de Blocos   

    Área para esportes   

    Outros   

 

 

2- Dependências/equipamentos: 
Quantidade m² 

 

Dependência, Equipamentos 

   

Sala de Direção 

   

Sala da Secretaria 

   

Sala de professores 

   

Biblioteca 

   

Laboratório de Informática 

   

Laboratório de Ciências 

   

Banheiros para estudantes – Quantos Box – Masculinos (    ) Femininos (    ) 

 

  Banheiros para professores 

Nº de Box (   ) 

  Lavanderia 

 

  Cozinha 

 

  Refeitório 

 

  Outros: 

 

 
 3- Salas de Aula: 

Sala m² Capacidade máxima de alunos 

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    
  PROFESSOR CURRÍCULO ANO/TURMA TURNO H. SALA DE AULA H. A. TOTAL NUMERO DE ALUNOS H.A. SUPLEM OBS OBS:  

1                

2                

3                

4                

5                

6               

7               

8               

9               

10               

11                  

12                     

13                     

14                      

15                      

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha 

Quadro de Professores da Escola 

E.M.E.F__________________________ Hora Relógio (   ) Hora Aula (  ) 

Direção:________________Vice-Diretoras:______________________ 



 

   

 DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

1. 
 

            

                    

                    

              

              

                    

   TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

  

 

             

2.                   

                    

              

              

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

3. 

 

                

              

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha 

Quadro de Professores da Escola 

E.M.E.F__________________________ Hora Relógio (   ) Hora Aula (  ) 

Direção:________________Vice-Diretoras:______________________ 



 

                    

                    

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

  

 

                

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

              

                     

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

4. 

 

                 

                    

              

              

                        

   TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

  

 

                 

                    

              

              

                        

   TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

  

 

                 

                    

                  

                        

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

   

                 



 

                    

              

                  

                  

                          

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

5. 

 

              

                    

                  

                  

                        

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

  

 

              

                    

              

              

              

              

                          

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

6. 

 

                 

              

                    

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

  

 

                

                    

              

              

                    

                    

              

                          



 

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

7. 

 

             

                    

                    

                    

                    

              

              

              

  DISCIPLINA TURNO TURMA Nº Alunos Nº Horas nesta turma Horas Ativid TOTAL Hora Suplem Hora Ativ Supl TOTAL OBS   

8. 

 

              

                   

              

                  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RESOLUÇÃO nº 02 de 14 de Maio de 2013 

 

                                                                                           

Estabelece normas para autorização de                                                                                                                                                                  

funcionamento de escolas de ensino 

fundamental, etapas, cursos e regula 

procedimentos correlatos. 

 

 O Conselho Municipal de Educação, com base no inciso IV, artigo 10 da 

Lei Federal 9394, de 20 de dezembro de 1996, nas Leis Municipais 3222/2006, 

3223/2006, 1061/1975 e 3224/2006 que trata do Plano Municipal de Educação e na 

Resolução 01/2007 do Conselho Municipal de Educação. 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º - A autorização e ampliação de escola de Ensino Fundamental para o 

funcionamento de curso no Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha serão reguladas 

pela presente Resolução.  

§ 1° - Para os efeitos desta resolução, entende-se por curso cada um dos três 

níveis que compõem a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, em qualquer de suas modalidades, e, na educação profissional, cada uma 

das suas habilitações. 

§ 2° - A regularidade de estudos realizados está condicionada ao cadastramento 

da instituição de ensino para a oferta do curso e à autorização para o funcionamento 

desse curso. 

Cadastramento de Instituição de Ensino 



 

Art. 2º - O cadastramento de instituição de ensino consiste em sua integração 

ao Sistema Municipal de Ensino mediante ato do Conselho Municipal de Educação. 

Parágrafo Único - O cadastramento da instituição de ensino, regido pela 

Resolução CME 01/2013, é condição para a autorização de funcionamento de qualquer 

curso. 

Autorização para Funcionamento de Curso 

Art.3º - A autorização para o funcionamento de curso comprova que a instituição 

de ensino dispõe das condições pedagógicas, de recursos humanos e infraestrutura física 

estabelecidas nas normas específicas para o desenvolvimento do(s) curso(s) 

pretendido(s) e/ou modalidades.  

§ 1° - Os cursos cujo funcionamento foi autorizado na vigência de normas 

anteriores a essa Resolução continuam autorizados a funcionar desde que a mantenedora 

cumpra os dispostos no Artigo 2º dessa resolução. 

§ 2º - O pedido de autorização para o funcionamento de curso será encaminhado 

ao Conselho Municipal de Educação através da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto. 

§ 3º - O pedido de autorização para o funcionamento de curso(s) poderá ser 

encaminhado junto com a solicitação de cadastramento da instituição de ensino.  

§4º - A solicitação de autorização de funcionamento poderá ser encaminhada 

em qualquer época do ano. 

§ 5º - A autorização para o funcionamento de novo curso será concedida tão-

somente quando a instituição de ensino tiver sido cadastrada junto ao Conselho 

Municipal de Educação. 

§ 6º - Serão tratadas como pedido de autorização para o funcionamento de curso: 

I - a ampliação de ano (s) no Ensino Fundamental; 

II - a ampliação de atendimento para outras modalidades da educação básica; 

III – ampliação da infraestrutura física. 

§ 7º - A autorização para o funcionamento de curso será por prazo 

indeterminado. 

Art. 4° - A solicitação de autorização para o funcionamento constituir-se-á de: 

I – pedido firmado por representante legal da entidade mantenedora, dirigido 

ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, conforme ANEXO I; 

II – comprovante de propriedade do(s) imóvel (eis) ou de direito de uso; 

III – identificação da entidade mantenedora e do estabelecimento de ensino, 

conforme ANEXO II, devidamente preenchido; 



 

IV – condições físicas do estabelecimento de ensino, conforme ANEXO III, 

devidamente preenchido. 

V - Regimento Escolar e, conforme norma específica, Proposta Político 

Pedagógica; 

VI - Comprovante de habilitação e proposta de atualização contínua do corpo 

docente da escola. 

§ 1º - O processo conterá planta(s) técnica(s), podendo ser croqui(s), do(s) 

prédio(s) com a identificação clara dos ambientes relacionados de cada pavimento, bem 

como da localização do(s) prédio(s) no terreno e deste em relação ao quarteirão onde 

está situado. 

§ 2º - A instituição de ensino, se for o caso, prestará informações sobre formas 

e prazos de expansão, em andamento ou prevista, dos diversos itens de infraestrutura 

física. 

Art. 5º - A autorização de funcionamento de instituição de ensino será por 

tempo limitado, o que implica recadastramento periódico da instituição, conforme 

Resolução 01/2013. 

§ 1° - Para manter-se integrado no Sistema Municipal de Ensino e continuar a 

desenvolver validamente suas atividades, a instituição de ensino dará início à tramitação 

de seu pedido de autorização, de modo que o respectivo processo dê entrada no 

Conselho Municipal de Educação no ano letivo anterior ao início das atividades na nova 

escola. 

Art. 6° - A instituição de ensino que já oferecer curso(s) autorizado(s), e, até a 

data estabelecida solicitar autorização para funcionamento de novo(s) curso(s), 

encaminhará, no mesmo processo, seu pedido de cadastramento para a oferta do(s) 

curso(s) novo(s) e do(s) já em funcionamento.  

Art. 7º - As exigências mínimas relativas às condições de infraestrutura física 

são as estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 8º - Recebida a solicitação de autorização de funcionamento e constatada a 

existência dos dados e informações referidos na presente Resolução, bem como os 

estabelecidos nas normas específicas para cada curso, o Conselho Municipal de 

Educação constituirá Comissão Verificadora para examinar “in loco” a conformidade 

dos dados e informações contidos no expediente com as condições reais apresentadas 

pela instituição de ensino. 

Parágrafo único - Após a verificação "in loco" das condições da instituição de 

ensino e do(s) curso(s) e a elaboração do relatório pela Comissão designada, o Conselho 

Municipal de Educação expedirá parecer de autorização. 

Infraestrutura Mínima: 



 

Art. 9 – A instituição deverá ter o número de sala compatível ao número de anos 

que deverá implantar, bem como sala de direção e secretaria. 

Art. 10 – O número de alunos permitido por turma será o estabelecido na 

Resolução CME 01/2007. 

Art. 11 – A existência de sala própria para biblioteca é condição imprescindível 

para autorização de funcionamento. 

Art. 12- No que diz respeito aos laboratórios de informática e de ciências, dar-

se-á um prazo de 10 anos, a contar da aprovação dessa resolução, para que a 

mantenedora institua em todas as escolas já existentes. 

Parágrafo único. – Não serão autorizadas novas escolas sem espaço específico 

para laboratório de ciências e de informática. 

Art. 13 – O pátio externo para atividades ao ar livre é espaço obrigatório e deve 

ter o tamanho adequado à proporção máxima de alunos que pretende atender. 

Art. 14 – Os banheiros de uso dos estudantes devem seguir as especificações da 

Lei Municipal 1061/1975 e, no que diz respeito à acessibilidade devem seguir a Lei 

Estadual 13320/2010 e a Resolução CME 04/2009. 

Art. 15 – As dependências de cozinha, armazenamento de alimentos, depósitos 

de produtos de limpeza devem estar em conformidade com as normas da Vigilância 

Sanitária. Para tanto deve, a mantenedora, entregar junto com o processo de autorização, 

alvará da Vigilância quanto à regularidade da instituição a ser autorizada. 

Cessação de Funcionamento de Curso 

Art. 16 - A cessação ou suspensão temporária de funcionamento de curso, 

instituição ou modalidade, devidamente autorizado no Sistema Municipal de Ensino 

consiste no encerramento da oferta de ensino do mesmo como um todo. 

§ 1º - No interesse dos alunos, a cessação poderá ser gradativa.  

§ 2º - A cessação ou suspensão temporária de funcionamento de curso ocorrerá 

sempre ao final do semestre, da série, do ciclo, ou da unidade de tempo estabelecida na 

organização adotada pela instituição de ensino, salvo quando houver transferência de 

todos os alunos do curso, nas seguintes situações: 

I - nucleação de escolas; 

II - danos causados ao prédio escolar por incêndio ou fator da natureza. 

Art. 17 - A cessação de funcionamento de curso será regularizada mediante o 

competente ato declaratório emitido pelo Conselho Municipal de Educação, em 

processo encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, ou pela mantenedora. 



 

§ 1° - O pedido de emissão do ato declaratório de cessação de funcionamento de 

curso será encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, até 30 dias após o 

encerramento das atividades letivas. 

Art. 18 - A solicitação de emissão de ato declaratório de cessação de 

funcionamento de curso será constituído de: 

I - pedido do representante legal da entidade mantenedora dirigido ao Presidente 

do Conselho Municipal de Educação; 

II - justificativa do encerramento da oferta de ensino; 

III - indicação do destino dos alunos remanescentes para a continuidade de seus 

estudos; 

IV - cópia dos atos de criação da escola e/ou do curso e de designação, 

denominação e, se for o caso, reorganização da escola, quando se tratar de 

estabelecimento público, estadual ou municipal e privado; 

V - cópia do ato de cadastramento da escola, se for o caso, e de autorização para 

funcionamento do curso; 

VI - cronograma de encerramento da oferta do curso, se for gradativa; 

Art. 19 - Com o ato declaratório de cessação de funcionamento de cada curso 

oferecido pelo estabelecimento, será emitido o ato de descadastramento da instituição de 

ensino para sua oferta. 

Art. 20 - No processo que tratar de cessação de funcionamento de nível de 

ensino de escola pública municipal, o Conselho Municipal de Educação manifestar-se-á 

também sobre a extinção desse nível de ensino. 

Art. 21 - O acervo da escrituração escolar e do arquivo da escola que cessar suas 

atividades será recolhido à Secretaria Municipal de Educação.  

§ 1º - A documentação escolar de estabelecimento municipal e privado de 

ensino, que tiver cessado as atividades, será recolhida à Secretaria Municipal de 

Educação. 

§ 2º - Havendo cessação de funcionamento de curso como definido no § 1º do 

art. 1º desta Resolução, mas continuando a existir o estabelecimento, o acervo da 

escrituração e do arquivo permanecerá na própria escola. 

Art. 22 - Nos documentos escolares expedidos a ex-alunos de curso que tiver 

cessado seu funcionamento, além dos dados e informações necessários à identificação 

da escola, constará referência ao ato declaratório de cessação de funcionamento do 

curso. 

Parágrafo único - Os documentos serão expedidos: 



 

I - pelo titular da Secretaria Municipal de Educação ou por quem designado por 

ele; 

II - pelo diretor, quando o acervo permanecer na própria escola. 

Sanções 

Art. 23 - O descumprimento da legislação ou das normas de ensino constitui 

irregularidade sujeita às sanções previstas na presente Resolução e na legislação 

vigente. 

Parágrafo único - A autoridade da administração do Sistema Municipal de 

Ensino ou da respectiva rede incorre em irregularidade quando permite, incentiva ou 

determina o funcionamento de curso sem a devida autorização, ou o atendimento 

emergencial sem cumprimento das exigências e procedimentos estabelecidos nesta 

Resolução. 

Art. 24 - O encaminhamento pela parte interessada de pedido de cadastramento 

de instituição de ensino e/ou de autorização para o funcionamento de curso, instruído 

com dados e/ou informações inverídicos, bem como a atestação por agente do poder 

público de os mesmos não serem verdadeiros e fidedignos, configuram prática de 

falsidade ideológica. 

§ 1º - À instituição de ensino que tiver apresentado dados e/ou informações 

caracterizados no "caput" não será concedido o cadastramento pelo prazo de 1 (um) ano.  

§ 2º - Ocorrendo a prática referida no "caput" quando o cadastramento de 

instituição de ensino já tiver sido concedido, será o mesmo revogado, não podendo ser 

renovado o pedido antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano. 

§ 3º - O disposto nos §1º e 2º deste artigo produzirá efeito somente depois de 

comprovada a prática referida no "caput" mediante sindicância instaurada nos termos da 

legislação vigente que terá seu resultado encaminhado à mantenedora. 

§ 4º - A aplicação das sanções referidas nos § 1º e 2º, não constituem 

impedimento a que terceiros busquem a responsabilização civil do agente por eventuais 

danos a eles causados. 

Art. 25 - Ocorrendo inobservância da legislação e/ou norma de ensino vigentes, 

em curso autorizado para funcionar em estabelecimento integrante do Sistema 

Municipal de Ensino: 

I - enquanto estiverem sendo aplicados os procedimentos de apuração ou, se for 

o caso, de correção das irregularidades, poderão ser suspensos o cadastramento da 

instituição de ensino para a oferta do curso envolvido e/ou a autorização para o 

funcionamento do mesmo; 

II - após a apuração final dos fatos, sendo constatada a prática de irregularidade, 

a instituição de ensino poderá ser descredenciada para a oferta do curso envolvido ou de 

todos os demais e ter (em) cassadas sua autorização para funcionamento. 



 

§ 1º - A suspensão do da autorização de funcionamento e o descadastramento de 

instituição de ensino ocorrem mediante ato declaratório emitido pelo Conselho 

Municipal de Educação, por tempo a ser definido, salvo nos casos estabelecidos na 

presente Resolução. 

§ 2º - Constatada a prática de irregularidade, ficará automaticamente suspensa a 

tramitação de processo de cadastramento e/ou de autorização para o funcionamento de 

curso da instituição de ensino envolvida. 

§ 3º - A cassação de autorização para o funcionamento de curso implica o 

encerramento de sua oferta, sendo a situação dos alunos remanescentes examinada, caso 

a caso, pelo Conselho Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Educação. 

§ 4º - A apuração dos fatos far-se-á com base no artigo 24 da Resolução CME 

05/2007. 

Disposições Gerais 

Art. 26 - Pedidos de cadastramento ou recadastramento de instituição de ensino e 

de autorização para o funcionamento de cursos encaminhados por entidade privada 

tramitarão no Conselho Municipal de Educação somente se o cadastro da entidade 

mantenedora estiver atualizado neste Órgão. 

Art. 27 - O ato de descadastramento de instituição de ensino e o ato declaratório 

de cessação de funcionamento de curso poderão ser emitidos com prazos a vencer, a 

critério do Conselho Municipal de Educação. 

Art. 28 - Ao apreciar o pedido de cadastramento ou recadastramento de 

instituição de ensino e de autorização para o funcionamento de curso e constatar 

insuficiência ou falta de dados e/ou informações, o prazo de tramitação do processo será 

suspenso e o Conselho Municipal de Educação poderá: 

I - solicitar a presença de representante legal da instituição de ensino para 

esclarecimentos; 

II - determinar a juntada de documentos; 

III - baixar o processo em diligência.  

Parágrafo único - Ao serem utilizados os procedimentos referidos nos incisos I e 

II, a comunicação far-se-á com a entidade mantenedora, em se tratando de 

estabelecimento público. 

Art. 29 - Ocorrendo sinistro em prédio escolar, o(s) curso(s) poderá(ão)  ser 

oferecido(s) em prédio de instituição de ensino da própria ou de outra entidade 

mantenedora. 

§ 1° - O sinistro e as circunstâncias de sua ocorrência serão imediatamente 

comunicadas à Secretaria Municipal de Educação. 



 

§ 2° - Para a continuidade dos estudos, os alunos poderão ser abrigados em 

diversas escolas da localidade sob a responsabilidade da instituição de ensino cujo 

prédio sofreu sinistro. 

§ 3° - Definido o novo local para o desenvolvimento do ensino, a entidade 

mantenedora do estabelecimento de ensino em que ocorreu o sinistro prestará 

informações ao Conselho Municipal de Educação sobre as condições de 

infraestrutura do novo local e o prazo de sua ocupação. 

§ 4° - O prédio e as instalações utilizados nessas circunstâncias deverão 

apresentar condições suficientes de segurança e salubridade para os usuários. 

§ 5° - A ocorrência de sinistro não exime a instituição de ensino de cumprir o 

disposto na legislação e nas normas respectivas sobre horas e dias  letivos. 

Art. 30 - O atendimento emergencial será comunicado pela Secretaria Municipal 

de Educação ao Conselho Municipal de Educação no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar da data de seu início.  

Art. 31 - Sempre que ocorrer ampliação ou construção de prédio escolar, as 

dependências poderão ser ocupadas para fins de ensino somente depois de terem sido 

vistoriadas por Comissão Verificadora do Conselho Municipal de Educação e de ter 

sido expedida a autorização para mudança de sede ou ocupação das dependências. 

Art. 32 - A Comissão Verificadora incumbir-se-á de: 

I - deslocar-se às dependências e aos espaços indicados para o funcionamento da 

instituição de ensino e do(s) curso(s) pretendido(s); 

II - confrontar todos os dados e informações contidos no expediente 

encaminhado com a situação que o estabelecimento de ensino e seu(s) curso(s) 

apresentam efetivamente, levando em conta as normas específicas de cada curso; 

III - registrar em Relatório, de forma concisa, precisa e clara, suas constatações, 

oferecendo os esclarecimentos necessários quando dados e/ou informações não 

refletirem, no todo ou em parte, a realidade da instituição de ensino e/ou do(s) curso(s) 

pretendido(s); 

IV - rubricar todas as peças do processo como forma de autenticá-las. 

Art. 33 - A denominação inicial da instituição de ensino constará do processo de 

seu cadastramento. 

Parágrafo único - A alteração de denominação de qualquer estabelecimento de 

ensino será comunicada ao Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal 

de Educação. 

Art. 34 - Os ANEXOS I, II, III, IV e V integram a presente Resolução. 

Art. 35 - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor 

na data de sua publicação. 



 

 

 

Farroupilha, 14 de Maio de 2013. 

 

 

Aprovada, por unanimidade em Reunião Plenária, realizada em 14 de Maio de 

2013. 

 

                                                                                       Comissão de Ensino Fundamental 

                                                                                                     Marijane Damin Filippi 

       Lia Onzi Pastori 

Fabiana Prux Zucco 

 

                                                                                           Comissão de Educação Infantil 

Ângela Jung Silvestrin 

Cláudia Bassanesi Maggioni 

Eligia Mandelli 

Fabiana Lazzari Lorenzetti 

Simone Gastaldello Garcia 

 

    

 

 

   Prof. Diego Tormes 

                        Presidente 

 

 

Homologado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em............. 

  

    Registre-se e publique-se. 

                                                                        

 

 

 

 

 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

Ofício nº ....                                                       Farroupilha, .... de .... de ..... 

 

Senhor Presidente 

 

 Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria o processo que solicita autorização de 

funcionamento da ........... na Escola Municipal ............... a partir do ano letivo de 

............. 

 A referida escola localiza-se ................................., e está autorizada a manter em 

funcionamento até a ........... série/ano do Ensino Fundamental. 

 É dever constitucional do Município a oferta pública do Ensino Fundamental e um 

direito público e subjetivo das crianças e dos adolescentes, motivo pelo qual a Escola e 

a SMECD propõem-se a oferecer o ensino fundamental completo nesta escola. 

 

      

Aproveitamos o ensejo para apresentar-lhe as nossas cordiais saudações. 

 

 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

 

Ilmo. Sr. 

Presidente Conselho Municipal de Educação 

Farroupilha/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

1. DADOS GERAIS DA ESCOLA E MANTENEDORA 

1. Município: 

2. Mantenedora: 

3. CNPJ da Mantenedora: 

4. Responsável pela Mantenedora: 

5. Escola:  

6. Endereço: 

7. Decreto de criação: 

8. Cópia dos atos legais que autorizaram o funcionamento de séries/anos: 

9. Etapas que oferta: 

10. Modalidades: 

11. Número de alunos do Ensino Fundamental (    ) Ed. Infantil (   ) EJA (   ) 

12. Diretor: 

13. Vice-diretor: 

14. Coordenação Pedagógica: 

15. Área de terreno: 

16. Área construída: 

17. Anos a serem implantados (somente para escolas que solicitarem ampliação da 

oferta): 

 

OBS: nos itens 15 e 16 deverão ser anexados plantas ou croquis da área informada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

2. ASPECTOS MATERIAIS – INSTALAÇÕES 

 

Dependências Observação 

Especificação Área/m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comissão Verificadora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

3. Recursos Didáticos e Pedagógicos 

 

Especificação Quantidade Observação 

Livros de literatura    

Livros de apoio pedagógico    

Consulta   

Gibis   

Periódicos (Jornais, 

revistas, boletins etc). 

  

DVDS/ VHS 

 

  

CDS 

 

  

Mapas 

 

  

Computadores (no 

laboratório de informática) 

  

Computadores (fora do 

laboratório de informática) 

  

Materiais do Laboratório de 

Ciências 

  

Outros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

5. RECURSOS HUMANOS 

 

Função Nome Titulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROTEIRO PARA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E AMPLIAÇÃO DE 

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Ofício da SMECD (ANEXOI) encaminhando o processo; 

2. Justificativa; 

3. Dados Gerais da Escola (ANEXO II); 

4. Planta baixa do prédio ou croquis; 

5. Aspectos materiais – instalações (ANEXO III); 

6. Recursos didáticos e pedagógicos (ANEXO IV); 

8. Recursos Humanos (ANEXO V); 

9. Alvará de licença expedido pela Prefeitura Municipal; 

10. Alvará de saúde fornecido pela vigilância sanitária da Secretaria Municipal de 

Saúde; 

11. Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros (PPCI); 

12. Programa de formação continuada dos docentes e da equipe administrativa 

pedagógica; 

13. Proposta Político Pedagógica; 

14. Adequação dos espaços aos portadores de necessidades especiais; 

15.  Condições de aeração e iluminação (serão verificadas in loco); 

16. Recursos audiovisuais e tecnologias de informação (serão verificadas in loco); 

17. Preservação e adequação em estruturas já existentes de áreas verdes, sombreadas e 

de convivência, para implantação de novas escolas. (serão verificadas in loco)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESOLUÇÃO nº 03 de 12 de novembro de 2013. 

 

Altera o artigo 4º da Resolução 05/2007 e acrescenta 

parágrafo único quanto ao recadastro, altera o  anexo 

IV da Resolução 04/2007 e o artigo 2º da Resolução 

02/2009, que tratam do RECADASTRO de Escola de 

Educação Infantil junto ao Conselho Municipal de 

Educação de Farroupilha/RS.   

 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

em conformidade com a LDBEN 9394/96, Leis Municipais 3222/2006 e 3223/2006, 

altera o artigo 4º da Resolução 05/2007 e acrescenta parágrafo único quanto ao 

recadastro, altera o anexo IV da Resolução 04/2007 e o artigo 2º da Resolução 02/2009,  

os quais tratam do recadastro de Escolas de Educação Infantil, no Sistema Municipal de 

Ensino de Farroupilha.  

 

Artigo 1° -  Altera e acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da Resolução 

05/2007, que passa a contar com a seguinte redação:  

"O pedido de recadastramento da Escola de Educação Infantil, que mantém a 

escola integrada ao Sistema Municipal de Educação, deve ser encaminhado até o dia 30 

de abril de cada ano e deverá conter os seguintes documentos válidos:  



 

              I - pedido firmado por representante legal da entidade Mantenedora, dirigido ao 

Presidente do Conselho Municipal de Educação,  

             II – preenchimento dos dados contidos no ANEXO IV;  

             III – cópia do Alvará da Secretaria Municipal da Saúde;  

             IV – Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) emitido 

pelo Corpo de Bombeiros; 

             V – Cópia do comprovante de limpeza da caixa d’água; 

  Parágrafo único – A comprovação da titulação dos profissionais 

pertencentes ao Quadro de Recursos Humanos contido no anexo IV deverá ser feita 

através de documento autenticado em cartório ou carimbado por este conselho mediante 

apresentação de cópia autêntica, além de, o diretor da instituição, assinar uma 

declaração de que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras.” 

Art. 2º - O artigo 2º da Resolução 02/2009 passa a contar com a seguinte 

redação:  

“O selo de Escola de Educação Infantil Autorizada, entregue uma única vez, 

com o Parecer de Autorização de Funcionamento deve estar afixado juntamente com o 

comprovante de recadastro anual e ficar em local visível a todas as pessoas que 

adentrarem a escola.” 

Artigo 3º - A escola que descumprir o prazo de 30 de abril, não receberá o 

recadastro e perderá o selo de Escola de Educação Infantil Autorizada por caracterizar 

infringência da legislação, desta forma, o Conselho Municipal de Educação dará 

sequência ao que contempla a Resolução 05/2007, no seu artigo 25, inciso II, parágrafos 

1º e 3º. 

              Artigo 4º – A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

aprovação. 

 

                                                      Farroupilha, 12 de novembro de 2013. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Ângela Maria Jung Silvestrin  

 Cláudia Bassanesi Maggioni 

Eligia Maria Callegari Mandelli  

Fabiana Lazzari Lorenzet  

Simone Gastaldello Garcia (Relatora)   



 

 

 

Aprovada por unanimidade, em Reunião Plenária realizada no dia 12/11/2013. 

 

 

 

 

                                                                                                               Deisi Noro 

  Presidente  

  

 Homologado pela Secretaria Municipal de Educação em 18/11/2013. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Informar no presente quadro o nome de todas as pessoas que fazem parte do quadro (Direção, Supervisão Escolar, Docentes, Educadores 

Assistentes, Auxiliares, Serviços de Cozinha, Serviço de Limpeza, Psicólogo, Pediatra, Nutricionista, Dentista, Serviços de Apoio, etc., 

conforme realidade da escola). 

2) A turma que tiver educador assistente ou auxiliar do professor deve ser registrada no quadro uma única vez, com o número de alunos 

atendidos na turma, fazendo com que o total de alunos matriculados na escola seja igual à soma dos alunos das turmas. 

ANEXO IV - QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

NOME DO 

PROFISSIONAL 

 

FUNÇÃO TITULAÇÃO NOME DA TURMA/ 

FAIXA ETÁRIA 

No TOTAL DE ALUNOS 

MATRICULADOS NA 

TURMA  

CAPACIDADE DA SALA 

Quantos alunos a sala comporta 

METRAGEM DA 

SALA 

HORÁRIO INÍCIO-TÉRMINO 

(do profissional) 

        

        

        

        

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA:  

Declaro que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras.   

Nome do (a) Responsável:_______________________Função: ______________ 

Assinatura: ____________________________   

Farroupilha, ________ de ___________________________de _______. 



 

 

 

DECLARAÇÃO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO II 

  

 

Declaro sob as penas da lei, que a Entidade Mantenedora __________ 

não requereu concordata nem está em processo falimentar. 

 

 

Farroupilha,        de                        de                    . 

 

______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Declaro sob as penas da lei, que a Entidade Mantenedora 

____________________________________ está em situação regular e atualizada 

em relação aos seus compromissos com contribuições sociais (INSS, FGTS, etc.) e 

impostos municipais, estaduais e federais.  

                                                                                  Farroupilha,   de     de     .  

 

_______________________________ 

 

 



 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA – RS 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 4, de 10 de Dezembro de 2013.  

REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CME Nº 02/2020 

 

Estabelece normas e condições para a oferta de 

Atividades Complementares de Contraturno no 

Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha, altera o 

parágrafo único do artigo 3º da Resolução 01/2011 e 

regula outros procedimentos. 

 

O Conselho Municipal de Educação em cumprimento ao que estabelece a LDB 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial o artigo 34, a 

Lei n° 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; a 

Resolução/CD/FNDE Nº 047, de 20 de setembro de 2007, que trata da implementação 

do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União, em regime de 

colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados e a participação das famílias e 

da comunidade, o PME criado a partir da lei 10.172/2006, as Leis Municipais 

3222/2006 e 3223/2006 e a Resolução 01/2011 do Conselho Municipal de Educação, 

 

 RESOLVE:  

 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE CONTRATURNO 

Art. 1º – As Atividades Complementares de Contraturno, definidas na LDB 9.394/96 

como ampliação progressiva do período de permanência na escola a critério dos 

sistemas de ensino,  oferecidas pelo Poder Público Municipal e pela iniciativa privada, 

vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, passarão a ser regidas mediante ao que 

dispõe a presente Resolução.  

 

 

 

  DAS FINALIDADES, OBJETIVOS E FUNÇÕES DAS ATIVIDADES DE 

CONTRATURNO 

Art 2º - Definem-se como Atividades Complementares de Contraturno, as atividades 

educativas que visem à ampliação de tempos, espaços e oportunidades de 

aprendizagem, com o objetivo de ampliar a formação do aluno. 

 



 

Art. 3º – As Atividades Complementares de Contraturno têm por finalidade contribuir 

com a formação do conhecimento de forma integrada, oferecendo atividades educativas 

planejadas, dentro e /ou fora da escola. 

 

Art. 4º - Os objetivos e metas das Atividades Complementares de Contraturno são: 

 

I - Inserir crianças e adolescentes em atividades complementares; 

II - Possibilitar maior integração entre alunos, escola e comunidade, 

democratizando o acesso ao conhecimento e aos bens culturais; 

III- Articular teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual com atividades 

práticas experimentais; 

IV- Utilizar novas mídias e tecnologias educacionais, como processos de 

dinamização dos ambientes de aprendizagem; 

V- Promover a educação ética, artística e a educação física; 

VI- Integrar os programas da área da educação com os de outras áreas, como 

saúde, esporte, assistência social, cultura, com vistas ao fortalecimento da 

identidade do educando com sua comunidade; 

VII- Usufruir espaços e equipamentos públicos e comunitários do município, 

que possam ser utilizados pela comunidade escolar; 

VIII- Firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando à melhoria da 

infraestrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações 

educativas; 

IX- Promover a articulação, em âmbito local, entre as diversas políticas públicas 

e outras que atendam a mesma finalidade; 

X- Promover a integração da Proposta Político Pedagógica das instituições que 

ofertam Atividades Complementares de Contraturno com as das escolas de 

origem dos alunos;                        

XI- Promover a capacitação dos profissionais envolvidos nas atividades; 

XII- Contribuir para a formação e o protagonismo de crianças e adolescentes; 

XIII- Fomentar a participação das famílias e comunidades nas atividades 

desenvolvidas, bem como da sociedade civil, de organizações não 

governamentais e esfera privada; 

XIV- Incentivar a geração de conhecimento e tecnologias sociais, inclusive por 

meio de parcerias com universidades, centros de estudos e pesquisas; 

XV- Desenvolver metodologias de planejamento das ações que permitam a 

superação das dificuldades em territórios mais vulneráveis; 

XVI- Estimular a cooperação interinstitucional com vistas a oferecer o pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 

 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DE CONTRATURNO  

Art. 5º – As instituições que oferecerem Atividades Complementares de Contraturno, 

respeitados os dispositivos legais, terão a incumbência de elaborar e executar sua 

Proposta Político Pedagógica, conforme anexo II. 

 

I – A Proposta Político Pedagógica das Atividades Complementares de 

Contraturno deve ser apreciada e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação e esse 

oferecerá apoio orientando a sua construção. A supervisão da proposta político 



 

pedagógica caberá a Secretaria Municipal de Educação, visando o atendimento aos 

objetivos e metas propostas.  

II - A instituição privada que ofertar Atividades Complementares de Contraturno 

apresentará sua proposta no ato do cadastramento. 

III – As Escolas de Ensino Fundamental já cadastradas, que passarem a ofertar 

Atividades Complementares de Contraturno deverão incluí-las em sua proposta político 

pedagógica. 

IV – A Proposta Político Pedagógica deverá responder às demandas 

educacionais e aos anseios da comunidade, havendo uma convergência entre os 

objetivos expressos nas Atividades Complementares de Contraturno e a Proposta 

Político Pedagógica das instituições de ensino. 

V – A Proposta Político Pedagógica das instituições privadas que ofertarem as 

Atividades Complementares de Contraturno deverá ser apresentada anualmente aos 

responsáveis pelos alunos e às escolas de onde são oriundos. 

VI - A avaliação da Proposta Político Pedagógica será contínua, visando à 

adequação dos objetivos propostos. 

VII- As atividades deverão estar organizadas a partir de macrocampos, sendo 

obrigatório o aprofundamento da aprendizagem através do acompanhamento 

pedagógico. Os demais campos de atuação poderão ser escolhidos pela comunidade 

escolar, conforme suas necessidades. Poderão optar pelas seguintes modalidades: 

Esporte e Lazer, Comunicação e o uso de mídias, Educação Ambiental, Cultura e Artes, 

Direitos Humanos em Educação, Promoção da Saúde, Educação Econômica, 

investigação no Campo das Ciências da Natureza. 

 VIII – A Proposta Político Pedagógica deve normatizar as estratégias 

educacionais, o uso do espaço físico, o horário e o calendário institucional.  

 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE 

CONTRATURNO 

Art.6º - Caso não seja possível inserir todos os alunos nas Atividades Complementares 

de Contraturno em instituições públicas ou filantrópicas, será necessário o 

estabelecimento de critérios para a definição dos estudantes, expressos na Proposta 

Político Pedagógica. 

Parágrafo único - Das Atividades Complementares de Contraturno das Escolas de 

Ensino Fundamental, poderão participar somente alunos regularmente matriculados nas 

redes de ensino. 

Art. 7º - As atividades serão desenvolvidas com um número máximo de 30 participantes 

por turma, conforme espaço e em observância a metragem de 1,2 m por aluno e sua 

faixa etária. 

 

Art 8º - Altera o parágrafo único do artigo 3º da Resolução 01/2011 que passa a contar 

com a seguinte redação: 

               Art 3º  - As instituições que não estão constituídas como escola, que atendem 

crianças, no contraturno da Escola de Ensino Fundamental em que estão matriculadas, 

poderão atender crianças na faixa etária da Educação Infantil, respeitando  os 

agrupamentos dispostos nas Resoluções da Educação Infantil. 

 



 

Art. 9º – Poderão atuar nas Atividades Complementares de Contraturno professores, 

educadores sociais, estudantes em processo de formação docente, agentes culturais e 

comunitários que são referência em suas comunidades por suas práticas em diferentes 

campos. 

Parágrafo único- Caberá a um professor acompanhar e orientar as atividades de reforço 

pedagógico. 

Art 10º - A coordenação e a supervisão das Atividades Complementares de Contraturno 

ficarão a cargo de um professor coordenador. 

Art 11 - A instituição onde seja ofertada alimentação deve ter um Nutricionista 

responsável. 

 

Art. 12 – A instituição que oferecer as Atividades Complementares de Contraturno 

deverá manter sua sede em endereço conhecido onde estarão arquivadas todas as 

informações e documentos. Para as atividades poderão também ser utilizados salões 

comunitários, praças, quadras poliesportivas e outros espaços disponíveis para receber 

as crianças e adolescentes da comunidade. 

Art. 13 - Os recursos e equipamentos necessários para a implantação das Atividades 

Complementares de Contraturno poderão ser captados através de parcerias com órgãos 

governamentais, empresas, instituições de ensino, organizações não governamentais. 

 

DA CRIAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, DESATIVAÇÃO E 

CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS INSTITUIÇÕES QUE OFERECEM 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE CONTRATURNO 

Art. 14– A denominação patronímica das instituições que oferecem Atividades 

Complementares de Contraturno é de escolha da respectiva mantenedora. 

 

Art.15 – Todo o imóvel destinado às Atividades Complementares de Contraturno 

público ou privado, dependerá de aprovação pelo Órgão Oficial competente e estar  

adequado aos fins a que se destina e, no que couber, atender às normas e especificações 

técnicas da legislação pertinente em vigor.  

 

Parágrafo Primeiro - A estrutura física da instituição deverá contemplar um espaço para 

a organização administrativa pedagógica. Todos os espaços destinados à prática das 

atividades deverão estar adequados à faixa etária das crianças e jovens atendidos e 

apresentar condições permanentes de manutenção e segurança dos usuários. 

 

Art. 16 – A desativação das instituições que oferecerem Atividades Complementares de 

Contraturno autorizadas a funcionar, poderá ocorrer por decisão da mantenedora, em 

caráter temporário ou definitivo, devendo o fato ser comunicado, formalmente, ao 

Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 17 – A cessação das Atividades Complementares de Contraturno das instituições 

autorizadas a funcionar, acontecerá através de um ato do Conselho Municipal de 

Educação. 

 

Parágrafo Único – Ao Sistema de Ensino cabe zelar pela observância das Leis de ensino 

e das decisões do Conselho Municipal de Educação, atendido o disposto nesta 

Resolução.  

 

 



 

DA ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DE CONTRATURNO 

 

Art. 18 – Compete à Secretaria Municipal de Educação acompanhar e avaliar as 

instituições que oferecerem Atividades Complementares de Contraturno, vinculadas ao 

Sistema Municipal de Ensino, nos seguintes aspectos administrativo-pedagógicos:  

  

I – o cumprimento da legislação educacional;  

II – a execução da Proposta Político Pedagógica;  

 

Art. 19 – Caberá ao Conselho Municipal de Educação impedir o funcionamento das 

instituições que ofertarem Atividades Complementares de Contraturno, quando 

comprovadas irregularidades que comprometam o seu desempenho, conforme o 

estabelecido na presente Resolução e nos demais dispositivos constitucionais e legais 

vigentes no País.  

 

Parágrafo Único – As irregularidades serão apuradas, através de uma sindicância 

designada para tanto e as penalidades serão formalizadas de acordo com os dispositivos 

legais do Sistema de Ensino, sendo assegurado o direito de defesa aos responsáveis.  

 

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20 - As instituições pertencentes à rede pública incluirão em sua proposta político 

pedagógica a oferta de Atividades Complementares de Contraturno. 

 

Art.21 - As instituições privadas que mantêm Atividades Complementares de 

Contraturno, já existentes e não autorizadas a funcionar, deverão providenciar o 

cadastro imediato, através do preenchimento do ANEXO I e terão o prazo de até um (1) 

ano, a contar da data de aprovação, desta Resolução, para se integrarem ao Sistema 

Municipal de Ensino. 

 

Parágrafo único – A vista do exposto no "caput" deste artigo, o Conselho Municipal de 

Educação poderá conceder prorrogação do prazo para a instituição que ofertar 

Atividades Complementares de Contraturno que apresentar dificuldades em adequar-se 

ao estabelecido nesta Resolução. Para tanto, serão determinadas providências cabíveis e 

estabelecido o período de tempo para saná-las, no próprio ato a ser emitido pelo 

Conselho Municipal de Educação, quando da apreciação do processo. 

 

Art. 22 – Quando a instituição que ofertar Atividades Complementares de Contraturno 

atender às providências constantes no ato de autorização de funcionamento será emitido 

um parecer do Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 23 – A partir da homologação e publicação desta Resolução, novas instituições de 

Atividades Complementares de Contraturno somente poderão entrar em funcionamento, 

se autorizadas pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

Parágrafo Único – O não cumprimento do que dispõe esta Resolução implicará a não 

autorização de funcionamento da instituição.  

 



 

 

 

 

Art. 24 – Anualmente, no mês de junho, as instituições que ofertarem as Atividades 

Complementares de Contraturno deverão renovar as declarações de situação regular e 

atualizadas com as contribuições sociais, impostos, taxas e declarações de que a 

entidade não é concordatária nem está em situação falimentar. 

 

§ 1º - As referidas declarações serão encaminhadas ao Conselho Municipal de 

Educação, juntamente com o pedido firmado por representante legal da entidade 

Mantenedora, dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, cópia do 

Alvará da Secretaria Municipal da Saúde; Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção 

contra Incêndio (PPCI) emitido pelo Corpo de Bombeiros; Cópia do comprovante de 

limpeza da caixa d’água e quadro de profissionais, conforme anexo III. 

 

§ 2º - As Escolas de Ensino Fundamental deverão incluir em sua proposta político 

pedagógica a oferta das Atividades Complementares de Contraturno no momento em 

que renovarem seus cadastros. 

 

Art. 25– Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, em sessão plenária 

deste Conselho. 

 

Farroupilha, 10 de Dezembro de 2013. 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL   

 Ângela Jung Silvestrin (relatora)   

Claudia Bassanesi Maggioni  

Eligia Maria Callegari Mandelli  

Fabiana Lazzari Lorenzet  

Simone Gastaldello Garcia  

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL  

Diego Dartagnan da Silva Tormes  

Jandira Almeida de Oliveira  

Jaqueline de Albuquerque Borges Gonçalves  

Lia Onzi Pastori  

Patrícia Lopes de Vargas (Relatora)  

 

Aprovado por  unanimidade dos presentes em Reunião Plenária realizada em 

10/12/2013.     

Deisi Noro  

Presidente  

 

Homologado pela Secretaria Municipal de Educação em 11/12/2013. 

Registre-se e publique-se.  

Elaine Mareli Giuliato 

                  Secretária Municipal de Educação 

 

REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CME Nº 02/2020 



 

 

 

 

ANEXO I – CADASTRO 

DADOS CADASTRAIS DA MANTENEDORA 

Nome da Entidade que mantém a Instituição (razão social):  

 

 

Rua:  

 

N
o
 : 

Bairro: 

 

Município: CEP: 

e-mail:  

 

 

Fone/Fax:  

 

Inscrição CNPJ:  

 

Junta Comercial nº: 

 

Data:  

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Nome da Instituição que oferece Atividades Complementares de Contraturno:  

 

 

N
o
 do Cadastro emitido pelo CME (  preenchido pelo CME): 

 

N
o
 do Parecer de Autorização ( preenchido pelo CME):  

 

Rua:  

 

Bairro: 

 

Município: CEP: 

e-mail:  

 

 

Fone/Fax:  

 

Inscrição CNPJ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA 

 

As instituições que ofertarem Atividades Complementares de Contraturno 

deverão levar em consideração na elaboração e execução da Proposta Político 

Pedagógica os seguintes aspectos:  

I – os fins e objetivos da Proposta;  

II – conceber a criança e o adolescente como pessoa em processo de desenvolvimento e 

aprendizagem;  

III – as características da clientela a ser atendida e da comunidade na qual se insere;  

IV – regime de funcionamento ( atenderá as necessidades da comunidade, podendo ser 

ininterrupto o ano civil, respeitados, pela mantenedora, os direitos trabalhistas ou 

estatutários );  

V – os ambientes físicos, as instalações e os equipamentos disponíveis para o 

atendimento das crianças e adolescentes; 

VI – a habilitação dos recursos humanos que irão atuar nas Atividades Complementares 

de Contraturno; 

VII – os parâmetros ( idades ) de organização das turmas e a relação ( professor/aluno);  

VIII – a existência de uma Proposta de articulação da instituição, família e comunidade;  

IX – processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança e do adolescente e 

da instituição escolar que oferece a Atividades Complementares de Contraturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III - QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

NOME DO 

PROFISSIONAL 

 

FUNÇÃO TITULAÇÃO NOME DA 

TURMA/ FAIXA 

ETÁRIA 

No TOTAL DE ALUNOS 

MATRICULADOS NA 

TURMA  

CAPACIDADE DA 

SALA 

Quantos alunos a 

sala comporta 

METRAGEM 

DA SALA 

HORÁRIO INÍCIO-TÉRMINO 

(do profissional) 

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ATIVIDADES COPLEMANTARES DE CONTRATURNO:  

Declaro que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras.   

Nome do (a) Responsável:___________________  

Função: _______________________Assinatura: ____________________________   

Farroupilha, ________ de ___________________________de _______. 

 

1) Informar no presente quadro o nome de todas as pessoas que fazem parte do quadro (Direção, Supervisão Escolar, Docentes, Educadores 

Assistentes, Auxiliares, Serviços de Cozinha, Serviço de Limpeza, Psicólogo, Pediatra, Nutricionista, Dentista, Serviços de Apoio, etc., 

conforme realidade da escola). 



 

DECLARAÇÃO II 

  

  

  

          Declaro sob as penas da lei, que a Entidade Mantenedora ______________ 

não requereu concordata nem está em processo falimentar.  

 

Farroupilha,    de              de         .  

______________________________ 

 

DECLARAÇÃO I 

           Declaro sob as penas da lei, que a Entidade Mantenedora 

________________ está em situação regular e atualizada em relação aos seus 

compromissos com contribuições sociais (INSS, FGTS, etc.) e impostos 

municipais, estaduais e federais.  

                                                                                           Farroupilha,   de     de     .  

_______________________________ 

 

 

 



 

2014 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

RESOLUÇÃO nº 01 de 10 de junho de 2014. 

 

Recadastra as escolas municipais de ensino 

fundamental remanescentes, altera o parágrafo único 

do artigo 2º da Resolução 02/2010, o artigo 1º da 

Resolução 01/2013 e o artigo 4º da Resolução 05/2007. 

  

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

em conformidade com a LDBEN 9394/96, Leis Municipais 3222/2006 e 3223/2006, 

atendendo a Lei Complementar nº 14.376/2013 e observando a Resolução 327/2014 do 

Conselho Estadual de Educação, resolve: 

 

Artigo 1° - Recadastrar as escolas municipais de ensino fundamental já 

autorizadas a desenvolver suas atividades na vigência das normas anteriores, passando a 

integrar o Sistema Municipal de Ensino, conforme artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 

05/2007.  

Artigo 2° - Alterar o parágrafo único do artigo 2º da Resolução 02/2010, que 

ficará com a seguinte redação: 

 “O cadastramento de novas instituições de ensino, é condição para a 

autorização de funcionamento e contará com o mesmo expediente solicitado para o 

recadastramento na presente Resolução, acrescido do ANEXO I.” 

Artigo 3° - Alterar o artigo 1º da Resolução 01/2013, que passará a contar com 

a seguinte redação: 



 

“Para manter-se integrado ao Sistema Municipal de Ensino e continuar a 

desenvolver validamente suas atividades, a mantenedora fará o pedido de 

recadastramento junto ao CME, sempre até o dia 30 do mês de abril, a contar do ano de 

2015.” 

 

Artigo 4º - Alterar o artigo 4º da Resolução 05/2007, que passará a contar com 

a seguinte redação: 

 “O pedido de recadastramento de Escola de Ensino Fundamental mantida pelo 

Poder Público Municipal, contará com os seguintes documentos: 

e - pedido firmado por representante legal da entidade mantenedora, dirigido 

ao Presidente do Conselho Municipal de Educação; 

f - preenchimento dos dados contidos no ANEXO II, da presente Resolução; 

             III –   cópia do Termo de Vistoria da Vigilância Sanitária;  

             IV – cópia do documento competente expedido pelo Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 

             Parágrafo único - As Escolas Municipais de Ensino Fundamental que, por 

ocasião de seu cadastramento/recadastramento, não apresentarem o documento 

competente, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do 

Sul, deverão apresentá-lo no prazo de até 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação 

da Lei Complementar nº 14.376/2013.”   

 

                                                      Farroupilha, 10 de junho de 2014. 

               

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Diego Dartagnan da Silva Tormes  

Jandira Almeida de Oliveira 

Jaqueline de Albuquerque Borges Gonçalves (relatora) 

Lia Onzi Pastori 

Patrícia Lopes de Vargas 

 

Aprovada por unanimidade, em Reunião Plenária realizada no dia 10/06/2014. 

 

 

                                                                                                               Deisi Noro 

                                                                                                                     Presidente  



 

  

 Homologado pela Secretaria Municipal de Educação em  11/ 06 /2014. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – CADASTRO 

 
 

DADOS CADASTRAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

 

I – DADOS DA ENTIDADE MANTENEDORA 
 

 

 
 Mantenedora:  

 

Prefeitura Municipal de Farroupilha 

Rua: 

Praça da Emancipação  

Nº: S/N 

Bairro: Centro 

 

Município: Farroupilha                CEP: 95180-000 

E-mail:  

prefeitura@farroupilha.rs.gov.br 

Fone/Fax: 54-3268.1611 

Inscrição CNPJ: 89848949/0001-50 

 
 

 

II - DADOS DA(S) ESCOLA(S) MANTIDA(S)  
 

Nome da Escola: 

 

 

Inscrição CNPJ: 

Nº Cadastro emitido pelo CME: (a ser preenchido pelo CME) 

 

Nº Parecer de Autorização da Escola: (Emitido pelo Conselho Estadual de Educação) 

 

Rua: 

 

Nº: 

CEP: 

 

Bairro:                                   Zona: Rural (   ) Urbana (   ) 

Cidade: 

 

E-mail: 

 

Fone/Fax: 

Etapas e/ou modalidades: 

Educação Infantil (    )          Ensino Fundamental Incompleto (    )          

 

Ensino Fundamental (    )        EJA (     ) 

 

A instituição está adaptada para atender estudantes com necessidades educacionais  especiais?  

      (  ) Sim                ( ) Não 

 

 
 

mailto:prefeitura@farroupilha.rs.gov.br


 

III – ESTRUTURA FÍSICA 

 

     1-Terreno/Prédio: 

     Área Quantidade m² 

     Área total do terreno   

 

     Área total construída 

  

     Área livre   

     N. de Blocos   

    Área para esportes   

    Outros   

 

 

2- Dependências/equipamentos: 
Quantidade m² 

 

Dependência, Equipamentos 

   

Sala de Direção 

   

Sala da Secretaria 

   

Sala de professores 

   

Biblioteca 

   

Laboratório de Informática 

   

Laboratório de Ciências 

   

Banheiros para estudantes – Quantos Box – Masculinos (    ) Femininos (    ) 

 

  Banheiros para professores 

Nº de Box (   ) 

  Lavanderia 

 

  Cozinha 

 

  Refeitório 

 

  Outros: 

 

 

 
 3- Salas de Aula: 

Sala m² Capacidade máxima de alunos 

   

   

   

   

   



 

                                                                                             

 

ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estagiário Turno/Função  Carga Horária Escolaridade 

    

    

    

    

    

    

    

Funcionário Turno/Função Carga Horária Escolaridade 

    

    

    

    

    

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha 

Quadro de Funcionários da Escola 

E.M.E.F___________________________________________ 

Diretora:________________________________ TOTAL DE ALUNOS DA ESCOLA: ____ 

Vice-Diretoras:__________________________________  Hora Relógio (  ) Hora Aula (  ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor 

de 

Currículo 

Ano/Série 
TURNO 

H. SALA DE 

AULA 
H. A. TOTAL 

NUMERO DE 

ALUNOS 
H.A. SUPLEM. OBS 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha 

Quadro de Professores de Currículo da Escola 

E.M.E.F________________________________________ 

Diretora:___________________________  Vice- diretoras:__________________________ 
 



 

 

 

 

 

Disciplina/ 

Professor 
TURNO TURMA Nº Alunos 

Nº Horas 

nesta turma 

Horas 

Ativid 
TOTAL 

Hora 

Suplem 

Hora Ativ 

Supl 
TOTAL OBS 

1.           

     

    

    
Disciplina/ 

Professor 
TURNO TURMA Nº Alunos 

Nº Horas 

nesta turma 

Horas 

Ativid 
TOTAL 

Hora 

Suplem 

Hora Ativ 

Supl 
TOTAL OBS 

2.           

     

    

    

    
Disciplina/ 

Professor 
TURNO TURMA Nº Alunos 

Nº Horas 

nesta turma 

Horas 

Ativid 
TOTAL 

Hora 

Suplem 

Hora Ativ 

Supl 
TOTAL OBS 

3.           

     

    

OBS: Listar abaixo os professores de área turma a turma, Projeto Crescer, Informática, Biblioteca e outros. 

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha 

Quadro de Professores da Escola 

E.M.E.F________________________________________  Hora Relógio (  )     Hora Aula  (  ) 

Diretora:___________________________________Vice-diretoras:_____________________________________ 



 

 

Disciplina/ 

Professor 
TURNO TURMA Nº Alunos 

Nº Horas 

nesta turma 

Horas 

Ativid 
TOTAL 

Hora 

Suplem 

Hora Ativ 

Supl 
TOTAL OBS 

4.           

     

    

      
Disciplina/ 

Professor 
TURNO TURMA Nº Alunos 

Nº Horas 

nesta turma 

Horas 

Ativid 
TOTAL 

Hora 

Suplem 

Hora Ativ 

Supl 
TOTAL OBS 

5.           

     

    
Disciplina/ 

Professor 
TURNO TURMA Nº Alunos 

Nº Horas 

nesta turma 

Horas 

Ativid 
TOTAL 

Hora 

Suplem 

Hora Ativ 

Supl 
TOTAL OBS 

6.           

     

    

    



 

2015 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 01 de 30 de junho de 2015. 

 

Dispõe sobre o ensino a distância como forma de 

estudos compensatórios para os(as) alunos(as) 

infrequentes nas Escolas do Sistema Municipal de 

Ensino de Farroupilha. 

  

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

em conformidade com as Leis Municipais 3222/2006 e 3223/2006, a LDBEN 

9394/1996, Art. 12, inciso VII e VIII, incluído pela Lei 10287/2001, Art. 13, inciso III, 

IV, VI, Art. 24, inciso I e VI, Art. 31, inciso IV alterado pela Lei 12796/2013, Art. 32, § 

4º e observando o Parecer 6/1998 da CEB, a Resolução 230/1997 do CEED, 233/97 do 

CEED, Parecer 6/2011 do CNE, Parecer 56/2006 do CEED, Parecer 01/2011 do CME, 

que regulamentam os casos de infrequência escolar, resolve: 

 

Artigo 1° - Nos casos de alunos(as) que não atingirem a frequência mínima 

exigida pela Lei nº 9.394/96, Art. 24, inciso I, Art. 31, inciso IV alterado pela Lei 

12796/2013, as Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha deverão 

interceder junto à família, de modo a apurar a razão da infrequência e orientar os pais ou 

responsáveis sobre os seus deveres em relação ao retorno do(a) aluno(a).  



 

Parágrafo Único - Cabe à Escola fixar em seu Regimento Escolar, as formas e 

modalidades de oferecimento dos estudos compensatórios de infrequência. 

 

 Artigo 2º - Aos alunos incapacitados de frequentar as aulas, comprovado 

através de atestado médico e que mantenham condições físicas, intelectuais e 

emocionais para realizar aprendizagem, aplica-se os estudos compensatórios de 

infrequência. 

 

Artigo 3° - O Plano de Recuperação da Frequência Escolar deve considerar os 

motivos da incapacidade do(a) aluno(a), quando:  

a) apresentar doença de natureza física, psíquica/mental comprovada por atestado 

médico;  

b) for gestante a partir do 8º mês e nos 4 meses após o parto, ou em casos especiais 

amparados por atestado médico;  

c) estiver sem matrícula ou transferência efetivada. 

 

Artigo 4º - Comprovada a incapacidade do(a) aluno(a), mediante atestado 

médico e ata assinada com a concordância do responsável pelo(a) aluno(a), serão 

encaminhados os estudos compensatórios de infrequência. 

§ 1º - O atestado médico deverá especificar as datas de início e de término do 

período em que o(a) aluno(a) ficará afastado das atividades escolares.  

§ 2º O atestado médico deve ser periodicamente renovado, em virtude da 

importância da socialização deste aluno com os demais pares.  

 

Artigo 5º - Os estudos compensatórios de infrequência realizados como 

atendimento domiciliar tem por objetivo oferecer condições especiais de 

acompanhamento e participação nas atividades pedagógicas.  

§ 1º - São solicitados quando da observação do problema que impede o(a) 

aluno(a) de manter frequência normal em aula, não sendo concedidos para data 

retroativa;  

§ 2º - São concedidos como forma de compensação de ausência às aulas 

através de estudo dos conteúdos ministrados durante o período de afastamento; 



 

§ 3º - Enquanto estiver com atendimento domiciliar, o(a) aluno(a) será 

considerado de frequência efetiva às aulas;  

§ 4º - Se ultrapassar o final do período letivo em que o(a) aluno(a) estiver 

matriculado pode ser renovado com apresentação de novo atestado médico e nova ata.  

 

Artigo 6º - De posse do atestado médico e da ata, a Coordenação Pedagógica 

deverá elaborar, em conjunto com o Professor, o Plano de Recuperação da Frequência 

Escolar do(a) aluno(a).  

Parágrafo Único – O Plano de Recuperação da Frequência deve ser 

compatível com as condições físicas, intelectuais e psíquicas e deve conter o 

cronograma, os conteúdos e as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) aluno(a) e, 

quando for o caso, a bibliografia a ser consultada.  

 

Artigo 7º - É responsabilidade da Coordenação Pedagógica e do Professor, 

além da elaboração do Plano de Recuperação da Frequência, as seguintes atribuições:  

I - promover o acompanhamento do Plano de Recuperação da Frequência, 

disponibilizando meios para contato com o(a) aluno(a);  

II - acompanhar o Processo Ensino-aprendizagem do(a) aluno(a);  

III - avaliar as atividades realizadas, conforme Regimento Escolar; 

IV - registrar o símbolo AD (Atendimento Domiciliar) durante o período 

comprovado e manter na pasta individual do(a) aluno(a) todos os procedimentos 

adotados, inclusive as avaliações.  

 

Artigo 8º – Cabe ao aluno(a), ou através de seu responsável, manter-se em 

contato com a Coordenação Pedagógica e com o Professor para o cumprimento das 

atividades e entrega das tarefas contidas em seu Plano de Recuperação da Frequência.  

§ 1º - O cumprimento das atividades indicadas e estabelecidas no Plano de 

Recuperação da Frequência compensará a ausência do (a) mesmo (a) na sala de aula;     

§ 2º - O aproveitamento do(a) aluno(a) será dado pelo cumprimento efetivo das 

atividades dispostas no Plano de Recuperação da Frequência. 

 

Artigo 9º – Caso o Plano de Recuperação da Frequência não seja cumprido, a 

Escola deverá encaminhar a ficha FICAI contendo os procedimentos adotados, ao 



 

Conselho Tutelar e à Secretaria Municipal de Educação, para que tomem as 

providências necessárias. 

 

Artigo 10 – O(A) aluno(a) infrequente que esteja em processo de transferência 

seguirá os procedimentos contidos no Regimento Escolar para a sua adequação quanto 

ao tempo restante para o término do ano letivo visando assegurar a recuperação da 

frequência mínima prevista na lei e a aquisição dos conhecimentos básicos para a 

continuidade de seus estudos.  

 

Artigo 11 – No Histórico Escolar constará os resultados obtidos nos 

componentes curriculares presenciais e os estabelecidos no Plano de Recuperação da 

Frequência, fazendo menção a presente Resolução.  

 

Artigo 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.                                                     

  Farroupilha, 30 de junho de 2015. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ângela Maria Jung Silvestrin  

 Cláudia Bassanesi Maggioni 

Marilia da Silva 

Marili Mafalda Oliveira 

Simone Gastaldello Garcia 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Jandira Almeida de Oliveira (Relatora)   

Jaqueline de Albuquerque Borges Gonçalves 

Lia Onzi Pastori 

Neiva Vanzin Salamão 

Patrícia Lopes de Vargas 

       

Aprovada por unanimidade em Reunião Plenária realizada no dia 30/06/2015. 

                                                                                                               Deisi Noro 

                                                                                                                     Presidente  

  Homologado pela Secretária Municipal de Educação em 01/07/2015. 

 Registre-se e publique-se. 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 



 

 
 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 02 de 22 de setembro de 2015. 

 

 Estabelece normas para elaboração dos 

Regimentos Escolares das Escolas Públicas 

Municipais e regula procedimentos correlatos. 

  

  

         O Conselho Municipal de Educação, com base no artigo 3º, inciso III e VIII, 

artigo 11, inciso III, artigo 15 da Lei Federal 9394, de 20 de dezembro de 1996, nas Leis 

Municipais 3222/2006, 3223/2006 e 4125/2015 que trata do Plano Municipal de 

Educação, nas Resoluções 01/2007, 02/2007 e 03/2007 deste Conselho, resolve: 

Art. 1º - A construção dos Regimentos Escolares das Escolas Municipais passa a ser 

orientada pela presente resolução. 

Art. 2º - As propostas de Regimentos Escolares, bem como de suas alterações, para a 

oferta de novos cursos, anos, ciclos, etapas ou modalidades serão analisadas e aprovadas 

por este Conselho. 

§ 1º – Os Regimentos Escolares deverão ser encaminhados a este Conselho, pelas 

escolas, com inteiro teor do texto novo e do texto antigo, para análise e aprovação em 

reunião plenária. 

§ 2º – Os Regimentos aprovados serão encaminhados para a mantenedora e para a 

escola solicitante e serão válidos a partir do ano seguinte ao de sua aprovação. 

Art. 3º - O Regimento Escolar é o documento que normatiza o processo de trabalho 

pedagógico no estabelecimento de ensino, identifica a escola porque apresenta seus 

princípios filosóficos e descreve sua organização didático-pedagógica, administrativa e 

disciplinar, é o instrumento legal que formaliza e reconhece as relações dos sujeitos 

envolvidos no processo educativo, contém um conjunto de normas e definições de 

papéis, devendo ser um documento claro, de fácil entendimento para a comunidade, 

traduzindo as construções e os avanços nela produzidos. 



 

Parágrafo único -  A elaboração do Regimento Escolar deverá seguir as normas 

contidas no Anexo I e poderá seguir as orientações presentes no Anexo II e III. 

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

  Farroupilha, 22 de setembro de 2015. 

 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ângela Maria Jung Silvestrin (Relatora) 

 Cláudia Bassanesi Maggioni 

Marilia da Silva (Relatora)   

Marili Mafalda Oliveira 

Simone Gastaldello Garcia 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Jandira Almeida de Oliveira  

Jaqueline de Albuquerque Borges Gonçalves 

Lia Onzi Pastori 

Neiva Vanzin Salamão 

Patrícia Lopes de Vargas 

     

Aprovada por unanimidade, em Reunião Plenária realizada no dia 23/09/2015. 

                                                                                                  Deisi Noro 

                                                                                                              Presidente  

  Homologado pela Secretaria de educação em 23/09/2015. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

ESTRUTURA DO REGIMENTO 

 

1 - O Regimento Escolar deverá: 

a) atender a legislação educacional vigente; 

b) descrever todos os aspectos da realidade escolar, estruturados com clareza; 

c) apresentar flexibilidade suficiente para permitir reformulações e adaptações, 

garantindo a legalidade dos trabalhos escolares; 

d) organizar-se segundo as normas da LDBEN 9394/96 e do Sistema Municipal de 

Ensino; 

e) distribuir-se em títulos, capítulos, seções, artigos e parágrafos, conforme disposição 

técnico legislativo. 

1.1) Quanto à forma: 

a) apresentar a matéria regimental de forma simples e clara; 

b) utilizar linguagem correta, concisa e precisa; 

c)  expor ideias bem relacionadas e em sequência adequada; 

d) evitar palavras que possibilitem dupla interpretação; 

e) utilizar somente palavras e frases indispensáveis à redação do texto;  

f) observar que as frases tenham sentido completo, exato e simples. 

1.2) Quanto ao conteúdo: 

a) apresentar informações completas sobre a estrutura, organização e o funcionamento 

da escola: 

b) demonstrar o entrosamento indispensável entre os diversos órgãos; 

c) caracterizar cada uma das funções; 

d) prever as soluções para as várias ocorrências da escola; 

e) manter a consonância com o PPP do estabelecimento de ensino. 

1.3) Evitar: 

a) a transcrição de disposições normativas superiores que se achem inseridas em 

legislação Federal, Estadual e Municipal; 

 b) a reprodução de normas constantes de documentos que devem ser aprovados pelos 

interessados diretos, tais como Estatutos da entidade, Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, Associação de Pais e Mestres e Funcionários, que devem ter estatuto 

próprio; 



 

 c) o detalhamento de tarefas rotineiras de importância secundária tais como: horários, 

ordens de serviço, entre outras, que por suas características poderão constar do 

regulamento interno. 

1.4) Quanto à estrutura, atender as seguintes regras básicas: 

a) conforme Lei Complementar Federal nº 95/98 com alterações promovidas 

pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, os componentes regimentais 

devem ser dispostos em Artigos, que podem, ser desdobrados em Parágrafos, 

Incisos ou Alíneas. 

b) a proposta de Regimento deve conter índice, páginas numeradas e não pode 

conter rasuras. 

1.4.1) ARTIGO 

Unidade básica para a apresentação, divisão ou agrupamento de cada assunto do 

Regimento Escolar. 

a) Texto do Artigo 

I. descreve uma norma geral; 

II. refere-se a um só assunto; 

III. redação em um único período; 

IV. ausência de expressões explicativas, siglas ou abreviaturas. 

 

b) Numeração do Artigo 

I. contínua, até o final do Regimento; 

II. em ordinais até o nono; 

III. em cardinais do 10 em diante. 

 

1.4.2) PARÁGRAFO 

Imediata divisão de um artigo. 

a) Texto do Parágrafo 

I. exemplifica ou modifica a norma geral do conteúdo; 

II. deve conter os elementos ou preceitos necessários para perfeito entendimento do 

Artigo; 

III. deve apresentar conteúdo intimamente vinculado ao do Artigo do qual depende; 

IV. deve conter as restrições, exceções e definições do assunto contido no Artigo ou 

complementar suas disposições. 

b) Numeração do Parágrafo 

I. reinicia em cada Artigo, em ordinais até o nono. 

c) Símbolo do Parágrafo  

I. § (usado quando existir mais de um Parágrafo no mesmo Artigo); 

II. quando for o caso de um só Parágrafo, a indicação deve ser feita por extenso 

“Parágrafo Único”. 

 

1.4.3) INCISOS 

São utilizados como elementos discriminativos de Artigo se o assunto neles tratado não 

puder ser condensado no próprio Artigo ou não se mostrar adequado a construir 

Parágrafo: 

I. inicia-se sempre com letra minúscula; 

II. contém uma ideia completa; 

III. indicados por numerais romanos; 



 

IV. utilizados na especificação de atribuições, competências, finalidades, objetivos, etc. 

 

1.4.4) ALÍNEAS 

Constituem desdobramentos dos Incisos e dos Parágrafos, que complementam a ideia 

anterior: 

I. expressas por frases e não por orações de sentido completo; 

II. indicadas por letras minúsculas: a, b, ...; 

III. o texto inicia sempre com letras minúsculas. 

 

Os Artigos do Regimento devem ser agrupados por assuntos e ordenados em sequência 

lógica. 

O Regimento Escolar deve ser um todo coerente que se desenvolve através de Títulos, 

Capítulos e Seções. 

 

1.4.5) TÍTULOS 

Denominação de um assunto abrangente que engloba Capítulos e Seções. 

 

1.4.6) CAPÍTULOS 

Formados conforme a complexidade ou variedade de assuntos que possam abranger, 

podem ser subdivididos em Seções. São grafados com todas as letras maiúsculas e 

identificados por algarismos romanos. 

 

1.4.7) SEÇÕES 

Conjuntos de Artigos que dispõem sobre uma mesma unidade de conteúdo. São 

grafadas com letras minúsculas e identificadas por algarismos romanos. 

 

1.5) COMPONENTES DO REGIMENTO ESCOLAR 

1.5.1) ÍNDICE 

Discriminativo dos Títulos, Capítulos e Seções que compõem o documento; por 

assuntos tratados, para maior funcionalidade do Regimento e maior facilidade de 

manuseio. 

 

1.5.2) PREÂMBULO 

 

I. histórico do estabelecimento, com a indicação dos atos que autorizam seu 

funcionamento. (relatar os fatos e dados significativos desde a fundação da escola, 

como história do nome, alterações de denominações, mudanças de endereço e outros 

fatos que permitam identificar as várias situações pelas quais tenha passado o 

estabelecimento de ensino, indicando os respectivos Atos Oficiais (ato de criação e 

autorização de funcionamento, reconhecimento do estabelecimento e cursos ofertados, 

renovação do reconhecimento de concessão do órgão normatizador) 

 

II. descrição sucinta da comunidade escolar. (apontar suas especificidades e 

características socioeconômicas e culturais) 

 

1.5.3) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

a) identificação 

b) localização 

c) mantenedora 

d) finalidades e objetivos 



 

 

1.5.4) ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1.5.4.1) ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
I. Conselho Escolar 

II. Equipe Diretiva 

III. Órgãos Colegiados de Representação da Comunidade Escolar 

IV. Conselho de Classe 

V. Equipe Pedagógica 

VI. Equipe Docente 

VII. Equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de Administração Escolar  

VIII. Equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de Manutenção de Infraestrutura 

Escolar e Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e Interação com o 

Educando 

 

1.5.4.2) ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 
I. Níveis e modalidades de ensino 

II. Fins e objetivos da educação básica de cada nível e modalidade de ensino 

III. Organização curricular, estrutura e funcionamento 

IV. Matrícula 

V. Classificação 

VI. Transferência 

VII. Progressão parcial 

VIII. Frequência 

IX. Avaliação da aprendizagem, recuperação de estudos e promoção 

X. Aproveitamento de estudos 

XI. Adaptação 

XII. Reclassificação 

XIII. Revalidação e equivalência 

XIV. Regularização de vida escolar 

XV. Calendário escolar 

XVI. Registros e arquivos escolares 

XVII. Eliminação de documentos escolares 

XVIII. Avaliação institucional 

XIX. Espaços pedagógicos (biblioteca, laboratório de Ciências, laboratório de 

Informática, sala de multimídia, sala de artes, sala da COM-VIDA, etc) 

 

1.5.5) DESCRIÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 
 

1.5.6) DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES 
I. Equipe Docente e Equipe Diretiva; 

II. Equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de Administração Escolar, Equipe dos 

Funcionários que atuam nas Áreas de Manutenção de Infraestrutura Escolar e 

Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e Interação com o Educando; 

III. Alunos; 

IV. Pais ou Responsáveis. 

1.5.7) DISPOSIÇÕES GERAIS 

Disposições Transitórias e Finais 



 

 

ANEXO II 

ORIENTAÇÕES PARA O REGIMENTO 

 

Índice do Anexo II 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ........................................................................................... 196 

CAPÍTULO I - IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E MANTENEDORA ...................................................... 196 

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES E OBJETIVOS ................................................................................... 196 

TÍTULO II - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR ................................................................................................ 196 
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Seção IV - Do Conselho de Classe ................................................................................................. 200 
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TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I - IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E 

MANTENEDORA 

 

Art. ... A/O ________________________________situado(a) ___________________ 
                                 (Nome do estabelecimento de ensino)                                              (Endereço) 

mantido(a) _______________________________________________. 
                                                    (Entidade mantenedora) 

  

 

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

Art. ... A/O _______________________________________________ tem a finalidade 
                                                 (Nome do estabelecimento de ensino) 

de efetivar o processo de apropriação do conhecimento, respeitando os dispositivos 

constitucionais Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN n° 9.394/96, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n° 8.069/90 e 

a Legislação do Sistema Municipal de Ensino. 

 

Art. ... O estabelecimento de ensino garante o princípio democrático de igualdade de 

condições de acesso e de permanência na escola, de gratuidade para a rede pública, de 

uma Educação Básica com qualidade em seus deferentes níveis e modalidades de 

ensino, vedada qualquer forma de discriminação e segregação. 

 

Art. ... O estabelecimento de ensino objetiva a implementação e acompanhamento do 

seu PPP, elaborado coletivamente, com observância aos princípios democráticos, e 

submetido à aprovação do Conselho Escolar. 

 

As Escolas do Campo deverão consultar as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo. Resolução CNE/CEB n° 01/2002. 

 

 

 

 

 

TÍTULO II - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

 

A organização do trabalho pedagógico deve ser compreendida numa 

perspectiva democrática, pautada no trabalho coletivo da comunidade escolar, com 

observância dos dispositivos constitucionais, da LDBEN n° 9.394/96 e da Legislação 

do Sistema Municipal de Ensino. 



 

 

Art. ... O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas 

desenvolvidas pelos profissionais do estabelecimento de ensino para a realização do 

processo educativo escolar. 

 

Art. ... A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no processo de 

participação e corresponsabilidade da comunidade escolar na tomada de decisões 

coletivas, para a elaboração, implementação e acompanhamento do PPP. 

 

Art. ... A organização do trabalho pedagógico é constituída pelo Conselho Escolar, 

Equipe Diretiva, Órgãos Colegiados de representação da comunidade escolar, Conselho 

de Classe, Equipe Pedagógica, Equipe Docente, dos Funcionários que atuam nas Áreas 

de Administração Escolar, Equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de 

Manutenção de Infraestrutura Escolar e Preservação do Meio Ambiente, Alimentação 

Escolar e Interação com o Educando. 

 

Art. ... São elementos da gestão democrática a escolha do(a) diretor(a) pela comunidade 

escolar, em conformidade da lei vigente e a constituição de um órgão máximo de gestão 

colegiada, denominado de Conselho Escolar. 

 

 

Seção I - Do Conselho Escolar 

 

Art. ... O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva e 

fiscalizadora sobre a organização e a realização do trabalho pedagógico e administrativo 

e financeiros do estabelecimento de ensino, resguardados os princípios constitucionais, 

as normas legais e as diretrizes da Secretaria de educação. (Lei Municipal 3177/2006) 

 

Art. ... O Conselho Escolar é composto por representantes da comunidade escolar sendo 

presidido por seu membro nato, o(a) diretor(a) escolar. 

 

Parágrafo Único – A comunidade escolar é compreendida como o conjunto dos 

profissionais da educação atuantes no estabelecimento de ensino, estudantes 

devidamente matriculados e frequentando regularmente, pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes. 

 

Art. ... O Conselho Escolar poderá eleger seu vice-presidente dentre os membros que o 

compõem, maiores de 18 (dezoito) anos. 

 

Art. ... O Conselho Escolar tem, como principal atribuição, aprovar e acompanhar a 

efetivação do PPP do estabelecimento de ensino. 

 

Art. ... Os representantes do Conselho Escolar são escolhidos entre seus pares, mediante 

processo eletivo, de cada segmento escolar, garantindo-se a representatividade dos 

níveis e modalidades de ensino. 

 

Parágrafo Único – As eleições dos membros do Conselho Escolar, titulares e 

suplentes, realizar-se-ão em reunião de cada segmento convocada para este fim, para um 

mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se uma única reeleição consecutiva.  



 

 

Art. ... O Conselho Escolar, de acordo com o princípio da representatividade e da 

proporcionalidade, é constituído pelos seguintes conselheiros: 

I. diretor(a); 

II. representante da equipe docente (professores); 

      III. representante dos Funcionários que atuam nas Áreas de Administração Escolar, 

de Manutenção de Infraestrutura Escolar e Preservação do Meio Ambiente, 

Alimentação Escolar e Interação com o Educando; 

IV. representante dos discentes (estudantes); 

V. representante dos pais ou responsáveis pelo estudante. 

 

Art. ... O Conselho Escolar é regido por Estatuto próprio.  

 

 

Seção II - Da Equipe Diretiva 

 

Art. ... A equipe diretiva é composta pelo diretor(a) e vice-diretor(a) eleitos 

democraticamente entre os componentes da comunidade escolar, conforme legislação 

em vigor. 

 

Art. ... A função de diretor(a), como responsável pela efetivação da gestão democrática, 

é a de assegurar o alcance dos objetivos educacionais definidos no PPP do 

estabelecimento de ensino. 

 

Art. ... Compete ao diretor(a): 

                  I.     cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor; 

      II.    responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse; 

      III. coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do PPP da escola, 

construído coletivamente e aprovado pelo Conselho Escolar; 

      IV. coordenar e incentivar a qualificação permanente dos profissionais da educação; 

      V. implementar o PPP do estabelecimento de ensino, em observância às Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Municipais; 

      VI. convocar e presidir as reuniões do Conselho Escolar, dando encaminhamento às 

decisões tomadas coletivamente; 

      VII. elaborar os planos de aplicação financeira sob sua responsabilidade, 

consultando a comunidade escolar;  

      VIII. prestar contas dos recursos recebidos, submetendo-os à aprovação do 

Conselho Escolar e fixando-os no mural do estabelecimento; 

      IX. coordenar a construção coletiva do Regimento Escolar, em consonância com a 

legislação em vigor, submetendo-o à apreciação do Conselho Escolar e, após, 

encaminhá-lo ao Conselho Municipal de Educação para a devida aprovação; 

     X. garantir o fluxo de informações no estabelecimento de ensino e deste com os 

órgãos da administração municipal; 

     XI. encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações no ambiente 

escolar, quando necessárias, aprovadas pelo Conselho Escolar; 

     XII. deferir os requerimentos de matrícula; 

                 XIII. elaborar, juntamente com a equipe pedagógica, o calendário escolar, de 

acordo com as orientações da Secretaria de Educação, submetê-lo à apreciação do 

Conselho Escolar e encaminhá-lo à Secretaria de Educacao para homologação;  



 

      XIV. acompanhar os conteúdos ministrados aos discentes, o trabalho docente e 

substituí-lo na sua falta ou impedimento; 

      XV. assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula e horas-atividade 

estabelecidos; 

      XVI. promover grupos de trabalho e estudos ou comissões encarregadas de estudar e 

propor alternativas para atender aos problemas de natureza pedagógico administrativa 

no âmbito escolar; 

      XVII. propor à Secretaria de Educação, após aprovação do Conselho Escolar, 

alterações na oferta de ensino e abertura ou fechamento de cursos; 

     XVIII. participar e analisar a elaboração dos Regulamentos Internos e encaminhá-los 

ao Conselho Escolar para aprovação; 

    XIX. supervisionar o bar comercial, o preparo da alimentação escolar, quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente relativamente a exigências 

sanitárias e padrões de qualidade nutricional; 

    XX. presidir o Conselho de Classe, dando encaminhamento às decisões tomadas 

coletivamente; 

    XXI. definir horário e escalas de trabalho dos Funcionários que atuam nas Áreas de 

Administração Escolar e dos Funcionários que atuam nas Áreas de Manutenção de 

Infraestrutura Escolar e Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e 

Interação com o Educando; 

      XXII. articular processos de integração da escola com a comunidade; 

      XXIII. solicitar à Secretaria de Educação suprimento e cancelamento na demanda de 

funcionários e professores do estabelecimento, observando as instruções emanadas da 

mesma Secretaria; 

     XXIV. participar da análise e definição de projetos a serem inseridos no PPP do 

estabelecimento de ensino, juntamente com a comunidade escolar;  

     XXV. cooperar com o cumprimento das orientações técnicas de vigilância sanitária e 

epidemiológica;  

     XXVI. disponibilizar espaço físico adequado quando da oferta de Serviços e Apoios 

Pedagógicos Especializados, nas diferentes áreas da Educação Especial; 

       XXVII. ssegurar a realização do processo de avaliação institucional do 

estabelecimento de ensino;  

       XXVIII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, 

funcionários e famílias;  

       XXIX. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com estudantes, pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

       XXX. assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implantados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC – FNDE; 

       XXXI. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 

Art. ... compete ao(à) vice-diretor(a) auxiliar, assessorar o(a) diretor(a) em todas as suas 

atribuições e substituí-lo(a) na sua falta ou por algum impedimento.  

  

 

Seção III - Dos Órgãos Colegiados de Representação da 

Comunidade Escolar 

 



 

Art. ... Os segmentos sociais organizados e reconhecidos como Órgãos Colegiados de 

representação da comunidade escolar estão legalmente instituídos por Estatutos e 

Regulamentos próprios.  

 

Art. ... O Círculo de Pais e Mestres CPM ou similar, pessoa jurídica de direito privado, 

é um órgão de representação dos Pais e Mestres do estabelecimento de ensino, sem 

caráter político partidário, religioso, racial e sem fins lucrativos, não sendo remunerados 

os seus dirigentes e conselheiros, sendo constituída por prazo determinado por estatuto 

próprio.  

 

Parágrafo Único – O CPM é regido por Estatuto próprio, aprovado e homologado em 

Assembleia Geral, convocada especificamente para este fim.  

 

Art. ... O Grêmio Estudantil é o órgão máximo de representação dos estudantes do 

estabelecimento de ensino, com o objetivo de defender os interesses individuais e 

coletivos dos estudantes, incentivando a cultura literária, artística e desportiva de seus 

membros.  

 

Parágrafo Único – O Grêmio Estudantil é regido por Estatuto próprio, aprovado e 

homologado em Assembleia Geral, convocada especificamente para este fim.  

  

Seção IV - Do Conselho de Classe 

 

Art. ... O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa 

em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no PPP do estabelecimento de ensino 

e no Regimento Escolar, com a responsabilidade de analisar as ações educacionais, 

indicando alternativas que busquem garantir a efetivação do processo ensino e 

aprendizagem.  

 

Art. ... A finalidade da reunião do Conselho de Classe, após analisar as informações e 

dados apresentados, é a de intervir em tempo hábil no processo ensino e aprendizagem, 

oportunizando ao estudante formas diferenciadas de apropriar-se dos conteúdos 

curriculares estabelecidos. 

  

Parágrafo Único – É de responsabilidade da direção da escola organizar as 

informações e dados coletados a serem analisados no Conselho de Classe. 

 

Art. ... Ao Conselho de Classe cabe verificar se os objetivos, conteúdos, procedimentos 

metodológicos, avaliativos e relações estabelecidas na ação pedagógico educativa, estão 

sendo cumpridos de maneira coerente com o PPP do estabelecimento de ensino.  

 

Art. ... O Conselho de Classe constitui-se em um espaço de reflexão pedagógica, onde 

todos os sujeitos do processo educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e 

propõem ações educativas eficazes que possam vir a sanar necessidades/dificuldades 

apontadas no processo ensino e aprendizagem.  

 

Art. ... O Conselho de Classe é constituído pelo(a) diretor(a) e/ou vice-diretor(a), por 

todos os docentes e os estudantes representantes que atuam numa mesma turma e/ou 

ano e os estudantes  representantes de turmas, por meio de:  



 

       I. Pré-Conselho de Classe com toda a turma em sala de aula, sob a coordenação do 

professor representante de turma;  

       II. Conselho de Classe Integrado, com a participação da equipe diretiva, da equipe 

docente, da representação de estudantes e facultativa de pais de estudantes por turma 

e/ou ano. 

 

Art. ... O Conselho de Classe reunir-se-á ordinariamente em datas previstas em 

calendário escolar e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário.  

 

Art. ... As reuniões do Conselho de Classe serão lavradas em Ata, como forma de 

registro das decisões tomadas.  

 

Art. ... São atribuições do Conselho de Classe:  

       I. analisar as informações sobre os conteúdos curriculares, encaminhamentos 

metodológicos e práticas avaliativas que se referem ao processo ensino e aprendizagem;  

      II. propor procedimentos e formas diferenciadas de ensino e de estudos para a 

melhoria do processo ensino e aprendizagem;       

      III. estabelecer mecanismos de recuperação de estudos, concomitantes ao processo 

de aprendizagem, que atendam às reais necessidades dos estudantes, em consonância 

com o PPP do estabelecimento de ensino;  

      IV. acompanhar o processo de avaliação de cada turma, devendo debater e analisar 

os dados qualitativos e quantitativos do processo ensino e aprendizagem;  

      V. atuar com co-responsabilidade na decisão sobre a possibilidade de avanço do 

estudante para ano/etapa subsequente ou retenção, após a apuração dos resultados finais, 

levando-se em consideração o desenvolvimento integral do estudante. 

 

 

Seção V - Da Equipe Pedagógica 

 

Art. ... A Equipe Pedagógica é formada por Coordenadores Pedagógicos, responsáveis 

pela..., com professores graduados em .... e Direção. 

 

Art. ... Compete à Equipe pedagógica: 

        I. coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do Projeto Político 

Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

        II. orientar a comunidade escolar na construção de um processo pedagógico, em 

uma perspectiva democrática; 

       III. participar e intervir, junto à direção, na organização do trabalho pedagógico 

escolar, no sentido de realizar a função social e a especificidade da educação escolar; 

       IV. orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente junto ao 

coletivo de professores do estabelecimento de ensino; 

     V. promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para reflexão e 

aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico, visando à elaboração de 

propostas de intervenção para a qualidade de ensino para todos; 

    VI. participar da elaboração de projetos de formação continuada dos profissionais do 

estabelecimento de ensino, que tenham como finalidade a realização e o aprimoramento 

do trabalho pedagógico escolar; 



 

    VII. organizar, junto à direção da escola, a realização de Pré-Conselhos e dos 

conselhos de Classe, de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o 

trabalho pedagógico desenvolvido no estabelecimento de ensino; 

    VIII. coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção 

decorrentes das decisões do Conselho de Classe; 

    IX. subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de professores do 

estabelecimento de ensino, promovendo estudos sistemáticos, trocas de experiência, 

debates e oficinas pedagógicas; 

    X. organizar a hora-atividade dos professores do estabelecimento de ensino, de 

maneira a garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo trabalho pedagógico; 

    XI. proceder à análise dos dados do aproveitamento escolar de forma a desencadear 

um processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com vistas a 

promover a aprendizagem de todos os estudantes; 

    XII. coordenar o processo coletivo de elaboração e aprimoramento do Regimento 

Escolar, garantindo a participação democrática de toda a comunidade escolar; 

    XIII. participar do Conselho Escolar, quando representante do seu segmento, 

subsidiando teórica e metodologicamente as discussões e reflexões acerca da 

organização e efetivação do trabalho pedagógico escolar; 

    XIV. orientar e acompanhar a distribuição e disponibilização, conservação e 

utilização dos livros e demais materiais pedagógicos, no estabelecimento de ensino, 

fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC- FNDE; 

    XV. coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção de 

materiais, equipamentos e /ou livros de uso didático-pedagógico, a partir do PPP do 

estabelecimento de ensino; 

                XVI. planejar com o coletivo escolar os critérios pedagógicos; 

    XVII. acompanhar as atividades nos laboratórios do estabelecimento de ensino; 

    XVIII. coordenar o processo democrático de representação docente de cada turma; 

    XIX. promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as 

formas de discriminação, preconceito e exclusão social; 

     XX. acompanhar o processo de avaliação institucional do estabelecimento de ensino; 

     XXI. orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático-

pedagógicos referentes à avaliação processual e aos processos de classificação, 

reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação e progressão parcial, conforme 

legislação em vigor; 

     XXII. orientar, acompanhar e visitar periodicamente os Diários de Classe, Planos de 

trabalho e as Fichas Individuais de Controle de Nota e frequência da Educação de 

Jovens e Adultos; 

    XXIII. organizar registros para acompanhamento da prática pedagógica dos docentes 

do estabelecimento de ensino; 

    XXIV. coordenar e acompanhar o processo de Avaliação Educacional no Contexto 

Escolar, para estudantes com dificuldades acentuadas de aprendizagem, visando 

encaminhamento aos serviços e apoios especializados da Educação Especial, se 

necessário; 

   XXV. acompanhar os aspectos de sociabilização e aprendizagem dos estudantes, 

realizando contato com a família com o intuito de promover ações para o seu 

desenvolvimento integral; 

   XXVI. acompanhar a frequência escolar dos estudantes, contatando as famílias e 

acompanhando-os aos órgãos competentes, quando necessário; 

   XXVII. acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver 

necessidade de encaminhamentos; 



 

   XXIII. orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos estudantes com 

deficiência nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares e no processo de 

inclusão na escola; 

   XXIX. manter contato com os professores das salas de recursos, do CAEE e da Escola 

Especial, para intercâmbio de informações e trocas de experiências, visando a 

articulação do trabalho pedagógico entre Educação Especial e ensino regular; 

  XXX. coordenar e acompanhar Exames Supletivos, na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos; 

  XXXI. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, 

funcionários e famílias; 

   XXXII. elaborar seu Plano de Ação; 

   XXXIII. viabilizar a igualdade de condições para a permanência do estudante na 

escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada 

estudante, no processo de ensino e aprendizagem; 

   XXXIV. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 

Para os estabelecimentos de ensino que ofertam a Educação de Jovens e 

Adultos, observar as atribuições da coordenação específica dessa modalidade. 

 

Art. ... Cabe à Coordenação Geral da EJA: 

      I. elaborar os cronogramas de funcionamento de cada turma ou totalidade; 

II. acompanhar o funcionamento de todas as turmas; 

III. acompanhar as matrículas dos estudantes; 

IV. organizar as listas de frequência e de avaliações dos estudantes; 

      V. orientar e acompanhar o cumprimento das atividades a serem realizadas durante 

as horas-atividades dos professores; 

     VI. realizar reuniões periódicas de estudo que promovam a troca de experiências e a 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem; 

     VII. conhecer e fazer cumprir a legislação vigente; 

     VIII. prestar à direção do estabelecimento de ensino e à Secretaria de Educação, 

quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a realização da escolarização das 

turmas e totalidades sob sua coordenação; 

     IX. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, funcionários 

e famílias; 

X. realizar avaliação institucional conforme orientação da Secretaria de 

Educação; 

     XI. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, 

estudantes, pais e demais segmentos da comunidade escolar; 

XII. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 

 

Seção VI - Da Equipe Docente 

 

Art. ... A equipe docente é constituída de professores regentes, devidamente habilitados 

para sua Área de atuação. 

 

Art. ... Compete aos docentes:  

       I. participar da elaboração, implementação e avaliação do PPP do estabelecimento 

de ensino, construído de forma coletiva e aprovado pelo Conselho Escolar;  



 

       II. participar do processo de escolha dos livros e materiais didáticos, em 

consonância com o PPP do estabelecimento de ensino;  

III. elaborar seu Plano de Trabalho Docente;  

      IV. desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apreensão crítica do 

conhecimento, pelo estudante;  

      V. proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos 

estudantes, quando se fizer necessário, a fim de cumprir o calendário escolar, 

resguardando prioritariamente o direito do estudante;  

     VI. proceder à avaliação diagnóstica, contínua, cumulativa e processual dos 

estudantes, utilizando-se de instrumentos e formas diversificadas de avaliação, previstas 

no PPP do estabelecimento de ensino;  

      VII. promover o processo de recuperação concomitante de estudos para os 

estudantes, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no 

decorrer do período letivo;  

      VIII. participar do processo de avaliação educacional no contexto escolar dos 

estudantes com dificuldades acentuadas de aprendizagem, com vistas à identificação de 

possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento aos serviços 

e apoios especializados da Educação Especial, se necessário;  

      IX. participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, 

com vistas ao melhor desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem;  

      X. participar de reuniões, sempre que convocado pela direção;  

      XI. assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra qualquer tratamento 

discriminatório em decorrência de diferenças físicas, étnicas, de gênero, orientação 

sexual, credo, ideologia, condição sócio cultural;  

      XII. viabilizar a igualdade de condições para a permanência do estudante na escola, 

respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada estudante, 

no processo ensino e aprendizagem;  

     XIII. participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto 

ao professor de Centros de Atendimento Educacional Especializado, da Sala de 

Recursos Multifuncionais e de Contra turno, a fim de realizar ajustes ou modificações 

no processo de intervenção educativa sempre que necessário;  

      XIV. estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação 

artística; 

      XV. participar ativamente dos Pré-Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de 

alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, 

responsabilizando-se pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais serão 

registradas e assinadas em Ata;  

      XVI. propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania;  

     XVII. zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregularidade 

à coordenação pedagógica do estabelecimento de ensino; 

     XVIII. cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e horas-

atividade estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

    XIX. cumprir suas horas-atividade no âmbito escolar ou, dedicando-as a estudos, 

pesquisas e planejamento de atividades docentes, conforme determinações da Secretaria 

de Educação;  

     XX. manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da direção e 

secretaria escolar, deixando-os disponíveis no estabelecimento de ensino;  



 

     XXI. participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da 

escola com as famílias a comunidade;  

     XXII. desempenhar o papel de Conselheiro de turma, contribuindo para o 

desenvolvimento do processo educativo;  

    XXIII. dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação educacional em 

vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da prática profissional 

e educativa;  

    XXIV. participar da análise e definição de Programas a serem inseridos no PPP do 

estabelecimento de ensino;  

    XXV. comparecer ao estabelecimento de ensino nas horas de trabalho ordinárias que 

lhe forem atribuídas e nas extraordinárias, quando convocado;  

    XXVI. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, 

funcionários e famílias; 

    XXVII. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com estudantes, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;  

    XXVIII. participar da avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria de 

Educação; 

   XXIX. trabalhar a temática da Educação das Relações Étnico Raciais e o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena nas disciplinas, quando o 

conteúdo exigir conforme Resolução 01/2010;     

   XXX. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

  

Para os estabelecimentos de ensino que ofertam a Educação de Jovens e 

Adultos, acrescentar os incisos descritos abaixo.  

  

    I. utilizar adequadamente os espaços e materiais didático-pedagógicos disponíveis, 

como meios para implementar uma metodologia de ensino adequada à aprendizagem de 

cada jovem, adulto e idoso;  

    II. participar da aplicação dos Exames Supletivos autorizados pela Secretaria de 

Educação, quando docente da Educação de Jovens e Adultos;  

 

Para os estabelecimentos de ensino que possuem Sala de Recursos acrescenta-

se também cfe Resolução CME 07/2011: 

 

    I. mapear todos osestudantes com deficiência, com dificuldades de aprendizagem e 

transtornos-disruptivos; 

    II. encaminhar a equipe de apoio psicossocial os casos mais complexos para os quais 

não conseguiu encaminhamento. A criança deve primeiramente ser vista e analisada 

pelo profissional do Projeto Crescer. Os encaminhamentos serão sempre vinculados ao 

Projeto Crescer; 

    III. orientar os monitores; 

    IV. controlar a frequência (na pasta do estudante, e nos registros da escola); 

    V. elaborar plano de atendimento para cada criança; 

    VI. elaborar Pareceres; 

    VII. elaborar junto com o professor regente, plano pedagógico para os estudantes com 

necessidades especiais; 

    VIII. manter contato, quando necessário, com profissionais da área da saúde que 

atendem o educando; 

    IX. participar nos encontros de formação, aprimorando a atuação no Projeto Crescer; 



 

    X. avaliar conjuntamente com a professora da classe, direção e família os avanços do 

estudante  na aprendizagem escolar;  

    XI. acompanhar e avaliar todos os casos de reprovação da escola. 

  

Seção VII - Da Equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas 

de Administração Escolar 

 

Art. ... Os funcionários das áreas de administração escolar atuam na secretaria e 

biblioteca do estabelecimento de ensino.  

 

Parágrafo Único – O serviço da secretaria é coordenado e supervisionado pela equipe 

diretiva que deverá substituí-lo em caso se ausência. 

    

Art. ... Compete o(a) Secretário(a) Escolar:  

I. conhecer o PPP do estabelecimento de ensino;  

     II. cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas da Secretaria 

de Educação, que regem o registro escolar do estudante e a vida legal do 

estabelecimento de ensino;  

     III. distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria aos demais   

funcionários;  

     IV. receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada;  

     V. organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções 

normativas, ordens de serviço, ofícios e demais documentos;  

     VI. efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, 

transferência e conclusão de curso;  

     VII. elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados 

às autoridades competentes;  

     VIII. encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser 

assinados; 

     IX. organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de 

forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da 

vida escolar do estudante  e da autenticidade dos documentos escolares;  

     X. responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do estudante, 

respondendo por qualquer irregularidade;  

     XI. manter atualizados os registros escolares dos estudantes no sistema 

informatizado;  

     XII. organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da 

escola, referentes à sua estrutura e funcionamento;  

     XIII. atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando 

informações e orientações sobre a legislação vigente e a organização e funcionamento 

do estabelecimento de ensino, conforme disposições do Regimento Escolar;  

     XIV. zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da 

secretaria;  

     XV. orientar os professores quanto ao prazo de entrega do Livro Registro de Classe 

com os resultados da frequência e do aproveitamento escolar dos estudantes;  

     XVI. cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas 

da secretaria, quanto ao registro escolar do estudante referente à documentação 



 

comprobatória, de adaptação, aproveitamento de estudos, progressão parcial, 

classificação, reclassificação e regularização de vida escolar;  

     XVII. organizar o Livro Ponto de professores e funcionários, encaminhando ao setor 

competente a sua frequência, em formulário próprio;  

XVIII. conferir, registrar e/ou patrimoniar materiais e equipamentos 

recebidos;  

     XIX. comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na 

secretaria da escola;  

     XX. participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de 

sua função;  

XXI. organizar a documentação dos estudantes  matriculados;   

     XXII. fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, 

quando solicitado;  

     XXIII. participar da avaliação institucional, conforme orientações da Secretaria de 

Educação;  

     XXIV. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, 

funcionários e famílias;  

     XXV. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com estudantes, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;  

     XXVI. participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as 

específicas da sua função.  

 

Art. ... Compete ao responsável que atua na biblioteca escolar:  

     I. cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da biblioteca, assegurando 

organização e funcionamento;  

     II. atender a comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de 

livros, de acordo com Regulamento próprio;  

     III. auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos no PPP do 

estabelecimento de ensino;  

     IV. organizar o acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, DVDs, entre outros; 

     V. encaminhar à direção sugestão de atualização do acervo, a partir das necessidades 

indicadas pelos usuários;  

     VI. zelar pela preservação, conservação e restauro do acervo;  

     VII. registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário;  

     VIII. receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da 

biblioteca;  

     IX. manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela sua 

manutenção; 

     X. participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de 

sua função;  

     XI. auxiliar a direção para manter atualizados os dados no Sistema de Controle e 

Remanejamento dos Livros Didáticos; 

     XII. auxiliar na distribuição e recolhimento do livro didático; 

     XIII. participar da avaliação institucional, conforme orientações da Secretaria de 

Educação;  

     XIV. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, 

funcionários e famílias; 



 

     XV. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com estudantes, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;  

     XVI. exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função.  

    

Art. ... Compete ao profissional que atua no laboratório de Informática do 

estabelecimento de ensino:  

I. ter formação pedagógica, experiência de sala de aula, cursos de 

aperfeiçoamento e especialização na área de Informática na Educação, que contemple 

no mínimo 360 horas; 

II. qualificar-se constantemente; 

III. participar da formação continuada; 

IV. ter uma visão abrangente dos conteúdos disciplinares e estar atento aos 

projetos pedagógicos das diversas áreas; 

V. ter noções técnicas básicas, conhecer os equipamentos e se manter 

informado sobre atualizações; 

VI. ser capaz de fazer um elo entre o potencial da ferramenta com os 

conceitos a serem desenvolvidos e estar atento e envolvido com o planejamento 

curricular; 

VII. garantir e priorizar o acesso de todos os alunos ao LIE; 

VIII. elaborar normas para o funcionamento satisfatório do LIE; 

IX. atender os estudantes no LIE acompanhados de seus professores de sala 

de aula, desenvolvendo ações metodológicas articuladas com o planejamento do 

professor titular, exceto nos casos em que o professor estiver em hora atividade; 

X. motivar o acesso de professores e estudantes no LIE, trabalhando com 

agendamentos prévios ou cronogramas; 

XI. pesquisar e analisar sites, repositórios, aplicativos, jogos e softwares 

educativos e de autoria para sugerir aos colegas, quando solicitado; 

XII. pesquisar, analisar e aplicar softwares educativos; 

XIII. orientar os estudantes e professores quanto à utilização adequada e 

consciente do LIE e também quanto ao acesso à informação da internet; 

XIV. orientar os professores, dos anos finais, quanto ao registro das 

atividades desenvolvidas no LIE; 

XV. registrar e arquivar as atividades planejadas e executadas em cada aula; 

XVI. elaborar mensalmente relatórios sobre os trabalhos desenvolvidos no 

LIE e encaminhá-lo à SME; 

XVII. gerenciar e atualizar os perfis das redes sociais de que a escola 

participa; 

XVIII. zelar pelo uso adequado dos equipamentos tecnológicos; 

XIX. solicitar atendimento da assistência técnica ou suporte técnico quando 

necessário; 

XX. organizar materiais e softwares (instalar, desinstalar, testar, atualizar, 

fazer backup); 

XXI. possibilitar a criação de ambientes de aprendizagem inovadores, 

colaborativos, interativos e integradores; 

XXII. auxiliar professores e estudantes, motivando-os a utilizar as TIC de 

modo eficiente para a realização de projetos pedagógicos; 

XXIII. propiciar condições de acesso e uso das tecnologias voltadas para a 

pesquisa e produção do conhecimento para educandos e educadores; 



 

XXIV. realizar o registro das atividades desenvolvidas com a educação 

infantil e anos iniciais em planilha a parte, que será posteriormente anexada ao diário do 

professor regente;  

XXV. orientar os colegas sobre o uso de imagens; 

XXVI. participar das reuniões, conselhos de classe e atividades promovidas 

pela escola e mantenedora, com a finalidade de contribuir no processo educativo dos 

estudantes. 

 

Art. ... Para a escolha do profissional do LIE, deve-se respeitar o regimento escolar, a 

qualificação e o tempo de exercício em laboratório de informática. 

 

Art. ... O profissional do LIE tem direito a um terço de sua carga horária para a 

formação, conforme Lei Nacional 11738/2008. Portanto, nesse período de formação, 

deverá planejar atividades adequadas para o desenvolvimento de suas aulas. 

 

Parágrafo Único: A Educação Tecnológica na escola necessita ter um laboratório 

equipado, profissionais capacitados e um Projeto Pedagógico. 

   

Seção VIII - Da Equipe dos Funcionários que atuam nas 

Áreas de Manutenção de Infraestrutura Escolar e 

Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e 

Interação com o Educando 

 

Art. ... Os Funcionários que atuam nas Áreas de Manutenção de Infraestrutura Escolar e 

Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e Interação com o Educando tem 

a seu encargo zelar pela segurança e realizar os serviços de conservação, manutenção, 

preservação, alimentação no âmbito escolar, sendo coordenado e supervisionado pela 

equipe diretiva do estabelecimento de ensino.  

 

Art. ... Compete aos funcionários que zelam pela segurança e atuam nos serviços de 

conservação, manutenção e preservação do ambiente escolar e de seus utensílios e 

instalações:  

I. zelar pelo ambiente físico da escola e de suas instalações, cumprindo as 

normas estabelecidas na legislação sanitária vigente;  

II. utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar à direção, 

com antecedência, a necessidade de reposição dos produtos;  

III. zelar pela conservação do patrimônio escolar, comunicando qualquer 

irregularidade à direção; 

IV. auxiliar no acompanhamento da movimentação dos alunos em horários 

de recreio, de início e de término dos períodos, mantendo a ordem e a segurança dos 

estudantes, quando solicitado pela direção;  

V. atender adequadamente aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais temporárias ou permanentes, que demandam apoio de locomoção, de higiene e 

de alimentação;  



 

VI. auxiliar na locomoção dos estudantes que fazem uso de cadeira de 

rodas, andadores, muletas, e outros facilitadores, viabilizando a acessibilidade e a 

participação no ambiente escolar;  

VII. auxiliar, quando necessário os estudantes com deficiência quanto à 

alimentação durante o recreio, atendimento às necessidades básicas de higiene e as 

correspondentes ao uso do banheiro, recebendo formação para estes atendimentos;  

VIII. auxiliar nos serviços correlatos à sua função, participando das 

diversas atividades escolares; 

IX. cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, 

respeitado o seu período de férias;  

X. participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por 

iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional;  

XI. coletar lixo de todos os ambientes do estabelecimento de ensino, 

dando-lhe o devido destino, conforme exigências sanitárias;  

XII. participar da avaliação institucional, conforme orientações da 

Secretaria de Educação;  

XIII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, 

funcionários e famílias; 

XIV. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com estudantes, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;  

XV. exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e 

aquelas que concernem à especificidade de sua função;  

XVI. coordenar e orientar a movimentação dos estudantes, desde o início 

até o término dos períodos de atividades escolares;  

XVII. zelar pela segurança individual e coletiva, orientando os estudantes 

sobre as normas disciplinares para manter a ordem e prevenir acidentes no 

estabelecimento de ensino;  

XVIII. comunicar imediatamente à direção situações que evidenciem 

riscos à segurança dos estudantes;  

XIX. percorrer as diversas dependências do estabelecimento, observando 

os alunos quanto às necessidades de orientação e auxílio em situações irregulares;  

XX. encaminhar ao setor competente do estabelecimento de ensino os 

estudantes que necessitarem de orientação ou atendimento;  

XXI. observar a entrada e a saída dos estudantes para prevenir acidentes e 

irregularidades;  

XXII. acompanhar as turmas de estudantes em atividades escolares 

externas, quando se fizer necessário;    

XXIII. uxiliar a direção, equipe pedagógica, docentes e secretaria na 

divulgação de comunicados no âmbito escolar;  

XXIV. cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas 

previstas, respeitado o seu período de férias;  

XXV. participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou 

por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional;  

XXVI. zelar pela preservação do ambiente físico, instalações, 

equipamentos e materiais didático pedagógicos;  

XXVII. auxiliar a equipe pedagógica no remanejamento, organização e 

instalação de equipamentos e materiais didático pedagógicos;  



 

XXVIII. atender e identificar visitantes, prestando informações e 

orientações quanto à estrutura física e setores do estabelecimento de ensino;  

XXIX. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com 

seus colegas, com estudantes, com pais e com os demais segmentos da comunidade 

escolar;  

XXX. acompanhar a chegada e saída dos estudantes na escola, zelando 

pela sua segurança no ambiente escolar conforme Parecer CME 01/2014; 

XXXI. participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e 

exercer as específicas da sua função.  

  

Art. ... São atribuições do funcionário que atua na cozinha do estabelecimento de 

ensino:  

I. zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações e utensílios, 

cumprindo as normas estabelecidas na legislação sanitária em vigor;  

II. selecionar e preparar a alimentação escolar balanceada, obedecendo o 

cardápio e observando padrões de qualidade nutricional do mesmo;  

III. servir a alimentação escolar, observando os cuidados básicos de 

higiene,  segurança e uso do uniforme;  

IV. informar ao diretor do estabelecimento de ensino da necessidade de 

reposição do estoque da alimentação escolar;  

V. conservar o local de preparação, manuseio e armazenamento da 

alimentação escolar, conforme legislação sanitária em vigor; 

VI. zelar pela organização e limpeza do refeitório, da cozinha e do estoque 

da alimentação escolar;  

VII. receber, armazenar, observar validade dos produtos e prestar contas 

de todo material adquirido para a cozinha e da alimentação escolar; 

VIII. cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, 

respeitado o seu período de férias; 

IX. participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por 

iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional;  

X. auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se 

fizer necessário;  

XI. respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de 

preparação ou manipulação de gêneros alimentícios e de refrigeração;  

XII. participar da avaliação institucional, conforme orientações da 

Secretaria de Educação; 

XIII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de estudantes, professores, 

funcionários e famílias;  

XIV. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com estudantes, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;  

XV. participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer 

as específicas da sua função.  

  

 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

  



 

A organização didática pedagógica é entendida como o conjunto de decisões 

coletivas, necessárias à realização das atividades escolares, para garantir o processo 

pedagógico da escola.  

 

 

           Art. ... A organização didática pedagógica é constituída pelos seguintes 

componentes:  

I. dos níveis e modalidades de ensino da Educação Básica; 

II. dos fins e objetivos da Educação Básica em cada nível e modalidade de 

ensino;  

III. da organização curricular, estrutura e funcionamento;  

IV. da matrícula;  

V. do processo de classificação;  

VI. do processo de reclassificação;  

VII. da transferência;  

VIII. da progressão parcial;  

IX. da frequência;   

X. da avaliação, da recuperação de estudos e da promoção;  

XI. do aproveitamento de estudantes;  

XII. da adaptação;  

XIII. da revalidação e equivalência;  

XIV. da regularização da vida escolar;  

XV. do calendário escolar;  

XVI. dos registros e arquivos escolares;  

XVII. da eliminação de documentos escolares;  

XVIII. da avaliação institucional;  

XIX. dos espaços pedagógicos.  

  

 

Seção I - Dos Níveis e Modalidades de Ensino da Educação 

Básica 

 

Dispor toda a oferta do estabelecimento de ensino em seus diferentes níveis e 

modalidades. 

 

Art. ... O estabelecimento de ensino oferta:  

I. Educação Infantil: Etapa Creche – 0 a 3 anos e Etapa Pré-escola – 4 e 5 

anos; 

Ensino Fundamental: anos iniciais e 6º a 9º anos;  

II. Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental (totalidades 

iniciais e finais). 

  



 

Seção II - Dos Fins e Objetivos da Educação Básica de cada 

Nível e Modalidade de Ensino 

  

Indicar tantos artigos quantos forem necessários, de acordo com o Projeto 

Político Pedagógico do estabelecimento de ensino e a LDBEN no 9.394/96.  

  

Art. ... O estabelecimento de ensino oferece a Educação Básica com base nos seguintes 

princípios das Constituições Federal e Estadual, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Plano Nacional de 

Direitos Humanos e Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação:  

I. igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, vedada 

qualquer forma de discriminação e segregação;  

II. gratuidade de ensino, com isenção de taxas e contribuições de qualquer 

natureza vinculadas à matrícula;  

III. garantia de uma Educação Básica igualitária e de qualidade.  

  

 

Art. ... A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidades:  

I. o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, 

complementando a ação da família e da comunidade;  

II. Propiciar a aquisição do conhecimento, respeitando a especificidade da 

infância nos aspectos físico, motor, psicológico, intelectual, social e cognitivo, a 

ampliação de suas experiências, bem como estimular o interesse da criança pelo 

processo do conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.  

 

Art. ... O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, tem por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante:  

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

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

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

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

III. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;  

IV. garantir a igualdade de condições a todos, desenvolver o sentimento de 

respeito à diversidade e de repúdio a todas as formas de discriminação;   

V. a valorização da cultura local/regional e suas múltiplas relações com os 

contextos nacional/global;  

VI. o respeito à diversidade étnica, de gênero e de orientação sexual, de 

credo, de identidade.  

   

Art. ... A oferta da Educação Básica, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

atendendo os artigos 37 e 38 da LDBEN 9394/96 apresenta os seguintes fins e 

objetivos:   

I. assegurar o direito à escolarização àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudo na idade própria;  

II. garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

escola, vedada qualquer forma de discriminação e segregação;  



 

III. garantir a gratuidade de ensino, com isenção de taxas e contribuições 

de qualquer natureza vinculadas à matrícula;  

IV. oferecer Educação Básica igualitária e de qualidade, numa perspectiva 

processual, formativa e emancipadora;  

V. assegurar oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 

características do aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho;  

VI. respeitar o ritmo próprio de cada aluno no processo de ensino e 

aprendizagem;  

VII. organizar o tempo escolar a partir do tempo disponível do aluno 

trabalhador;  

VIII. assegurar a prática de gestão pedagógica e administrativa 

democrática, voltada à formação humana.  

  

Art. ... A Educação Especial tem como finalidade assegurar educação de qualidade a 

todos os estudantes com deficiências, em todas as etapas da Educação Básica, 

oferecendo apoio, complementação, suplementação e/ou substituição dos serviços 

educacionais regulares.   

  

 

Seção III - Da Organização Curricular, Estrutura e 

Funcionamento 

  

Indicar tantos artigos quantos forem necessários, conforme oferta de níveis e 

modalidades de ensino da escola.        

Discriminar a carga horária e período letivo de cada oferta de ensino, em seus 

diferentes níveis e modalidades, estabelecidos no PPP do estabelecimento de ensino. 

                      

Art. ... A organização do trabalho pedagógico em todos os níveis e modalidades de 

ensino segue as orientações expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Municipais. 

 

Art. ... os estabelecimentos de ensino deverão adotar a Metodologia de ensino 

respeitando o PPP e a realidade onde está inserido, descrevendo a opção adotada. 

 

Art. ... A Avaliação, deverá considerar o PPP no que se refere ao desempenho escolar. 

 

Art. ... A Avaliação, deverá considerar o PPP no que se refere à escola como um todo; 

 

Art. ... O regime da oferta da Educação Básica é de forma presencial, com a seguinte 

organização:  

I. por níveis, nas etapas da Educação Infantil;  

II. por anos, nas séries iniciais do Ensino Fundamental;  

III. por anos, nas séries finais do Ensino Fundamental;  

IV. por totalidades na Educação de Jovens e Adultos. 

 

Art. ... Os conteúdos curriculares na Educação Básica observam:  



 

I. difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos 

humanos e deveres; 

II. dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;  

III. respeito à diversidade;  

IV. orientação para o trabalho.  

  

Art. ... Os conteúdos e componentes curriculares estão organizados no PPP do 

estabelecimento de ensino, em conformidade com as Diretrizes Nacionais e Municipais. 

 

Art. … O estabelecimento de ensino oferta o Contraturno para a educação infantil, anos 

iniciais, finais do Ensino Fundamental e Salas de Apoio à Aprendizagem para os anos 

finais do Ensino Fundamental, conforme orientações da Secretaria de Educação.  

 

Art. ... Na organização curricular para os anos finais do Ensino Fundamental consta: 

I. Base Nacional Comum constituída pelos componentes curriculares de 

Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Matemática e 

Língua Portuguesa e de uma Parte Diversificada, constituída por Língua Estrangeira 

Moderna; 

II. Ensino Religioso, como componente curricular integrante do PPP do 

estabelecimento de ensino, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo;  

III. História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Prevenção ao 

Uso Indevido de Drogas, Sexualidade Humana, Educação Ambiental, Direitos 

Humanos, Educação Fiscal e Enfrentamento à Violência contra a Criança e o 

Adolescente, dentre outros, como conteúdos trabalhados ao longo do ano letivo, em 

todos os componentes curriculares, atendendo a Resolução 03/2012 do CME, Artigo 14;  

IV. conteúdos de História do RS no componente curricular de História.  

 

Parágrafo Único – Para registro no Histórico Escolar da carga horária, o estudante 

deverá frequentar, no mínimo, 75% da carga horária destinada ao componente curricular 

conforme o descrito no PPP do estabelecimento de ensino. 

 

Art. ... A Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental – anos iniciais e finais é 

ofertada de forma presencial, nas totalidades I, II e III para os anos iniciais e IV, V e VI 

para os anos finais. 

 

Art. ... O estabelecimento de ensino ofertará os Exames Supletivos, quando credenciado 

pela Secretaria de Educação, que compreenderão a Base Nacional Comum do currículo, 

habilitando o prosseguimento de estudos.  

 

Parágrafo Único – O estabelecimento de ensino, quando indicado pela Secretaria de 

Educação, poderá desenvolver Ações Pedagógicas Descentralizadas para estudantes em 

privação de liberdade, de acordo com a legislação vigente.  

 

Art. ... Os conteúdos e componentes curriculares, na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos, estão organizados de acordo com o Projeto Político Pedagógico do 

estabelecimento de ensino.  

 

Art. ... Oferta do atendimento educacional especializado aos estudantes com 

deficiência.  



 

 

Parágrafo Único – As necessidades educacionais especiais são definidas pelos 

distúrbios de aprendizagem apresentados pelo estudante, em caráter temporário ou 

permanente, e pelos recursos e apoios proporcionados, objetivando a remoção das 

barreiras para a aprendizagem e participação e o enriquecimento curricular para 

estudantes com superdotação ou altas habilidades.  

 

Art. ... A organização do PPP dos estabelecimentos toma como base as normas e 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais, observando o princípio da flexibilização 

e garantindo o atendimento pedagógico especializado para atender às necessidades 

educacionais especiais de seus estudantes.  

 

 

Seção IV - Da Matrícula 

  

Definir com observância às normas da legislação vigente.  

 

Art. ... A matrícula é o ato formal que vincula o estudante ao estabelecimento de ensino, 

conferindo-lhe a condição de estudante.  

 

Parágrafo Único – É vedada a cobrança de taxas e/ou contribuições de qualquer 

natureza vinculadas à matrícula. 

 

Art. ... O estabelecimento de ensino assegura matrícula inicial ou em curso, conforme 

normas estabelecidas na legislação em vigor e nas instruções da Secretaria de Educação. 

 

Art. ... A matrícula deve ser requerida pelo interessado ou seu responsável, quando 

menor de 18 (dezoito anos), sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos:  

I. Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade – RG, para estudantes 

maiores de 16 (dezesseis) anos, cópia e original;  

II. comprovante de residência, prioritariamente a fatura de energia elétrica, 

cópia e original;  

III. Carteira de Vacinação;  

IV. Histórico Escolar quando estudante oriundo de outras escolas. 

 

§ 1° - Na impossibilidade de apresentação de quaisquer documentos citados neste 

artigo, o estudante ou seu responsável será orientado e encaminhado aos órgãos 

competentes para as devidas providências.  

 

Art. ... No ato da matrícula, o estudante ou seu responsável será informado sobre o 

funcionamento do estabelecimento de ensino e sua organização, conforme o PPP, 

Regimento Escolar, Estatutos e Regulamentos Internos.  

 

Art. ... O período de matrícula será estabelecido pela Secretaria de Educação, por meio 

de Instruções Normativas.  

  

Art. ... Ao estudante não vinculado a qualquer estabelecimento de ensino assegura-se a 

possibilidade de matrícula em qualquer tempo, desde que se submeta a processo de 



 

classificação, aproveitamento de estudos e adaptação, previstos no presente Regimento 

Escolar, conforme legislação vigente. 

 

§ 1° - O controle de frequência far-se-á a partir da data da efetivação da matrícula, 

sendo exigida frequência mínima de 60% na Educação Infantil, etapa Pré-Escola e 75% 

do total da carga horária restante do ano no Ensino Fundamental. 

 

Art. ... Para o ingresso na Educação Infantil, na etapa Pré-escola, Nível I, o estudante 

deverá ter 4 (quatro) anos completos ou a completar até dia 31 de março do ano em 

curso e na etapa Pré-escola, Nível II, o estudante  deverá ter 5 (cinco) anos completos 

ou a completar até dia 31 de março do ano em curso. (Resolução CME 01/2007) 

 

Art. ... A matrícula para o Ensino Fundamental é permitida a partir dos 6 (seis) anos de 

idade.  

 

Art. ... Para o ingresso no 1º (primeiro) ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de 

duração, o estudante  deverá ter 6 (seis) anos completos ou a completar até dia 31 de 

março do ano em curso. (Resolução CME 01/2007) 

 

Art. ... Na modalidade Educação de Jovens e Adultos, as matrículas podem ser 

efetuadas em qualquer época do ano, sendo que:  

         I. para matrícula, deve ser observada a idade mínima (15 anos), exigida na 

legislação vigente;  

        II. no Ensino Fundamental – anos iniciais, a matrícula é efetivada em todas as 

Áreas de Conhecimento, na organização coletiva. 

 

Art. ... Os estudantes com deficiências serão matriculados em todos os níveis e 

modalidades de ensino, respeitando o seu direito ao atendimento pelos serviços e apoios 

especializados.  

 

  

Seção V - Do Processo de Classificação 

  

Art. ... A classificação no Ensino Fundamental é o procedimento que o estabelecimento 

de ensino adota para posicionar o estudante na etapa de estudos compatível com a idade, 

experiência e desenvolvimento adquiridos por meios formais ou informais, podendo ser 

realizada:  

          I. por promoção, para estudantes que cursaram, com aproveitamento, a série ou 

fase anterior, na própria escola;  

          II. por transferência, para os estudantes procedentes de outras escolas do país ou 

do exterior, considerando a classificação da escola de origem; 

          III. independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação para 

posicionar o estudante no ano ou etapa adequada ao seu grau de desenvolvimento e 

experiência.  

  

Art. ... A classificação tem caráter pedagógico centrado na aprendizagem, e exige as 

seguintes ações para resguardar os direitos dos estudantes, das escolas e dos 

profissionais:  



 

          I. organizar comissão formada por docentes, e direção da escola para efetivar o 

processo;  

          II. proceder avaliação diagnóstica, documentada pelo professor ou direção;  

          III. comunicar o estudante e/ou responsável a respeito do processo a ser iniciado, 

para obter o respectivo consentimento;  

          IV. arquivar atas, provas, trabalhos ou outros instrumentos utilizados;  

    V. registrar os resultados no Histórico Escolar do estudante.  

  

Art. ... É vedada a classificação para ingresso no ano inicial do Ensino Fundamental.  

 

Parágrafo Único – É vedada a classificação, independentemente da escolarização 

anterior, para anos, etapas, períodos posteriores, levando em consideração apenas o 

domínio de conteúdos e sem o conhecimento da Secretaria de Educação.  

  
Art. ... O processo de classificação na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

poderá posicionar o estudante, para matrícula após a aplicação de uma prova de 

classificação, caso não possua Histórico Escolar. É matriculado na totalidade 

correspondente ao nível da avaliação. 

  

Art. ... O estudante, após o processo de classificação nas disciplinas do Ensino 

Fundamental – anos finais, da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, será 

matriculado se obtiver 50% da menção A (atingiu) ou AP (atingiu em parte).   

    

 

 

Seção VI - Do Processo de Reclassificação 

  

Art. ... A reclassificação é um processo pedagógico que se concretiza através da 

avaliação do estudante matriculado e com frequência no ano sob a responsabilidade do 

estabelecimento de ensino que, considerando as normas curriculares, encaminha o 

estudante à etapa de estudos compatível com a experiência e desempenho escolar 

demonstrados, independentemente do que registre o seu Histórico Escolar.  

 

Art. ... O processo de reclassificação poderá ser aplicado como verificação da 

possibilidade de avanço em qualquer ano dos componentes curriculares do nível da 

Educação Básica, quando devidamente demonstrado pelo estudante.  

 

Art. ... O estabelecimento de ensino, quando constatar possibilidade de avanço de 

aprendizagem, apresentado por estudante devidamente matriculado e com frequência no 

ano, deverá informar através de ofício, a Secretaria de Educação para que esta proceda 

orientação e acompanhamento quanto aos preceitos legais, éticos e das normas que o 

fundamentam.  

 

Parágrafo Único – Os estudantes, quando maiores, ou seus responsáveis, poderão 

solicitar reclassificação, facultando à escola desenvolver o processo. 

 

Art. ... Cabe à Equipe diretiva e professores dos componentes curriculares, elaborar 

relatório, referente ao processo de reclassificação, anexando os documentos que 



 

registrem os procedimentos avaliativos realizados, para que sejam arquivados na Pasta 

Individual do estudante.  

 

Art. ... O estudante reclassificado deve ser acompanhado pela equipe pedagógica, nos 

seus resultados de aprendizagem.  

 

Art. ... Na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o estabelecimento de ensino 

poderá reclassificar os estudantes  matriculados. 

 

Art. ... O resultado do processo de reclassificação será registrado em Ata e integrará a 

Pasta Individual do estudante.  

 

Art. ... O resultado final do processo de reclassificação realizado pelo estabelecimento 

de ensino será registrado no Relatório Final, a ser encaminhado à Secretaria de 

Educação.  

 

Art. ... A reclassificação é vedada para a etapa inferior à anteriormente cursada.  

  

 

Seção VII - Da Transferência 

  

Art. ... A matrícula por transferência ocorre quando o estudante, ao se desvincular de 

um estabelecimento de ensino, vincula-se a outro, para prosseguimento dos estudos em 

ato contínuo.  

 

Art. ... A matrícula por transferência é assegurada no estabelecimento de ensino, aos 

estudantes que se desvincularam de outro, mediante apresentação da documentação de 

transferência, com aproveitamento e assiduidade do estudante, com observância da 

proximidade residencial.  

 

Art. ... Os registros do estabelecimento de ensino de origem serão transpostos ao 

estabelecimento de destino, sem modificações.  

  

§ 1°– Antes de efetivar a matrícula, se necessário, solicitar à escola de origem os dados 

para a interpretação dos registros referentes ao aproveitamento escolar e assiduidade do 

estudante.  

  

§ 2°– No Ensino Fundamental, nos regimes de 9 (nove) anos de duração, os registros do 

estudante do estabelecimento de origem, referentes ao aproveitamento escolar e à 

assiduidade, serão transpostos conforme legislação em vigor.  

 

Para o estabelecimento de ensino que não oferta a Progressão Parcial  

 

Art. ... As transferências de estudantes com dependência em até 3 (três) disciplinas 

serão aceitas e deverão ser cumpridas mediante plano especial de estudos.  

 

Art. ... O estudnate, ao se transferir do estabelecimento de ensino, receberá a 

documentação escolar necessária para matrícula no estabelecimento de destino, 

devidamente assinada.  



 

  

§ 1° – No caso de transferência em curso, será entregue ao estudante:  

a)   Histórico Escolar do ano concluído. 

 

§ 2° – Na impossibilidade da emissão dos documentos, no ato da solicitação da 

transferência, o estabelecimento fornecerá Declaração de Escolaridade e compromisso 

de expedição de documento definitivo no prazo de 30 (trinta) dias.  

 

§ 3° – À documentação do estudante que frequenta o serviço de Atendimento 

Educacional Especializado - AEE, além dos documentos da classe comum, deverão ser 

acrescentadas cópias dos Pareceres Descritivos realizados pelo professor responsável ou 

documentos afins, que constem as habilidades e competências do estudante. 

 

Art. ... A matrícula por transferência, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

deve:  

         I. no processo de escolarização com a mesma organização de ensino, considerar os 

registros de nota e carga horária do estabelecimento de ensino de origem:  

                     II. no processo de escolarização com organização de ensino diferente da 

ofertada na Educação de Jovens e Adultos:  

                          a. desconsiderar os registros de nota e carga horária da 

série/período/etapa/semestre em curso. 

 

 

Seção VIII - Da Progressão Parcial  

  

Art. ... A matrícula com Progressão Parcial é aquela por meio da qual o estudante, não 

obtendo aprovação final em até 3 (três) componentes curriculares em regime seriado, 

poderá cursá-las subsequente e concomitantemente às séries seguintes.  

 

Art. ... Os componentes curriculares em dependência serão cursados, pelo estudante, em 

turno contrário ao do ano em que foi matriculado.  

 

§ 1°– O regime de Progressão Parcial exige, para aprovação na dependência, a 

frequência determinada em lei e o aproveitamento escolar estabelecido no Regimento.  

 

§ 2°– Havendo incompatibilidade de horário, será estabelecido plano especial de 

estudos para a disciplina em dependência, registrando-se em relatório, o qual integrará a 

Pasta Individual do estudante.  

 

Art. ... A expedição de Certificado de Conclusão ocorrerá após atendida a carga horária 

mínima exigida em lei.  

 

Parágrafo Único – Ao final do curso, havendo componente curricular   em 

dependência, o estudante será matriculado no ano, para cursar somente o(os) 

componentes curriculares em dependência(s) e o Certificado será expedido após a sua 

conclusão. 

 

Para os estabelecimentos de ensino que optarem pela não oferta do Regime de 

Progressão Parcial.  



 

  
Art. ... O estabelecimento de ensino não oferta aos seus estudantes matrícula com 

Progressão Parcial.  

 

Parágrafo Único – As transferências recebidas de estudantes com dependência em até 

três componentes curriculares serão aceitas e deverão ser cumpridas mediante plano 

especial de estudos.  

 

 

Seção IX - Da Frequência 

 

Art. ... É obrigatória, na Educação Infantil a frequência mínima de 60% e no Ensino 

Fundamental de 75% do total da carga horária do período letivo, para fins de promoção.  

 

Art. ... É assegurado o regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento 

pedagógico do estabelecimento de ensino, como forma de compensação da ausência às 

aulas, aos estudantes que apresentarem impedimento de frequência, conforme as 

seguintes condições, previstas na legislação vigente:  

I. apresentar doença de natureza física, psíquica/mental comprovada por 

atestado médico;  

II. for gestante a partir do 8º mês e nos 4 meses após o parto, ou em casos 

especiais amparados por atestado médico;  

III. estiver sem matrícula ou transferência efetivada. 

IV. ao estudante que estiver matriculado em Órgão de Formação de 

Reserva e que seja  obrigado a faltar a suas atividades civis, por força de exercícios ou 

manobras, ou reservista que seja chamado para fins de exercício de apresentação das 

reservas ou cerimônias cívicas, do Dia do Reservista para alunos da Educação de Jovens 

e Adultos. ( apenas para escolas que atendem EJA) 

Parágrafo Único – registrar o símbolo AD (Atendimento Domiciliar) durante o período 

comprovado e manter na pasta individual do estudante todos os procedimentos 

adotados, inclusive as avaliações. ( Resolução CME 01/2015) 

Art. ... Na modalidade Educação de Jovens e Adultos, é considerado desistente o 

estudante que se ausentar por mais de 2 (dois) meses consecutivos, devendo a escola, no 

seu retorno, reativar sua matrícula para dar continuidade aos seus estudos, aproveitando 

a carga horária cursada e os registros de notas obtidos.  

 

§ 1º – O estudante que ultrapassar 25% de faltas consecutivas, do total da carga horária 

do Ensino Fundamental, sem justificativa, será considerado desistente, devendo a escola 

no seu retorno, efetivar nova matrícula para iniciar o curso.  

 

§ 2º -  O estudante com faltas alternadas, dará continuidade aos seus estudos no Ensino 

Fundamental, aproveitando a carga horária cursada e os registros de notas obtidos, 

desde que não ultrapasse 25% de faltas, do total da carga horária.  

 

Art. ... Para estudantes do Ensino Fundamental, quando menores de 18 anos, que 

apresentarem 5 faltas consecutivas e/ou 20% da carga horária mensal por componente 

curricular intercaladas, sem justificativa e da Educação Infantil, 5 faltas consecutivas 

e/ou 40% da carga horária mensal, será encaminhada FICAI. 

 



 

Parágrafo Único - São considerados em situação de itinerância crianças, adolescentes e 

jovens pertencentes a grupos sociais que vivem em tal condição por motivos culturais, 

políticos, econômicos, de saúde tais como ciganos, indígenas, povos nômades, 

trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, artistas e/ou trabalhadores de parques 

de diversão, de teatro mambembe, dentre outros.   

 

Art. ... Os estabelecimentos de ensino públicos ou privados de Educação Básica 

deverão assegurar a matrícula de estudantes  itinerantes sem a imposição de qualquer 

forma de embaraço, preconceito e/ou qualquer forma de discriminação, pois se trata de 

direito fundamental, mediante autodeclaração ou declaração do responsável. 

 

§ 1º - No caso de matrícula de Jovens e Adultos, poderá ser usada a autodeclaração. 

 

§ 2º - O estabelecimento que receber matrícula de estudante em situação de itinerância 

deverá comunicar o fato à Secretaria de Educação. 

 

Art. ... Caso o estudante  itinerante não disponha, no ato da matrícula, de certificado, 

histórico escolar da escola anterior esse deverá ser inserido no agrupamento 

correspondente aos seus pares de idade, mediante diagnóstico de suas necessidades e 

aprendizagem realizado pela escola que o recebe (classificação). 

  

 

Seção X - Da Avaliação da Aprendizagem, da Recuperação de 

Estudos e da Promoção 

  

Art. ... A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo ensino e 

aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento 

pelo estudante.  

 

Art. ... A avaliação é contínua, cumulativa e processual, devendo refletir o 

desenvolvimento global do estudante e considerar as características individuais deste no 

conjunto dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos.  

 

Parágrafo Único – Dar-se-á relevância à atividade crítica, à capacidade de síntese e à 

elaboração pessoal, sobre a memorização.  

 

Art. ... A avaliação é realizada em função dos conteúdos, utilizando métodos e 

instrumentos diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas 

expressas no PPP do estabelecimento de ensino. 

 

Parágrafo Único – É vedado submeter o estudante a uma única oportunidade e a um 

único instrumento de avaliação.  

 

Art. ... Os critérios/indicadores de avaliação do aproveitamento escolar serão 

elaborados em consonância com a organização curricular e descritos no Projeto Político 

Pedagógico.  



 

 

Art. ... A avaliação deverá utilizar procedimentos que assegurem o acompanhamento do 

pleno desenvolvimento do estudante, evitando-se a comparação dos estudantes entre si.  

 

Art. ... O resultado da avaliação deve proporcionar dados que permitam a reflexão sobre 

a ação pedagógica, contribuindo para que a escola possa reorganizar 

conteúdos/instrumentos/métodos de ensino, sendo, portanto, redimensionadora da ação 

pedagógica.  

 

Art. ... Na avaliação do estudante devem ser considerados os resultados obtidos durante 

todo o período letivo, num processo contínuo, expressando o seu desenvolvimento 

escolar, tomado na sua melhor forma.  

 

Art. ... Os resultados das atividades avaliativas serão analisados durante o período 

letivo, pelo estudante e pelo professor, observando os avanços e as necessidades 

detectadas, para o estabelecimento de novas ações pedagógicas.  

 

Art. ... A recuperação de estudos é direito dos estudantes, independentemente do nível 

de apropriação dos conhecimentos básicos.  

 

Art. ... A recuperação de estudos dar-se-á de forma permanente e concomitante ao 

processo ensino e aprendizagem.  

 

Art. ... A recuperação será organizada com atividades significativas, por meio de 

procedimentos didático-metodológicos diversificados apenas para os estudantes de 

baixo rendimento.  

 

Parágrafo Único – A proposta de recuperação de estudos deverá indicar a área de 

estudos e os conteúdos do componente curricular.  

 

Art. ... Na Educação Infantil, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, a avaliação é 

(detalhar a periodicidade) diagnóstica, voltada para o acompanhamento do 

desenvolvimento da criança em seu processo de alfabetização de forma contínua e 

sistemática, expressa em Parecer Descritivo, sendo que a expressão do resultado final, 

ao término do ano letivo, far-se-á pela menção A (Aprovado).  

 

§ 1° – É vedada a retenção da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Fundamental.  

 

Art. ... Do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os resultados da avaliação do 

aproveitamento escolar do estudante são registrados trimestralmente através de Parecer 

Descritivo, sendo que a expressão do resultado final, ao término do ano letivo, far-se-á 

pelas menções A (Aprovado) ou R (Reprovado). 

 

§ 2° – Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o registro dar-se-á por parecer 

descritivo, parcial e final, sobre o desenvolvimento do estudante, a ser emitido pelo 

próprio professor, considerando os aspectos qualitativos acumulados ao longo do 

processo de ensino e aprendizagem.  

Art. ... Do 6º ao 9º ano a avaliação da aprendizagem dar-se-á de forma contínua, 

interativa e cumulativa predominando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, 

registrados através de notas expressas em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem).  



 

 

Parágrafo Único – A avaliação dos (bimestres, trimestres, semestres, etc.) tem por por 

valor  máximo XX ( xxxxxxxxxx) – detalhar a periodicidade e o peso das avaliações. 

 

Art. ... Os resultados das avaliações dos estudantes serão registrados em documentos 

próprios, a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua vida 

escolar.  

 

Parágrafo Único – Os resultados da recuperação serão incorporados às avaliações 

efetuadas durante o período letivo, sendo obrigatória sua anotação no Diário de Classe, 

constituindo-se dos critérios/indicadores não atingidos durante a avaliação formativa, 

(conforme sistema de avaliação adotado pela instituição de ensino).  

 

Art. ... A promoção é o resultado da avaliação do aproveitamento escolar do estudante, 

aliada à apuração da sua frequência.  

 

Art. ... Na Educação Infantil e nos 3 anos iniciais do Ensino Fundamental, a promoção 

será automática, desde que haja a frequência mínima exigida em lei. ( Resolução 

CNE/CEB 06/2010 e Resolução CME 04/2012) 

 

Art. ... Na promoção ou Certificação de Conclusão, para os anos finais do Ensino 

Fundamental, a nota final mínima exigida é de xx (xxxxxxx), observando a frequência 

mínima exigida por lei.  

 

Art. ... Os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, que apresentarem 

frequência mínima de 75% do total de horas letivas e nota igual ou superior a xx 

(xxxxxxx) em cada componente curricular, serão considerados aprovados ao final do 

ano letivo.  

 

Parágrafo Único – Poderão ser promovidos por Conselho de Classe os estudantes que 

demonstrarem apropriação dos conteúdos mínimos essenciais e que demonstrem 

condições de dar continuidade de estudos nos anos seguintes.  

 

Art. ... Os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental serão considerados retidos 

ao final do ano letivo quando apresentarem:  

       I. frequência inferior a 75% do total de horas letivas, independentemente do 

aproveitamento escolar;  

       II. frequência superior a 75% do total de horas letivas e média inferior a xxx 

(xxxxxx) em cada componente curricular.  

 

Parágrafo Único. – A escola que receber estudantes itinerantes deverá realizar 

avaliação diagnóstica do desenvolvimento e da aprendizagem desse estudante, mediante 

acompanhamento e supervisão adequados. Deverá também oferecer atividades 

complementares para assegurar as condições necessárias e suficientes para a 

aprendizagem dessas crianças, adolescentes e jovens. 

  

O estabelecimento de ensino deverá indicar tantos artigos quantos necessários 

para especificar o Sistema de Avaliação adotado e sua respectiva fórmula.         

   



 

Art. ... O componente curricular Ensino Religioso não se constitui em objeto de 

retenção de estudante.  

 

Parágrafo Único – Na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o estudante que 

optar por frequentar as aulas de Ensino Religioso, terá carga horária da disciplina 

incluída no total da carga horária do curso, desde que tenha no mínimo 75% (setenta e 

cinco por cento) de frequência. (Resolução CME 03/2012) 

 

Art. ... Na modalidade Educação de Jovens e Adultos, nos anos iniciais, será emitido 

Parecer Descritivo com os resultados das avaliações. 

 

Art. ... Na modalidade Educação de Jovens e Adultos, nos anos finais, o estudante 

deverá atingir no mínimo a Menção AP (Atingiu em Parte), ou equivalente, em cada 

registro resultante das avaliações processuais. 

 

Parágrafo Único- O estudante que não atingir a menção AP (Atingiu em Parte), ou 

equivalente, em cada registro de avaliação, terá direito à recuperação de estudos. 

 

Art. ... Os resultados obtidos pelo estudante no decorrer do ano letivo serão 

devidamente inseridos no sistema informatizado, para fins de registro e expedição de 

documentação escolar.  

 

Art. ... Para fins de promoção no Ensino Fundamental, na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, a menção mínima exigida em cada componente curricular é AP 

(Atingiu em Parte) e frequência mínima de 75% do total da carga horária.  

  

 

Seção XI - Do Aproveitamento de Estudos 

 

Art. ... Os estudos concluídos com êxito serão aproveitados.  

 

Parágrafo Único – A carga horária efetivamente cumprida pelo estudante, no 

estabelecimento de ensino de origem, será transcrita no Histórico Escolar, para fins de 

cálculo da carga horária total.  

 

Art. ... No Ensino Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o 

estudante terá matrícula inicial em todos os componentes curriculares, sem 

aproveitamento de avaliações realizadas em outro estabelecimento de ensino, podendo 

utilizar-se dos procedimentos de reclassificação, desde que demonstre possibilidade de 

avanço.  

   

Seção XII - Da Adaptação 

  

Art. ... A adaptação de estudos de disciplinas é atividade didático-pedagógica 

desenvolvidas em prejuízo das atividades previstas no PPP, para que o estudante possa 

seguir o novo currículo.  

 

Art. ... A adaptação de estudos far-se-á pela Base Nacional Comum.  



 

 

Parágrafo Único – Na conclusão do curso, o estudante deverá ter cursado, pelo menos, 

uma Língua Estrangeira Moderna.  

 

Art. ... A adaptação de estudos será realizada durante o período letivo.  

 

Art. ... A efetivação do processo de adaptação será de responsabilidade da Coordenação 

Pedagógica e Equipe Docente, que deve especificar as adaptações a que o estudante  

está sujeito, elaborando um plano próprio, flexível e adequado ao estudante.  

 

Parágrafo Único – Ao final do processo de adaptação, será elaborada Ata de 

resultados, os quais serão registrados no Histórico Escolar do estudante  e no Relatório 

Final.  

  

 

 

Seção XIII - Da Revalidação e Equivalência 

 

Art. ... O estabelecimento de ensino procederá a equivalência de estudos incompletos 

cursados no exterior e equivalentes ao Ensino Fundamental.  

 

Art. ... O estabelecimento de ensino, para a equivalência e revalidação de estudos 

completos e incompletos, seguirá orientações emanadas da Secretaria de Educação e 

observará:  

 

         I. as precauções indispensáveis ao exame da documentação do processo;  

         II. a existência de acordos e convênios internacionais;  

         III. que todos os documentos escolares originais, exceto os de língua espanhola, 

contenham tradução para o português;  

         IV. as normas para transferência e aproveitamento de estudos constantes na 

legislação vigente.  

  

Art. ... Após a equivalência e revalidação de estudos completos será expedido o 

competente Certificado de Conclusão.  

 

Art. ... A matrícula do estudante proveniente do exterior, que não apresentar 

documentação escolar, far-se-á mediante processo de classificação, previsto na 

legislação vigente.  

 

Parágrafo Único – O estudante que não apresentar condições imediatas para 

classificação será matriculado na série compatível com sua idade em qualquer época do 

ano, ficando a escola obrigada a elaborar plano próprio.  

 

Art. ... A matrícula de estudantes oriundos do exterior, com período letivo concluído 

após ultrapassados 25% do total de horas letivas previstas no calendário escolar, far-se-á 

mediante classificação, aproveitamento e adaptação, previstos na legislação vigente, 

independentemente da apresentação de documentação escolar de estudos realizados.  

 



 

Parágrafo Único- Caberá ao Conselho Municipal de Educação decidir sobre a 

equivalência de estudos ou de curso que não tenham similar no Sistema de Ensino do 

Brasil. 

  

 

Seção XIV - Da Regularização de Vida Escolar 

  

Art. ... O processo de regularização de vida escolar é de responsabilidade do Diretor do 

estabelecimento de ensino, sob a supervisão da Secretaria de Educação, conforme 

normas do Sistema Municipal de Ensino.  

 

§ 1° – Constatada a irregularidade, o diretor do estabelecimento dará ciência imediata à 

Secretaria de Educação.  

 

§ 2° – A Secretaria de Educação acompanhará o processo pedagógico e administrativo, 

desde a comunicação do fato até a sua conclusão.  

 

§ 3° – À Secretaria de Educação cabe a emissão do ato de regularização.  

 

§ 4° – Tratando-se de transferência com irregularidade, caberá à Direção da escola 

registrar os resultados do processo na documentação do estudante.  

 

Art. ... No caso de irregularidade detectada após o encerramento do ano, o estudante 

será convocado para exames especiais a serem realizados no estabelecimento de ensino 

em que concluiu, sob a supervisão da Secretaria de Educação.  

 

§ 1° – Na impossibilidade de serem efetuados os exames especiais no estabelecimento 

de ensino em que o estudante concluiu o ano, a Secretaria de Educação deverá 

credenciar um estabelecimento devidamente reconhecido. 

 

§ 2° – Sob nenhuma hipótese a regularização da vida escolar acarretará ônus financeiro 

para o estudante. 

  

 

Seção XV - Do Calendário Escolar 

 

Art. ... O Calendário Escolar será elaborado anualmente, conforme normas emanadas da 

Secretaria de Educação, pelo estabelecimento de ensino, apreciado e aprovado pelo 

Conselho Escolar e, após, enviado ao órgão competente para análise e homologação, ao 

final de cada ano letivo anterior à sua vigência.  

 

Art. ... O calendário escolar atenderá ao disposto na legislação vigente, garantindo o 

mínimo de horas e dias letivos previstos para cada nível e modalidade.  

  

  



 

 

Seção XVI - Dos Registros e Arquivos Escolares 

  

Art. ... A escrituração e o arquivamento de documentos escolares têm como finalidade 

assegurar, em qualquer tempo, a verificação de:  

I. identificação de cada estudante;  

II. regularidade de seus estudos;  

III. autenticidade de sua vida escolar. 

 

Art. ... Os atos escolares, para efeito de registro e arquivamento, são escriturados em 

livros e fichas padronizadas, observando-se os Regulamentos e disposições legais 

aplicáveis.  

 

Art. ... Os livros de escrituração escolar conterão termos de abertura e encerramento, 

imprescindíveis à identificação e comprovação dos atos que se registrarem, datas e 

assinaturas que os autentiquem, assegurando, em qualquer tempo, a identidade do 

estudante, regularidade e autenticidade de sua vida escolar.  

 

Art. ... O estabelecimento de ensino deverá dispor de documentos escolares para os 

registros individuais de estudantes, professores e outras ocorrências.  

 

Art. ... São documentos de registro escolar:  

  I. Requerimento de Matrícula;  

  II. Ficha Individual;  

  III. Parecer Descritivo Parcial e Final;  

  IV. Histórico Escolar;  

  V. Relatório Final;  

        VI. Ficha de Registro de Nota e Frequência para a Organização Individual – 

Educação de Jovens e Adultos;  

 VII.  Diário de Classe.  

  

 

Seção XVII - Da Eliminação de Documentos Escolares 

  

Art. ... A eliminação consiste no ato de destruição por fragmentação de documentos 

escolares que não necessitam permanecer em arquivo escolar, com observância às 

normas de preservação ambiental e aos prazos dispostos na legislação em vigor.  

 

Art. ... A Equipe diretiva do estabelecimento de ensino, periodicamente, determinará a 

seleção dos documentos existentes nos arquivos escolares, sem relevância probatória, a 

fim de serem retirados e eliminados.  

 

Art. ... Não podem ser eliminados os seguintes documentos escolares: 

I.  a Ficha Individual de Controle de Nota e Frequência (específico para 

EJA); 



 

II. o Diário de Classe (pois a escola pode recorrer a eles para fins de 

comprovação do efetivo exercício do magistério por seus ex-professores ou ex-

funcionários). 

III. o Requerimento de Matrícula; 

IV. a Ficha individual dos estudantes; 

V.  a Ficha individual com requerimento de transferência de estudante; 

VI. o Histórico escolar do estudante;  

VII.  livros de Atas.  

 

Art. ... Podem ser eliminados os seguintes documentos escolares:   

       I. planejamentos didático-pedagógicos (prazo a critério do estabelecimento de 

ensino);  

       II. calendários escolares, com as cargas horárias anuais efetivamente cumpridas 

(prazo a critério do estabelecimento de ensino); 

      III. instrumentos utilizados para avaliação (prazo a critério do estabelecimento de 

ensino);  

 

Art. ... Para a eliminação dos documentos escolares será lavrada Ata, na qual deverão 

constar a natureza do documento, o ano letivo e demais informações que eventualmente 

possam auxiliar na identificação dos documentos destruídos.  

 

Parágrafo Único – A referida Ata no caput deste artigo deve ser assinada pelo Diretor, 

Secretário e demais Funcionários presentes.  

  

   

Seção XVIII - Da Avaliação Institucional 

  

A Avaliação Institucional, sob a perspectiva democrática, é o processo que 

busca avaliar a instituição    de forma global, contemplando os vários elementos que 

a constituem em função de seu PPP, a partir da participação e da reflexão coletiva, a 

fim de diagnosticar a realidade institucional e orientar a tomada de decisões.  

                       

Art. ... A avaliação institucional ocorrerá por meio de mecanismos criados pelo 

estabelecimento de ensino e/ou por meio de mecanismos criados pela Secretaria de 

Educação.  

  

Parágrafo Único – A avaliação institucional ocorrerá anualmente, preferencialmente no 

fim do ano letivo, e subsidiará a organização do Plano de Ação da Escola no ano 

subsequente.  

   

 



 

 

Seção XIX - Dos Espaços Pedagógicos 

 

Art. ... A biblioteca é um espaço pedagógico democrático com acervo bibliográfico à 

disposição de toda a comunidade escolar.  

 

Art. ... A biblioteca deve ter um Regulamento específico, aprovado pelo Conselho 

Escolar, no qual consta sua organização e funcionamento.  

 

Art. ... O laboratório Ciências é um espaço pedagógico para uso dos professores e 

estudantes, podendo ter Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Escolar, que tem 

por finalidade auxiliar a compreensão de conteúdos trabalhados nos componentes 

curriculares.  

 

Art. ... O laboratório de Informática é um espaço pedagógico para uso dos professores e 

estudantes, com Regulamento próprio aprovado pelo Conselho Escolar, que tem por 

finalidade auxiliar a compreensão de conteúdos trabalhados nos diferentes componentes 

curriculares do Ensino Fundamental como uma ferramenta alternativa.  

 

Parágrafo Único – O laboratório de Informática é de responsabilidade do profissional 

com formação pedagógica, experiência em sala de aula, cursos de aperfeiçoamento e 

especialização na área de Informática na Educação, com no mínimo de 360 horas. 

 

 

 

TÍTULO III - DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

  

a. atender aos dispositivos Constitucionais e à legislação específica 

vigente: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n° 9.394/96;  

b. estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal n° 

8.069/90;  

c. Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Farroupilha, 

Lei n° 3305/2007;  

d. Plano de Carreira dos Professores – Lei 1717/90 e 2637/2001. 

         

 

 

 

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DOS 

DOCENTES, EQUIPE PEDAGÓGICA E DIREÇÃO 

  



 

Seção I - Dos Direitos 

    

Art. ... Aos docentes, equipe pedagógica e direção, além dos direitos que lhes são 

assegurados pelo Estatuto dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Farroupilha, Lei 

n° 3305/2007; Plano de Carreira dos Professores – Lei 1717/90 e 2637/2001, são 

garantidos os seguintes direitos:     

I. ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e 

no desempenho de suas funções;  

                      II. participar da elaboração e implementação do Projeto Político 

Pedagógico da escola, Regimento Escolar e Regulamentos Internos;  

          III. participar de grupos de estudos, encontros, cursos, seminários e outros 

eventos, ofertados pela Secretaria de Educação e pelo próprio estabelecimento de 

ensino, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional;  

           IV. propor aos diversos setores do estabelecimento de ensino ações que 

viabilizem um melhor funcionamento das atividades;  

           V. requisitar ao setor competente o material necessário à sua atividade, dentro 

das possibilidades do estabelecimento de ensino;  

           VI. propor ações que objetivem o aprimoramento dos procedimentos de ensino, 

da avaliação do processo pedagógico, da administração, da disciplina e das relações de 

trabalho no estabelecimento de ensino;  

          VII. utilizar-se das dependências e dos recursos materiais da escola para o 

desenvolvimento de suas atividades;  

VIII. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado como representante 

no Conselho Escolar e associações afins;  

IX. participar de associações e/ou agremiações afins;  

          X. participar da construção do Referencial Curricular Municipal, conforme 

normas emanadas da Secretaria de Educação;  

XI. ter assegurado, pela mantenedora, o processo de formação continuada;  

XII. ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria de 

Educação;  

         XIII. participar da avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria de 

Educação;  

         XIV. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do(s) 

Regulamento(s) interno(s) do estabelecimento de ensino;  

         XV. compor equipe multidisciplinar, para orientar e auxiliar o desenvolvimento 

das ações relativas à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, ao longo do período letivo;  

XVI.  ter assegurado gozo de férias e recesso escolar previsto em lei.  

  

Seção II - Dos Deveres 

 

Art. ... Aos docentes, equipe pedagógica e direção, além das atribuições previstas nas 

Seções II, V e VI deste Regimento Escolar, compete conforme Estatuto dos 



 

Funcionários Públicos da Prefeitura de Farroupilha, Lei n° 3305/2007; Plano de 

Carreira dos Professores: Lei 1717/90 e 2637/2001:  

I. possibilitar que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função, no 

âmbito de sua Competência;         

II. desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional 

de igualdade de condições para o acesso e a permanência do estudante no 

estabelecimento de ensino;  

III. elaborar plano de recuperação da frequência escolar como forma de 

estudos compensatórios para os estudantes  infrequentes;  

IV. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade;  

V. comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro 

representante do seu segmento;  

VI. cumprir as diretrizes definidas no Projeto Político Pedagógico do 

estabelecimento de ensino, no que lhe couber;  

VII. manter o ambiente favorável ao desenvolvimento do processo 

pedagógico;  

VIII. comunicar aos órgãos competentes quanto à frequência dos estudantes, 

para tomada das ações cabíveis;  

IX. dar atendimento ao estudante independentemente de suas condições de 

aprendizagem;  

X. organizar e garantir a reflexão sobre o processo pedagógico na escola;  

XI. manter os pais ou responsáveis e os estudantes  informados sobre o 

Sistema de Avaliação da Escola, no que diz respeito à sua área de atuação;  

XII. informar pais ou responsáveis e os estudantes sobre a frequência e 

desenvolvimento escolar obtidos no decorrer do ano letivo;  

XIII. estabelecer estratégias de recuperação de estudos, no decorrer do ano 

letivo, visando à melhoria do aproveitamento escolar;  

XIV. receber e analisar o pedido de revisão de notas dos estudantes, 

solicitado no prazo estabelecido de 72 (setenta e duas) horas, após divulgação das notas;  

XV. cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;  

XVI. proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e dias letivos aos 

estudantes quando se fizer necessário a fim de cumprir o calendário escolar 

resguardando prioritariamente o direito dos estudantes;  

XVII. ser assíduo, comparecendo pontualmente ao estabelecimento de 

ensino nas horas efetivas de trabalho e, quando convocado, para outras atividades 

programadas e decididas pelo coletivo da escola;  

XVIII. comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas;  

XIX. zelar pela conservação e preservação das instalações escolares;  

XX. cumprir as disposições do Regimento Escolar.  

 
 

Seção III - Das Proibições 

  

Art. ... Ao docente, à equipe pedagógica e à direção é vedado:  

I. tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo 

pedagógico;  

II. ministrar, sob qualquer pretexto, aulas particulares e atendimento 

especializado remunerado a estudantes do estabelecimento de ensino;  



 

III. discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou 

verbalmente qualquer membro da comunidade escolar;  

IV. retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, 

qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;  

V. ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de 

trabalho;  

VI. receber pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de 

ensino, durante o período de trabalho, sem a prévia autorização do órgão competente;  

VII.expor colegas de trabalho, estudantes ou qualquer membro da 

comunidade a situações constrangedoras;  

VIII. retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, 

qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;  

IX. receber pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de 

ensino, durante o período de trabalho, sem a prévia autorização do órgão competente;  

X. ausentar-se da escola, sem prévia autorização do órgão competente;  

XI. transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi 

confiado;  

XII. utilizar-se em sala de aula de aparelhos eletrônicos, recebendo e 

fazendo chamadas pessoais e acessando redes sociais;  

XIII. divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam 

direta ou indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção e/ou do 

Conselho Escolar;  

XIV. promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou 

campanhas de qualquer natureza, envolvendo o nome da escola, sem a prévia 

autorização da direção;  

XV. comparecer à escola embriagado ou com indicativos de ingestão e/ou 

uso de substâncias químicas;  

XVI. fumar nas dependências do estabelecimento de ensino.  

  

Art. ... Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar serão 

apurados ouvindo- se os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas 

assinaturas.  

 

 

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DA 

EQUIPE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NAS ÁREAS DE 

ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E DA EQUIPE DOS 

FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO 

DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E INTERAÇÃO COM O 

EDUCANDO 

  



 

Seção I - Dos Direitos 

  

Art. ... A equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de Administração Escolar e a 

equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de Manutenção de Infraestrutura Escolar 

e Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e Interação com o Educando, 

além dos direitos que lhes são assegurados em lei, têm, ainda, as seguintes 

prerrogativas:  

I. ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e 

no desempenho de suas funções;  

II. utilizar-se das dependências, das instalações e dos recursos materiais do 

estabelecimento, necessários ao exercício de suas funções;  

III. participar da elaboração e implementação do Projeto Político 

Pedagógico da escola;  

IV. colaborar na implementação do Projeto Político Pedagógico da escola;  

V. requisitar o material necessário à sua atividade, dentro das 

possibilidades do estabelecimento de ensino;  

VI. sugerir aos diversos setores de serviços do estabelecimento de ensino 

ações que viabilizem um melhor funcionamento de suas atividades;  

VII. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado como representante 

no Conselho Escolar e associações afins;  

VIII. participar de associações e/ou agremiações afins;  

IX. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do(s) 

Regulamento(s) interno(s) do estabelecimento de ensino.   

  

  

Seção II - Dos Deveres 

  

Art. ... Além das outras atribuições legais, compete:  

I. cumprir e fazer cumprir os horários e Calendário Escolar;  

II. ser assíduo, comunicando com antecedência, sempre que possível, os 

atrasos e faltas eventuais;  

III. contribuir, no âmbito de sua competência, para que o estabelecimento 

de ensino cumpra sua função;  

IV. desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio 

constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência do estudante no 

estabelecimento de ensino;  

V. manter e promover relações cooperativas no ambiente escolar; 

VI. manter e fazer manter o respeito e ambiente favorável ao 

desenvolvimento do processo de trabalho escolar;  

VII. colaborar na realização dos eventos que o estabelecimento de ensino 

proporcionar, para os quais for convocado;  

VIII. comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro 

representante do seu segmento;  

IX. zelar pela manutenção e conservação das instalações escolares;  

X. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade;  

XI. cumprir as atribuições inerentes ao seu cargo;  

XII. tomar conhecimento das disposições contidas no Regimento Escolar;  



 

XIII. cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Escolar, no seu 

âmbito de ação.  

  

 

Seção III - Das Proibições 

  

Art. ... À equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de Administração Escolar e à 

equipe dos Funcionários que atuam nas Áreas de Manutenção de Infraestrutura Escolar 

e Preservação do Meio Ambiente, Alimentação Escolar e Interação com o Educando, é 

vedado:  

I. tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo 

pedagógico e o andamento geral da escola;  

II. retirar e utilizar qualquer documento ou material pertencente ao 

estabelecimento de ensino, sem a devida permissão do órgão competente;  

III. discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou 

verbalmente qualquer membro da comunidade escolar;  

IV. ausentar-se do estabelecimento de ensino no seu horário de trabalho 

sem a prévia autorização do setor competente;  

V. expor alunos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da comunidade à 

situações constrangedoras;  

VI. receber pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de 

ensino durante o período de trabalho, sem prévia autorização do órgão competente;  

VII. ocupar-se, durante o período de trabalho, de atividades estranhas à sua 

função;  

VIII. transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi 

confiado;  

IX. divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da 

escola, por qualquer meio de publicidade, sem prévia autorização da direção e/ou do 

Conselho Escolar;  

X. promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou 

campanhas de qualquer natureza, que envolvam o nome da escola, sem a prévia 

autorização da direção;  

XI. comparecer ao trabalho e aos eventos da escola embriagado ou com 

sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas;  

XII. fumar nas dependências do estabelecimento de ensino.  

  

Art. ... os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar serão 

apurados, ouvindo-se os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas 

assinaturas.  

          

  

CAPÍTULO III - DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E 

AÇÕES EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES DOS 

ESTUDANTES 

   



 

Seção I - Dos Direitos 

  

Art. ... Constituem-se direitos dos estudantes, com observância dos dispositivos 

constitucionais da Lei Federal no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, da Lei no 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 

Decreto Lei no 1.044/69 e Lei no 6.202/75 e Parecer CEED 282/2015:  

I. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do(s) 

Regulamento(s) Interno(s) do estabelecimento de ensino, no ato da matrícula;  

II. ter assegurado que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função de 

efetivar o processo de ensino e aprendizagem;  

III. ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para 

o acesso e permanência no estabelecimento de ensino;  

IV. ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;  

V. solicitar orientação dos diversos setores do estabelecimento de ensino;  

VI. utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da 

escola, de acordo com as normas estabelecidas nos Regulamentos Internos;  

VII. participar das aulas e das demais atividades escolares;  

VIII. ter assegurada a prática, facultativa, da Educação Física, nos casos 

previstos em lei;  

IX. ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o 

exercício de suas funções e atualizados em suas Áreas de Conhecimento;  

X. ter acesso a todos os conteúdos previstos no Projeto Político Pedagógico 

do estabelecimento de ensino;  

XI. participar de forma representativa na construção, acompanhamento e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola;  

XII. ser informado sobre o Sistema de Avaliação do estabelecimento de 

ensino;  

XIII. tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua 

frequência, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem;  

XIV. solicitar, pelos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, 

revisão do aproveitamento  escolar, de preferência, dentro do prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, a partir da divulgação do mesmo;  

XV. ter assegurado o direito à recuperação de estudos, no decorrer do ano 

letivo, mediante metodologias diferenciadas que possibilitem sua aprendizagem;  

XVI. contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores, ao Conselho Escolar e à Secretaria de Educação;  

XVII. requerer transferência, quando maior, ou através dos pais ou 

responsáveis, quando menor;  

XVIII. ter reposição das aulas e conteúdos;    

XIX. solicitar os procedimentos didático-pedagógicos previstos na 

legislação vigente e normatizados pelo Sistema Municipal de Ensino;  

XX. sugerir, aos diversos setores de serviços do estabelecimento de ensino, 

ações que viabilizem melhor funcionamento das atividades;  

XXI. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no 

Conselho Escolar e associações afins;  

XXII. participar de associações e/ou organizar agremiações afins;  

XXIII. representar ou fazer-se representar nas reuniões do Pré-Conselho e 

do Conselho de  Classe;  



 

XXIV. realizar as atividades avaliativas, pré-estabelecidas, em caso de falta 

às aulas, mediante justificativa e/ou atestado médico;  

XXV. receber atendimento de regime de exercícios domiciliares, com 

acompanhamento da escola, sempre que compatível com seu estado de saúde e 

mediante laudo médico, como forma de compensação da ausência às aulas, quando 

impossibilitado de frequentar a escola por motivo de enfermidade ou gestação;  

XXVI. receber atendimento de   escolarização hospitalar, quando 

impossibilitado de frequentar a escola por motivos de enfermidade, em virtude de 

situação de internamento hospitalar;  

XXVII. ter registro de carga horária cumprida pelo aluno, no Histórico 

Escolar. 

    

 

Seção II - Dos Deveres 

  

Art. ... São deveres dos estudantes:  

I. manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar;  

II. realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes;  

III. atender às determinações dos diversos setores do estabelecimento de 

ensino, nos respectivos âmbitos de competência;  

IV. participar de todas as atividades curriculares programadas e 

desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino;  

V. comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro 

representante do seu segmento;  

VI. cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações 

escolares;  

VII. compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao 

patrimônio da escola, quando comprovada a sua autoria;  

VIII. cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;  

IX. providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado e 

necessário ao desenvolvimento das atividades escolares;  

X. tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e 

colegas;  

XI. comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e 

avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;  

XII. comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares;  

XIII. manter-se em sala durante o período das aulas;  

XIV. apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;  

XV. comunicar qualquer irregularidade de que tiver conhecimento ao setor 

competente;  

XVI. apresentar justificativa dos pais ou responsáveis, para a equipe 

diretiva, quando criança ou adolescente, ao entrar após o horário de início das aulas; 

XVII. apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou 

responsáveis, quando criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;  

XVIII. zelar e devolver os livros didáticos recebidos e os pertencentes à 

biblioteca escolar;  

XIX. observar os critérios estabelecidos na organização do horário 

semanal, deslocando-se para as atividades e locais determinados, dentro do prazo 

estabelecido para o seu deslocamento;  



 

XX. respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e critérios 

estabelecidos;         

XXI. cumprir as disposições do Regimento Escolar no que lhe couber. 

    

  

Seção III - Das Proibições 

  

Art. ... Ao estudante  é vedado:  

I. tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o 

andamento das atividades escolares;  

II. ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao 

processo pedagógico;  

III. retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, 

qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;  

IV. levar para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha 

ao estudo;  

V. ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do 

órgão competente;  

VI. receber, durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão 

competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de ensino;  

VII. discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou 

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de ensino;  

VIII. expor colegas, funcionários, professores ou qualquer pessoa da 

comunidade à situações constrangedoras;  

IX. entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do 

respectivo professor;  

X. consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do 

estabelecimento de ensino;  

XI. fumar nas dependências do estabelecimento de ensino;  

XII. comparecer às aulas embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou 

uso de substâncias químicas tóxicas;  

XIII. utilizar-se de aparelhos eletrônicos, na sala de aula, que não estejam 

vinculados ao processo ensino e aprendizagem;  

XIV. danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou 

pertences de seus colegas, funcionários e professores;  

XV. portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam 

colocar em risco a segurança das pessoas;  

XVI. portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou 

física ou de outrem;  

XVII. divulgar, por qualquer meio de publicidade, ações que envolvam 

direta ou indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção e/ou do 

Conselho Escolar;  

XVIII. promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas 

ou campanhas de qualquer natureza, no ambiente escolar, sem a prévia autorização da 

direção.  

   

 

 

 



 

Seção IV - Das Ações Pedagógicas Educativas e Disciplinares 

  

Art. ... O estudante que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as 

disposições contidas no Regimento Escolar ficará sujeito às seguintes ações:  

I. orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe 

pedagógica e direção;  

II. registro dos fatos ocorridos envolvendo o estudante, com assinatura dos 

país ou responsáveis, quando menor;  

III. comunicado por escrito, com ciência e assinatura dos pais ou 

responsáveis, quando criança ou adolescente;  

IV. convocação dos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, 

com registro e assinatura, e/ou termo de compromisso;  

V. busca de apoio na Secretaria de Educação acionando a Rede de Apoio 

(Secretaira da Saúde, Secretaria da Assistência Social, Conselho Tutelar, Promotoria de 

Justiça da Infância e da Adolescência);  

  

Art. ... Explicitar como se dá a articulação entre os setores no cotidiano institucional, 

ou seja, a definição de papéis que competem a cada um observando os dispositivos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Referir como são encaminhadas situações 

de conflito nas relações interpessoais (criança-criança, criança-adulto, adulto-adulto), 

com registro em Ata. 

  

  

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DOS 

PAIS OU RESPONSÁVEIS 

  

Seção I - Dos Direitos 

  

Art. ... Os pais ou responsáveis, além dos direitos outorgados por toda a legislação 

aplicável, têm ainda as seguintes prerrogativas:  

I. ser respeitado na condição de pai ou responsável, interessado no 

processo educacional desenvolvido no estabelecimento de ensino;  

II. participar das discussões da elaboração e implementação do PPP do 

estabelecimento de ensino;  

III. sugerir, aos diversos setores do estabelecimento de ensino, ações que 

viabilizem melhor funcionamento das atividades;  

IV. ter conhecimento efetivo do PPP do estabelecimento de ensino e das 

disposições contidas neste Regimento;  

V. ser informado sobre o Sistema de Avaliação do estabelecimento de 

ensino;  

VI. ser informado, no decorrer do ano letivo, sobre a frequência e 

rendimento escolar obtido pelo estudante;  

VII. ter acesso ao Calendário Escolar do estabelecimento de ensino;  

VIII.solicitar, no prazo de 72 horas, a partir da divulgação dos resultados, 

pedido de revisão de notas do estudante;  



 

IX. assegurar autonomia na definição dos seus representantes no Conselho 

Escolar;  

X. contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores: Conselho Escolar e Secretaria de Educação; 

XI. ter garantido o princípio constitucional de igualdade de condições para 

o acesso e a permanência do estudante  no estabelecimento de ensino;  

XII. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no 

Conselho Escolar e associações afins;  

XIII. participar de associações e/ou agremiações afins;  

XIV. representar e/ou ser representado, na condição de segmento, no 

Conselho Escolar.  

  

  

Seção II - Dos Deveres 

  

Art. ... Aos pais ou responsáveis, além de outras atribuições legais, compete:  

I. matricular o aluno no estabelecimento de ensino, de acordo com a 

legislação vigente;  

II. exigir que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função;  

III. manter  relações cooperativas no âmbito escolar;  

IV. assumir junto à escola ações de co-responsabilidade que assegurem a 

formação educativa do estudante;  

V. propiciar condições para o comparecimento e a permanência do 

estudante  no estabelecimento de ensino;  

VI. respeitar os horários estabelecidos pelo estabelecimento de ensino para 

o bom andamento das atividades escolares;  

VII. requerer transferência quando responsável pelo estudante  menor;  

VIII. identificar-se na secretaria do estabelecimento de ensino, para que 

seja encaminhado ao setor competente, o qual tomará as devidas providências;         

IX. comparecer às reuniões e demais convocações do setor pedagógico e 

administrativo da escola, sempre que se fizer necessário;  

X. comparecer às reuniões do Conselho Escolar de que, por força do 

Regimento Escolar, for membro inerente;  

XI. acompanhar o desenvolvimento escolar do estudante pelo qual é 

responsável;  

XII. encaminhar e acompanhar o estudante pelo qual é responsável aos 

atendimentos especializados solicitados pela escola e ofertados pelas instituições 

públicas;  

XIII. respeitar e fazer cumprir as decisões tomadas nas assembleias de pais 

ou responsáveis para as quais for convocado;  

XIV. cumprir as disposições do Regimento Escolar, no que lhe couber.  

  

  

Seção III - Das Proibições 

  

Art. ... Aos pais ou responsáveis é vedado:  

I. tomar decisões individuais que venham a prejudicar o desenvolvimento 

escolar do estudante  pelo qual é responsável, no âmbito do estabelecimento de ensino;  



 

II. interferir no trabalho dos docentes, entrando em sala de aula sem a 

permissão do setor competente;  

III. retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, 

qualquer documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;  

IV. desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o 

estudante pelo qual é responsável, discriminando-o, usando de violência simbólica, 

agredindo-o fisicamente e/ou verbalmente, no ambiente escolar;  

V. expor o estudante  pelo qual é responsável, funcionário, professor ou 

qualquer pessoa da comunidade a situações constrangedoras;  

VI. divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam 

direta ou indiretamente o nome do estabelecimento de ensino, sem prévia autorização da 

direção e/ou do Conselho Escolar;  

VII. promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou 

campanhas de qualquer natureza, em nome do estabelecimento de ensino sem a prévia 

autorização da direção;  

VIII. comparecer às reuniões ou eventos da escola embriagado ou com 

sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas;  

IX. fumar nas dependências do estabelecimento de ensino.  

 

Art. ... Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Escolar serão 

apurados, ouvindo-se os envolvidos e registrando-se em Ata, com as respectivas 

assinaturas.  

  

Parágrafo Único – Nos casos de recusa de assinatura do registro, por parte da pessoa 

envolvida, o mesmo será validado por assinaturas de testemunhas.  

  

 

TÍTULO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. ... A comunidade escolar deverá acatar e respeitar o disposto no Regimento 

Escolar, apreciado pelo Conselho Escolar e aprovado pela Secretaria de Educação e 

Conselho Municipal de Educação, mediante Ato Administrativo.  

  

Art. ... O Regimento Escolar pode ser modificado sempre que o aperfeiçoamento do 

processo educativo assim o exigir, quando da alteração da legislação educacional em 

vigor, sendo as suas modificações orientadas pela Secretaria de Educação.  

  

Art. ... O Regimento Escolar poderá ser modificado por Adendo de Alteração e/ou de 

Acréscimo, devendo ser submetido à apreciação do Conselho Escolar, com análise e 

aprovação Secretaria de Educação. 

  

Art. ... Todos os profissionais em exercício no estabelecimento de ensino, os estudantes 

regularmente matriculados e respectivos pais ou responsáveis devem tomar 

conhecimento do disposto no Regimento Escolar.  

  



 

Art. ... Os casos omissos no Regimento Escolar serão analisados pelo Conselho Escolar 

e, se necessário, encaminhados aos órgãos superiores competentes.  

  

Art. ... O Regimento Escolar entrará em vigor no período letivo subsequente à sua 

homologação pela Secretaria de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO III 
  

SUGESTÃO PARA ELABORAÇÃO DE ADENDO REGIMENTAL 

DE ALTERAÇÃO OU ADENDO REGIMENTAL DE ACRÉSCIMO 

 

 1. ADENDO REGIMENTAL DE ACRÉSCIMO  

  

a) Havendo necessidade de acrescentar matéria ao Regimento que exige disposição 

em artigo(s), repete-se o número do artigo do regimento pertinente ao assunto a ser 

acrescido, indicado por letra maiúscula sequencial do alfabeto (Art.  n° – A.), podendo 

ser complementado por parágrafo s) e/ou inciso(s) /alíneas, tantos quantos forem 

necessários;  

b) Quando a matéria a ser acrescentada ao Regimento complementar o dispositivo 

de artigo, indica-se o no do artigo do regimento pertinente ao assunto a ser acrescido, e 

tantos parágrafos e/ou incisos/alíneas quantos forem necessários, dispondo a matéria a 

ser acrescida.  

  

 

 2. ADENDO REGIMENTAL DE ALTERAÇÃO  

  

a) Havendo necessidade de alteração no Regimento Escolar que modifique ou 

revogue o dispositivo de artigo(s), repete-se o no do referido artigo e do(s) parágrafo(s) 

e/ou inciso(s) /alíneas, se necessário, dispondo a redação atualizada;  

b) Quando ocorrer alteração no dispositivo de parágrafo(s) e/ou inciso(s) /alíneas, 

ou ser suprimido, indica-se o artigo do regimento pertinente, dispondo-o no adendo, 

com a redação atualizada.  

 

 

Art. ... - ____________________________________________________________ 

(Indicar o número do artigo do regimento que sofreu alteração e dispor a redação atualizada, quando 

a alteração ocorre no dispositivo do artigo e nos complementos, se necessário) 

________________________, e/ou  

 

 



 

Art. ... - 

_____________________________________________________________ 

                  (Indicar o no do art. pertinente sem o texto original, pois não sofreu alteração) 

______________________________________________________________________________  

  (Indicar parágrafo(s) e/ou inciso(s) / alíneas, dispondo a redação atualizada)  

 

Art. ... Revoga(m) -se _________________________________________________ 

    (Citar o número do(s) art.(s) do Regimento Escolar (se for o caso).  

  

Art. ...  Este Adendo Regimental entra em vigor no ano subsequente de sua 

aprovação pelo Núcleo Regional de Educação 

de____________________________________  

  

  

____________________________, ________________ 

    (local)                                    (data) 

  

 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura e carimbo da Direção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adendo Regimental de Acréscimo e de Alteração no _____  

  

Altera a redação do (s) art. (s) _____________________________ e acrescenta 

____________________________________________________________________ no 

   (Art.(s) e/ou parágrafo(s), inciso(s) / alínea(s))  

Regimento Escolar, aprovado pelo Ato Administrativo no __/___ Núcleo Regional de 

Educação, referente _______________________________________.  

  

 

Art. ...  O Regimento Escolar do(a) ____________________________________  

                                                                             (Estabelecimento de ensino)  

passa a vigorar acrescido do (s) seguinte (s): 

___________________________________ . 

                                        (Dispor conforme modelo de Adendo Regimental de 

Acréscimo)  

  

  

  

Art. ...  O(s) ____________________________________________________________  

                                                          (Citar art. (s) e/ou parágrafo(s), inciso(s) / alínea(s))  

 passa(m) a vigorar com a seguinte redação: 

____________________________________  

                                                              (Dispor conforme modelo Adendo Regimental de 

Alteração)  

  

Art. ...  Este Adendo Regimental entra em vigor no ano subsequente de sua aprovação 

pela Secretaria de Educação de___________________________  

                                             

     

____________________________, ________________ 

(local)                                         (data) 

   

  

____________________________________________ 

(Assinatura e carimbo da Direção) 



 

 

 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 

ESFERA FEDERAL 

 

LEIS FEDERAIS 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias#content 

  

 Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. 

 Lei n° 1.044/69 – dispõe sobre o tratamento excepcional para alunos portadores 

de afecções, cuja vigência é mantida conforme Pareceres no 06/98 e no 31/02 – 

ambos do CEB/CNE, referentes ao regime de exercícios domiciliares.  

 Lei n° 6.202/75 – atribui à estudante em estado de gestação o regime de 

exercícios domiciliares. 

 Lei n° 7.716/89 – estabelece e define crimes de preconceitos de cor, raça, etnia 

ou procedência nacional e religião.  

Alterada pelas Leis:  

 Lei n° 8.081/90  

 Lei n° 9.459/97  

 Lei n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (utilizar sempre versão 

atualizada – do mesmo ano da elaboração do Regimento).  

 Lei n° 9.394/96 – LDBEN – estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (utilizar sempre a versão atualizada).  

 Alterada pelas Leis:  

 Lei n° 9.475/97 – dá nova redação ao art. 33, referente ao Ensino Religioso.  

 Lei n° 9.795/99 – dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental e dá outras providências.  

 Lei n° 10.287/01 – acrescenta inciso VIII ao art. 12, referente às faltas dos 

alunos, acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.  

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/leis-ordinarias#content


 

 Lei n° 10.639/03 – acrescenta artigos 26-A, 79-A e 79-B, referentes à inclusão, 

no currículo oficial da rede de ensino, da temática ‘História e Cultura Afro-

Brasileira’ e dá outras providências.  

 Lei n° 10.793/03 – dá nova redação ao §3o do art. 26, referente à Educação 

Física. 

 Lei n° 11.114/05 – altera o art.  6o, referente à obrigatoriedade do início do 

Ensino Fundamental aos seis anos de idade. 

 Lei n° 11.274/06 – altera os artigos 29, 30, 32 e 87, dispondo sobre a duração de 

9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 

6 (seis) anos de idade.  

 Lei n° 11.525/07 – acrescenta o §5° ao Art.32 da Lei n°9394/96, para incluir 

conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do 

ensino fundamental.  

 Lei n° 11.645/08 - inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade 

da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  

 Lei nº – 11.741/08 - Altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional 

técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

profissional e tecnológica.  

 Lei nº 11.947/09 -  a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de 

ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 

alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na 

perspectiva da segurança alimentar e nutricional.  

 Lei nº 12.013/09 - Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

determinando às instituições de ensino obrigatoriedade no envio de informações 

escolares aos pais, conviventes ou não com seus filhos.  

 Lei nº 12.031/09 - Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para 

determinar a obrigatoriedade de execução semanal do Hino Nacional nos 

estabelecimentos de ensino fundamental.   



 

 Lei nº 12.546/2011-  dispõe que os alunos, professores e demais funcionários das 

escolas públicas ou privadas de ensino fundamental, ficam proibidos de fumar 

cigarros de qualquer espécie nos recintos das escolas, mesmo nos pátios e áreas 

de lazer.  

 

 

 

 

 

DECRETOS FEDERAIS 

 

 Decreto Lei n° 1.044/69 – dispõe sobre o tratamento excepcional para alunos 

portadores de afecções, cuja vigência é mantida conforme Pareceres no 06/98 e 

no 31/02 – ambos do CEB/CNE, referentes ao regime de exercícios 

domiciliares.  

 Decreto-Lei n° 715/69 – abono de faltas ao aluno em serviço militar.  

 Decreto n° 4.281/02 – regulamenta a Lei n° 9.795/99, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental.  

 Decreto n° 3.492/04 – institui Ação de Inserção do Adolescente, na condição de 

aprendiz.  

  
RESOLUÇÕES FEDERAIS 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Ite

mid=86 

 

 Resolução n° 02/98 -  CNE/CEB -    referente à denominação da disciplina de 

Educação Artística para Arte.  

 Resolução n° 01/02 - CNE/CEB - institui as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo.  

 Resolução n° 01/04 – CNE/CP – normas complementares à educação referente 

às relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. 

 Resolução nº 03/05 -  CNE/CEB -  Define normas nacionais para a ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos de duração.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=86


 

 Resolução n° 01/06 – CNE/CEB – altera alínea “b” do inciso IV do art. 3o da 

Resolução CNE/CEB n° 2/98, referente à denominação da disciplina de 

Educação Artística para Artes.  

 Resolução nº 02/08 - CNE/CEB - Estabelece diretrizes complementares, normas 

e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 

Educação Básica do Campo.  

 Resolução nº 04/09 -  CNE/CEB – Institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial.  

 Resolução nº 01/10 - CNE/CEB – Define Diretrizes Operacionais para a 

implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.  

 Resolução nº 03/10 -  CNE/CEB – Institui Diretrizes Operacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e 

idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos 

exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da 

Educação a Distância.  

 Resolução nº 04/10 - CNE/CEB – Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica.  

 Resolução nº 06/10 -  CNE/CEB – Define Diretrizes Operacionais para a 

matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil.  

 Resolução nº 07/10 -  CNE/CEB – Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.  

 Resolução nº 01/2012- CNE/CEB 

 Resolução nº 3/12- CNE/CEB- Define diretrizes para o atendimento de educação 

escolar para populações em situação de itinerância. 

 

  

PARECERES FEDERAIS 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12764&Ite

mid=86  

 Parecer nº 12/1997 CEB – Esclarece dúvidas sobre os Estudos de Recuperação   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12764&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12764&Itemid=86


 

 Parecer n° 04/98 – CNE – Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – do Ensino 

Fundamental. 

 Parecer n° 22/98 – CNE – Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – da 

Educação Infantil.   

 Parecer n° 04/00 – CNE – Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil.  

 Parecer n° 11/00 – Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – da Educação de 

Jovens e Adultos.  

 Parecer n° 16/01 – CNE –Consulta quanto à obrigatoriedade da Educação Física 

como componente curricular da Educação Básica e sobre a grade curricular do 

curso de Educação Física da rede pública de ensino.  

 Parecer n° 17/01 – CNE – Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – para 

Educação Especial.  

 Pareceres n° 06/98 e n° 31/02 – ambos do CNE/CEB – trata das circunstâncias 

de alunos impossibilitados de frequentar as aulas com direito ao regime de 

atendimento domiciliar instituído pela Lei Federal n° 1.044/69. 

 Parecer n° 03/04 – CNE/CP – DCN para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

 Parecer n° 24/04 – CNE – estabelece normas nacionais para ampliação do 

Ensino Fundamental para 9 (nove) anos de duração. 

 Parecer n° 06/05 – CNE/CEB – reexame do Parecer do CNE/CEB n° 24/04, que 

visa o estabelecimento de normas nacionais para a ampliação do Ensino 

Fundamental para 9 (nove) anos de duração.  

 Parecer n° 16/05 – CNE/CEB – Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a área profissional de Serviços de Apoio Escolar.  

 Parecer n° 18/05 – CNE/CEB – orientação para a matrícula das crianças de 6 

(seis) anos de idade no Ensino Fundamental obrigatório em atendimento à Lei n° 

11.114/05, que altera a LDBEN n° 9.394/96.  



 

 Parecer nº 22/05 - CNE/CEB – Solicitação de retificação do termo que designa a 

área de conhecimento “Educação Artística” pela designação: “Arte, com base na 

formação específica plena em uma das linguagens: Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro”.   

 Parecer nº 25/05 – CNE/CEB – Consulta referente ao disposto nos arts. 3º, III e 

IX, e 23 da LDB sobre o agrupamento de alunos da Educação Infantil, de 0 a 3 

anos e de 3 a 6 anos e Ensino Fundamental.  

 Parecer n° 03/06 – CNE/CEB – consta da Resolução n° 02/98 – CNE/CEB, 

sobre regras na estruturação do Regimento Escolar.  

 Parecer n° 29/06 – CNE/CEB – Reexame do Parecer CNE/CEB nº 36/2004, que 

aprecia a Indicação CNE/CEB nº 3/2004, propondo a reformulação da 

Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos.  

 Parecer n° 39/06 – CNE/CEB – consulta sobre situação relativa à matrícula de 

crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental.  

 Parecer n° 41/06 – CNE/CEB – consulta sobre interpretação correta das 

alterações promovidas na Lei n° 9.394/96, pelas leis n° 11.114/05 e n° 

11.274/06.  

 Parecer n° 02/07 – CNE/CEB – Parecer quanto à abrangência das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

 Parecer n° 05/07 – CNE/CEB – Consulta com base nas Leis nº 11.114/2005 e n° 

11.274/2006, que tratam do Ensino Fundamental de nove anos e da matrícula 

obrigatória de crianças de seis anos no Ensino Fundamental.  

 Parecer n° 07/07 – CNE/CEB – Reexame do Parecer CNE/CEB nº 5/2007, que 

trata da consulta com base nas Leis nº 11.114/2005 e n° 11.274/2006, que se 

referem ao Ensino Fundamental de nove anos e à matrícula obrigatória de 

crianças de seis anos no Ensino Fundamental.  

 Parecer n° 15/07 – CNE/CEB – Orientação nos termos do artigo 24 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.  



 

 Parecer n° 20/07 – CNE/CEB – Consulta referente ao artigo 23, § 1º, da LDB, 

que trata da reclassificação de alunos.  

 Parecer n° 21/07 – CNE/CEB – Solicita esclarecimentos sobre o inciso VI do 

art.  24, referente à frequência escolar, e inciso I do art. 87, referente à matrícula 

de crianças de seis anos no Ensino Fundamental, ambos da LDB.  

 Parecer n° 22/07 – CNE/CEB – Reexame do Parecer CNE/CEB nº 24/2005, que 

respondeu consulta referente ao disposto nos artigos 3º, III e IX, e 23 da LDB, 

sobre o agrupamento de alunos da Educação Infantil, de 0 a 3 anos e de 3 a 6 

anos e Ensino Fundamental.    

 Parecer n° 23/07 – CNE/CEB – Consulta referente às orientações para o 

atendimento da Educação do Campo.  

 Parecer n° 03/08 – CNE/CEB – Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2007, que 

trata da consulta referente às orientações para o atendimento da Educação do 

Campo.  

 Parecer n° 04/08 – CNE/CEB – Orientação sobre os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental de nove anos.  

 Parecer nº13/09 – CNE/CEB –    Diretrizes Operacionais para o atendimento 

educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.  

 Parecer n° 22/09 – CNE/CEB –    Diretrizes Operacionais para a implantação do 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.  

 Parecer nº 06/10 - CNE/CEB -  Fixa idade mínima para ingresso na EJA. 

 Parecer n° 07/10 – CNE/CEB –   Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica. 

 Parecer n° 08/10 – CNE/CEB – Estabelece normas para aplicação do inciso IX 

do artigo 4º da Lei nº 9.394/96 (LDB), que trata dos padrões mínimos de 

qualidade de ensino para a Educação Básica pública.  

 Parecer n° 11/10 – CNE/CEB –    Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.  



 

 Parecer nº 01/11- CNE/CEB- para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 Parecer nº 8/12- CNE/CEB 

 

 

 

ESFERA ESTADUAL 

  

LEIS ESTADUAIS 

www2.al.rs.gov.br/ 

 

 Constituição Estadual do Rio Grande do Sul 1989. Emendas Constitucionais de 

nº 1, de 1991, a 70, de 2014. 

 

RESOLUÇÕES ESTADUAIS 

 

 Resolução nº 325/2014- CEE – escrituração, arquivamento, prazo de incineração 

(eliminação) de Documentos Escolares e dá outras providências.  

 Resolução nº 313/2011- CEE- consolida normas relativas à oferta de Educação 

de Jovens e Adultos, no sistema Estadual de Ensino. 

 Resolução nº 316/2011- CEE- altera a Resolução 313 quanto à carga horária de 

Atividades não presenciais e ao prazo estabelecido para encaminhamento de 

textos regimentais. 

 Resolução nº 305/2009- CEE- estabelece procedimentos para inserção de 

normas de 

convivência nos Regimentos Escolares das instituições 

de ensino integrantes do Sistema Estadual de Ensino. 

 Resolução CEED nº 236/1998 

PARECERES ESTADUAIS 

 

 Parecer nº 325/2014- CEE- atualiza e complementa as normas que tratam dos 

registros escolares (descarte de documentação). 

 



 

 Parecer n
o
 820/2009 – CEE – responde consulta sobre a inserção de normas de 

convivência nos Regimentos Escolares das escolas de Educação Básica 

integrantes do Sistema Estadual de Ensino. 

 Parecer nº 820/2009 – CEED 

 Parecer nº 282/2015 - CEED  

 

 

ESFERA MUNICIPAL 

LEIS MUNICIPAIS 

 

 Lei Municipal nº 1717/90 e 2637/01- Plano de Carreira dos Professores 

Municipais. 

 Lei Municipal nº 3177/06- Conselho Escolar. 

 Lei Municipal nº 3305/07- Estatuto dos Funcionários Públicos de Farroupilha. 

 Lei Municipal n
o
 4125/15 – Plano Municipal de Educação 

 

 

RESOLUÇÕES MUNICIPAIS 

 Resolução CME n° 02/07– aprova normas técnicas e estabelece exigências 

sanitárias para Centros de Educação Infantil. 

 Resolução CME nº 02/2007 - Estabelece normas e condições para oferta de 

Educação Infantil. 

 Resolução CME nº 01/2010- Diretrizes curriculares para a Educação Etnico-

raciais. 

 Resolução CME nº 3/2012- Fixa diretrizes Curriculares Municipais para o 

ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

 Resolução CME  nº 01 de 30 de junho de 2015 - Dispõe sobre o ensino a 

distância como forma de estudos compensatórios para os(as) alunos(as) 

infrequentes nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha. 

PARECERES MUNICIPAIS 

 Parecer CME nº07/2011- Referente a alunos com deficiências. 

 Parecer CME nº1/2014- Segurança de alunos fora do horário escolar. 

 



 

  

2016 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESOLUÇÃO nº 01 de 29 de março de 2016. 

 

Estabelece normas complementares à 

legislação vigente quanto ao CADASTRO e 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO de 

Escola Municipal de Educação Infantil junto 

ao Conselho Municipal de Educação de 

Farroupilha/RS e dá outras providências.   

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

em conformidade com a Lei nº 12.796/2013, com a LDBEN 9394/1996, com as Leis 

Municipais 3222/2006, 3223/2006, 4125/2015 e ao que está configurado nos 

dispositivos da Lei Orgânica do Município de Farroupilha,  

R E S O L V E: 

Art. 1º - O pedido de Cadastro das Escolas Municipais de Educação Infantil, 

junto ao Conselho Municipal de Educação, será regido pelo roteiro de orientações 

específicas que segue nesta Resolução, bem como, através do preenchimento dos 

formulários identificados como ANEXO I e ANEXO II, contendo dados 

complementares ou substitutivos aos da Resolução 04/2007 deste Conselho, pertinentes 

a instituição a qual se destina. 

 

Art. 2º - O pedido de Autorização de Funcionamento das Escolas Municipais 

de Educação Infantil será regido pelo roteiro de orientações específicas, bem como, 

através do preenchimento do formulário identificado como ANEXO III, cujo modelo 

integra a presente Resolução e pelo envio do Projeto Político Pedagógico e Regimento 

Escolar, tendo como base as Resoluções CME 03/2007 e 02/2015.  

 



 

Art. 3º - A Mantenedora da Escola Municipal de Educação Infantil deverá, 

anualmente, até o dia 30 de abril, renovar as declarações de situação regular e entregar o 

ANEXO IV. 

  

             Art. 4º - O processo de mudança de mantenedora implica na ratificação do 

Cadastro da instituição com a seguinte documentação: 

I - Ofício da nova mantenedora dirigido ao Conselho Municipal de Educação; 

II – Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

III - Anexos I, II e IV; 

IV - Projeto Político Pedagógico, conforme Resolução 03/2007; 

V - Regimento Escolar, conforme Resolução 02/2015. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua homologação, ficando  

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

                                                     

  Farroupilha, xx de xxxx de 2016. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cláudia Bassanesi Maggioni (Relatora)    

Márcia Finimundi Nóbile (Relatora) 

Marilia da Silva 

Marili Mafalda Oliveira 

Simone Gastaldello Garcia 

       

Aprovada por unanimidade em Reunião Plenária realizada no dia 29/03/2016. 

 

                                                                                                               Deisi Noro 

                                                                                                                     Presidente  

  

 Homologado pela Secretária Municipal de Educação em 30/03/2016. 

 Registre-se e publique-se. 

 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ENCAMINHAR 

PEDIDO DE 

CADASTRO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

ATENÇÃO !!! 

        Os documentos a seguir relacionados deverão ser entregues, de uma só vez, diretamente no 

Conselho Municipal de Educação, a fim de obter o número do Cadastro da Instituição, o qual 

constitui-se em pré-requisito para o andamento do Processo consequentemente a Autorização de 

Funcionamento da Instituição. 

 

  

 

 Para obter informações, formulários e Anexos, acesse o site 

www.farroupilha.rs.gov.br – Página Inicial – Link do CME. 

Informações junto ao CME Fones: (54) 9632-9830 

 

 

DOCUMENTOS 
 

 

01 – OFÍCIO (em duas vias), dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Educação, 

assinado por um dirigente qualificado para requerer em nome da Mantenedora, solicitando o 

CADASTRO da Escola de Educação Infantil ......(nome fantasia). 

 

 

02 – Preenchimento do ANEXO I - Dados cadastrais da Escola de Educação Infantil.  

 

 

http://www.farroupilha.rs.gov.br/


 

03 - Preenchimento do ANEXO II - Formulário relativo à qualificação da direção com poderes 

para requerer, em nome da Entidade, junto ao Conselho Municipal de Educação.  

 

 

04 – Decreto Municipal de Criação da Escola; 

 

05 – Cópia autenticada da ATA de nomeação da  direção.  

        Obs: Na ata, formalizada em livro próprio, deverá constar o nº da mesma. Após a abertura 

com data, mês e ano (por extenso), deverá constar o objetivo, (que é o de registrar o Decreto de 

Criação da escola e nomear o diretor). 

 

06 - Cópia atualizada do CNPJ da Mantenedora; 

 

07 - Cópia do CONTRATO DE LOCAÇÃO, mínimo três (3) anos, ou registro de propriedade 

do IMÓVEL, ou termo de permissão de uso, etc. 
 

IMPORTANTE: Caso a Instituição vise ter mais de uma unidade de Educação Infantil em 

funcionamento poderá ser efetuado o cadastramento da mantenedora e, um pedido de cadastro 

para cada uma das escolas, as quais serão identificadas por – UNIDADE I, UNIDADE II ...). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I – CADASTRO 

 
 

DADOS CADASTRAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

Dados da Entidade Mantenedora  
 

 

 

Nome: 
 

 

Rua: 

 

Nº: 

Bairro:  

 

Município:                                CEP: 

e-mail:  

 

Fone/Fax: 

Inscrição CNPJ: 

 
 

 

DADOS DA(S)  ESCOLA(S)   MANTIDA(S)  
 

Nome da Escola Municipal de Educação Infantil: 

 

 

Nº Cadastro emitido pelo CME: (a ser preenchido pelo CME) 

 

Nº Parecer de Autorização da Escola: (a ser preenchido pelo CME) 

 

Rua: 

 

Nº: 

CEP: 

 

Bairro: 

Cidade: 

 

e-mail: 

 

Fone/Fax: 

Decreto Municipal de Criação da EMEI: 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

QUALIFICAÇÃO DA DIREÇÃO 

 
 

 

 

Nome: 

Cargo: 

Qualificação Profissional: 
(Graduação e Pós-graduação) 

Rua: Nº: 

Bairro:  Cidade: 

CEP: Fone: Celular: 

Nº Carteira de Identidade: 

Nº CPF: e-mail: 

Tem poderes para requerer em nome da entidade? (    )SIM          (   ) NÃO 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

DOCUMENTOS PARA PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

DE FUNCIONAMENTO  

DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.   

 

IMPORTANTE: Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues de uma só vez. 

 

 Para obter as Resoluções, formulários e Anexos, acesse o site 

www.farroupilha.rs.gov.br – Página Inicial – Link do CME  

Informações junto ao CME Fones: (54) 9632-9830 

 
 

01- OFÍCIO solicitando a Autorização de Funcionamento da Escola de Educação Infantil: 

      O ofício deve ser endereçado à Presidência do Conselho Municipal de Educação e assinado 

por um(a) dirigente qualificado(a)  para requerer em nome da Entidade Mantenedora. 

      Este ofício deverá conter número, conforme numeração de ofícios expedidos pela escola e 

ser entregue diretamente no CME, em duas vias, onde uma via retornará para a escola com 

comprovante de recebimento.  

 

02- JUSTIFICATIVA 

       É o documento firmado pela Mantenedora, no qual irá justificar: 

  - a instalação diante da necessidade do mercado; 

        - a qualificação profissional e capacidade para  administração  da(s) escola(s); 

        - a afinidade com a atividade a ser desenvolvida. 

 

03- Cópia da DECLARAÇÃO DE CADASTRO da Escola, emitido pelo CME;   
           

04- Cópia do DECRETO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA; 
 

 

06- Cópia atualizada do CNPJ da Mantenedora;   
 

 

07- CERTIDÕES NEGATIVAS: 

       Federal: requerer pelo site: (http://www.receita.gov.br) 

       Estadual: requerer pelo site: ( http://www.sefaz.rs.gov.br) 
 

08- COMPROVANTE DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A ESCOLA:  

       Cópia do contrato de locação, mínimo três (3) anos, ou registro de propriedade do 

IMÓVEL, ou termo de permissão de uso, etc. 

http://www.farroupilha.rs.gov.br/
http://www.receita.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/


 

 

09- ALVARÁS 

       Deverão ser anexados os seguintes Alvarás: 

       - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO 

COMPETENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE; 

       -  ALVARÁ OU DOCUMENTO SIMILAR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 

      - ALVARÁ EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, (ou Plano de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndios aprovado e com os itens de segurança instalados); 

  

10- Preenchimento do formulário - ANEXO III - com informações sobre as condições da escola 

de Educação Infantil.   

 

11- PLANTA BAIXA OU CROQUI DA ESCOLA, com identificação das dependências da 

Escola e metragem de cada dependência em m². 

  

12- Encaminhar o PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E REGIMENTO ESCOLAR, 

conforme Resolução do CME 03/2007 e 02/2015, respectivamente. 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

 

i - Será de responsabilidade da Mantenedora, enviar anualmente, no mês de abril, o 

ANEXO IV para atualização de dados da escola.  

 

j - A escola deverá ter na sua secretaria um livro ata onde será registrado todo e qualquer 

fato relevante que ocorra na Escola, para preservação do próprio estabelecimento de 

ensino. 

 

k - Caso a Mantenedora tenha mais de uma unidade de Educação Infantil deverá 

preencher um formulário do Anexo III e do Anexo IV para cada unidade da 

Mantenedora. 

 

ARQUIVOS QUE A ESCOLA DEVERÁ MANTER NA SECRETARIA: 

(observar o Parecer 05/2015 disponível em: http://www.farroupilha.rs.gov.br/novo/wp-

content/uploads/2015/07/Parecer-05.2015-registros-escolares.pdf    

   

 - Arquivo dos Atos Legais da Escola (Decreto de Criação, Cadastro junto ao Sistema 

de Ensino, Parecer de Autorização da Escola, e outros atos legais); 

 

 - Arquivo da Legislação do Ensino (Leis, Resoluções, Pareceres relativos à Educação); 

 

 - Arquivo dos Ofícios Expedidos, onde a correspondência enviada pela mesma será 

sempre identificada pelo número do ofício. Todos os ofícios serão numerados; 

 

 - Arquivo dos Ofícios Recebidos que conterá a correspondência recebida durante o ano 

letivo; 

 

 - Arquivo da Documentação dos Recursos Humanos da Escola. Deve ser organizada 

uma pasta para cada funcionário, com devida identificação de cada um, contendo todos os 

documentos (ficha com dados pessoais, função desempenhada na escola e qualificação – cópia 

dos certificados que comprovem a qualificação citada na ficha); 

  

 - Arquivo da Documentação dos Alunos, devidamente organizados em pastas 

individuais e por ordem alfabética de nome. 

 



 

 Obs.: Os referidos arquivos devem ser atualizados e organizados de forma permanente. 

No final de cada ano as pastas dos ofícios recebidos e expedidos deverão ser arquivadas no 

arquivo passivo, devendo os mesmos ser guardados pelo período de, no mínimo, dois (2) anos.     
  



 

 

 

ANEXO IV - QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

NOME DO 

PROFISSIONAL 

 

FUNÇÃO TITULAÇÃO NOME DA TURMA/ FAIXA 

ETÁRIA 

No TOTAL DE ALUNOS 

MATRICULADOS NA 

TURMA  

CAPACIDADE DA 

SALA 

Quantos alunos a sala 

comporta 

METRAGEM 

DA SALA 

HORÁRIO INÍCIO-

TÉRMINO (do 

profissional) 

        

        

        

        

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA:  

 

Declaro que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras.   

Nome do (a) Responsável:_____________________________ Função: _______________________Assinatura: ____________________________   

Farroupilha, ________ de ___________________________de _______. 

3) Informar no presente quadro o nome de todas as pessoas que fazem parte do quadro (Direção, Supervisão Escolar, Docentes, Educadores 

Assistentes, Auxiliares, Serviços de Cozinha, Serviço de Limpeza, Psicólogo, Pediatra, Nutricionista, Dentista, Serviços de Apoio, etc., 

conforme realidade da escola). 

4) A turma que tiver educador assistente ou auxiliar do professor deve ser registrada no quadro uma única vez, com o número de alunos 

atendidos na turma, fazendo com que o total de alunos matriculados na escola seja igual à soma dos alunos das turmas.



 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 02 de novembro de 2016. 

Altera e complementa a Resolução 04/2009, Revoga a 

Resolução 03/2010, estabelece normas para a Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e para o 

Atendimento Educacional Especializado, nas etapas e 

modalidades da Educação Básica, pertencentes ao 

Sistema Municipal de Educação de Farroupilha. 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, no uso de suas atribuições, 

com fundamento na Lei Federal 13.146/15, artigos 2º, 3º, inciso XIII, artigos 27 e 28, 

Lei Federal 12.764/12, artigo 1º, § 2º, Lei Federal nº 9.394/96 em seus artigos 26, 32, 

inciso I, a alteração da mesma, através da Lei Federal 12.796/2013, artigos 58, 59, 

inciso II, Lei Federal 8.069/90, Resolução do CNE/CEB 02/01, artigo 4º, Notas 

Técnicas do MEC 19/2010 e 24/2013, nas Leis Municipais 3222/2006 e 3223/2006, 

alterando e complementando a Resolução 04/2009 deste CME, resolve: 

 

 Artigo 1º - Altera o artigo 1º e acrescenta Parágrafo Único na Resolução 

04/2009, que passa a contar com a seguinte redação: 

 

Artigo 1º - A Educação Especial como modalidade transversal a 

todos os Níveis, Etapas e Modalidades de Ensino, é parte 

integrante da educação regular, destinada aos/as estudantes com 



 

 

deficiências, favorecendo as potencialidades, o desenvolvimento 

de competências, atitudes, habilidades, acesso ao conhecimento e 

o exercício da cidadania, devendo ser previstas no Projeto Político 

Pedagógico da Escola. 

 

   Artigo 2º - Para fins desta Resolução considera-se estudante da Educação 

Especial, aqueles que apresentam: 

I – Deficiência: estudantes com impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas, incluindo-se estudantes com Transtornos do Espectro Autista, bem 

como Transtornos Globais do Desenvolvimento; 

II – Altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial 

elevado para desenvolver habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e 

alto nível de criatividade e conhecimento em uma ou mais áreas, isoladas ou 

combinadas, do fazer ou do saber. 

 

Artigo 3º - O Sistema Municipal de Ensino deverá oferecer o Atendimento 

Educacional Especializado, serviço realizado prioritariamente nas Salas de Recursos 

Multifuncionais da própria Escola ou em outra Escola de Ensino Regular, no turno 

inverso da escolarização. 

Parágrafo Único - Os estudantes surdos ou com deficiência auditiva deverão ser 

incluídos no Sistema Educacional, assegurando-lhes o direito à educação bilíngue, com 

Libras como primeira língua e a Língua Portuguesa, em sua modalidade escrita, como 

segunda língua, oferecido em classes inclusivas da rede regular de ensino, garantido o 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. 

 

Artigo 4º - Altera o Artigo 5º e seu Parágrafo Único e acrescenta o parágrafo 

segundo, na Resolução 04/2009, que passam a contar com a seguinte redação: 

Artigo 5º - O Docente para atender as salas de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) nas Escolas pertencentes ao 

Sistema Municipal de Ensino deve pertencer ao quadro efetivo de 

professores. 



 

 

§ 1º - A seleção ocorrerá sempre que houver a necessidade de 

preenchimento de vagas dos professores de AEE e de acordo com 

os seguintes critérios: 

I – formação inicial em Magistério e/ou Graduação em 

Pedagogia; 

II – formação em uma área de deficiência, comprovada através de 

documentação entregue na Secretaria Municipal de Educação; 

III – formação em AEE – Atendimento Educacional 

Especializado, conforme Parecer CNE/CEB nº 13/2009 e 

Resolução CNE/CEB nº 04/2009, documentação esta, que deve 

ser entregue na Secretaria Municipal de Educação; 

IV – tempo de Serviço no Sistema Público Municipal. 

§ 2º - Os profissionais que atuam na Sala de Recurso 

Multifuncional para o Atendimento Educacional Especializado 

devem frequentar Curso de Atualização fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Artigo 5º - São atribuições do professor responsável pelo Atendimento Educacional 

Especializado: 

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

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos/as estudantes 

da Educação Especial; 

II – realizar estudos de caso para identificar as necessidades específicas de cada 

um de seus estudantes; 

III – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado 

individualizado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

e de acessibilidade; 

IV – organizar o tipo e número de atendimentos aos/as estudantes na Sala de 

Recursos Multifuncionais; 

V – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 

de acessibilidade na sala de aula comum do Ensino Regular, bem como em outros 

ambientes da Escola; 

VI – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 



 

 

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

acessibilidade utilizados pelo/a estudante; 

VIII – orientar o uso de recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as 

tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a 

informática acessível, a reglete, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os 

softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade 

utilizando-os, entre outros, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 

promovendo autonomia e participação; 

IX – estabelecer articulação com os professores da sala de aula regular, visando 

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

estratégias que promovem a participação dos estudantes nas atividades escolares, bem 

como, acompanhar a vida escolar do estudante na sua turma e trocar/socializar 

informações sobre a sua evolução; 

X – promover atividades e espaço de participação da família e a interface com os 

serviços setoriais da saúde, da assistência social entre outros; 

XI – avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento 

da multiplicidade/diversidade e dos/as estudantes com deficiência; 

XII – realizar avaliação pedagógica dos/as estudantes; 

XIII – atender até cinco estudantes por horário, sendo agrupados conforme 

especificidades de cada caso, podendo ocorrer, quando necessário, atendimento 

individualizado;  

XIV – assegurar o tempo máximo de cada atendimento em até 2 horas diárias e, 

quando necessário, diariamente.  

 

Artigo 6º- Altera o Artigo 12, da Resolução 04/2009 e seu Parágrafo Único, que 

passa a contar com a seguinte redação: 

Artigo 12 – A Mantenedora de cada uma das Escolas do Sistema 

Municipal de Educação deve prover, sempre que identificada a 

necessidade individual do/a estudante, profissionais de apoio 

específico às atividades de locomoção, higiene, alimentação, 

prestando auxílio individualizado aos/as estudantes que não 

realizam essas atividades com independência, esse apoio ocorre 

conforme as especificidades apresentadas pelo/a estudante, 



 

 

relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição 

de deficiência. 

Parágrafo Único – O profissional de Apoio à inclusão 

deve ter concluído o Ensino Médio e participar de curso de 

capacitação e de formação continuada oferecidos pela 

Mantenedora ou outra instituição. 

 

Artigo 7º- A Terminalidade Específica é garantida, através de Certificação 

Diferenciada de estudos correspondente à conclusão de etapa/modalidade da Educação 

Básica, expedida pela Escola, a estudantes com deficiência que, mesmo com os apoios e 

adaptações necessárias, não atingiram o nível exigido para a conclusão do Ensino 

Fundamental dentro das competências e habilidades básicas previstas nos parágrafos 1º, 

2º, 3º e 4º do Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

§ 1º – O Certificado de Terminalidade Específica somente será expedido em 

casos plenamente justificados, através de um acervo de documentação individual do/a 

estudante, contando com um relatório circunstanciado e com o seguinte documento: 

I) parecer descritivo do processo de ensino aprendizagem do/a estudante 

elaborado pelo/a professor/a do AEE, e professores/as regentes da turma, contendo uma 

avaliação pedagógica e descritiva das habilidades e competências desenvolvidas pelo/a 

estudante, conforme Anexo I desta resolução.  

§ 2º – A direção da escola deverá:  

I – zelar para que a documentação referente à concessão de Terminalidade 

Específica permaneça à disposição da família do/a estudante, para os encaminhamentos 

que se fizerem necessários;  

II – articular-se com órgãos oficiais ou com instituições da Sociedade Civil 

Organizada a fim de fornecer orientação à família do/a estudante para que proceda ao 

encaminhamento do mesmo a programas especiais, voltados para o trabalho e sua 

inserção na sociedade local.  

 

Artigo 8º- O Certificado de Terminalidade Específica, em conformidade com o 

Anexo II desta Resolução, somente poderá ser expedido ao/a estudante do ensino 

fundamental comum que tenha frequentado no mínimo nove anos de escolaridade.  



 

 

Parágrafo Único - No caso de estudantes que ingressarem no ensino 

fundamental após os seis (6) anos de idade, a escolaridade mínima exigida será 

correspondente ao percurso escolar em idade própria. 

 

Artigo 9º- A Frequência Adaptada à escola será garantida aos/as estudantes que 

não conseguem permanecer na totalidade de horas do turno no qual está matriculado/a, 

sendo definida pelo conjunto de profissionais que atendem o/a estudante, juntamente 

com a equipe diretiva da escola e profissionais do setor responsável pela Educação 

Especial da Secretaria Municipal de Educação e em consonância com a família.  

Parágrafo Único - A equipe pedagógica e/ou direção da escola deverá realizar 

acompanhamento constante para o pleno retorno do estudante à frequência regular, 

sendo os/as professores/as responsáveis pelo planejamento e organização das ações 

pedagógicas no período de permanência do/a estudante na escola. 

 

Artigo 10 - Para efeito da distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, será admitida a dupla matrícula 

dos/as estudantes da Educação Regular da Rede Pública que recebem Atendimento 

Educacional Especializado e são consideradas para a educação especial, as matrículas 

na rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas 

regulares, e em escolas especiais ou especializadas. 

 

Artigo 11 – Os/As estudantes da educação especial das Escolas Municipais 

devem ser identificados/as por meio de avaliação especializada e cadastrados/as no 

sistema de informações escolares como estudantes com deficiência e assim 

registrados/as no censo escolar. 

§ 1º - Cabe à Secretaria Municipal de Educação, por meio de profissionais 

capacitados/as, garantir a avaliação especializada do público-alvo da educação especial, 

em articulação com as Secretarias Municipais da Saúde e da Assistência Social.  

§ 2º - Cabe às escolas desenvolver procedimentos pedagógicos para a 

identificação dos/as estudantes sujeitos à avaliação especializada. 

 

Artigo 12 – O Atendimento Educacional Especializado, serviço educacional de 

direito de todos os/as estudantes da Educação Especial, é de oferta obrigatória pela 

Escola Pública e de caráter facultativo para a sua família. 



 

 

 

Artigo 13 – A presente Resolução revoga a Resolução 03/2010 do Conselho 

Municipal de Educação de Farroupilha e orienta nova consulta ao mesmo para os casos 

não contemplados na presente Resolução. 

 

Artigo 14 – A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

  Farroupilha, 22 de novembro de 2016. 

 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Claudia Bassanesi Maggioni 

Márcia Finimundi Nóbile 

Marilia da Silva 

Marili Mafalda Oliveira 

Simone Gastaldello Garcia (Relatora) 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Jandira Almeida de Oliveira  

Jaqueline de Albuquerque Borges Gonçalves 

Lia Onzi Pastori 

Neiva Vanzin Salamão (Relatora) 

Patrícia Lopes de Vargas 

 

     

Aprovada por unanimidade, em Reunião Plenária realizada no dia 22/11/2016. 

 

 

                                                                                                    Deisi Noro 

                                                                                                                     Presidente  

Homologado pela Secretária Municipal de Educação em 22/11/2016. 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

        O Conselho Municipal de Educação exarou em 10 de dezembro de 2009 a 

Resolução nº 04, detentora da ementa: Institui parâmetros para a oferta da Educação 

Especial no Sistema Municipal de Ensino e em 24 de agosto de 2010, através da 

Resolução n
o
 03: Altera o artigo 3º e seu Parágrafo Único, dá nova redação ao artigo 8º 

e seu parágrafo primeiro, da Resolução nº 04 de 10 de dezembro de 2009 do Conselho 

Municipal de Educação de Farroupilha/RS.   

     Em 2016 porém, o cenário é outro. Ao propor mudanças na oferta da educação 

especial, na perspectiva da educação inclusiva, o Sistema Municipal de Educação 

enquadra-se num novo momento, de âmbito mundial, adequando-se à Política Nacional, 

às Leis Federais 12.764 de 27 de dezembro de 2012, 12.796 de 4 de abril de 2013,  

13.146 de 6 de julho de 2015, às Notas Técnicas n
os 

24/2013 e 20/2015 do 

MEC/SECADI/DPPE e normas vigentes expedidas pelo Conselho Nacional de 

Educação. 

        Assim, a presente Resolução busca estabelecer diretrizes que apontam para novas 

concepções, novas práticas e novas exigências, a fim de subsidiar os procedimentos, 

bem como da operacionalização da oferta da Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha. 

        Algumas dificuldades encontradas no processo de inclusão escolar, pela 

diversidade dos/as estudantes, trazem a necessidade de buscar estratégias para a 

superação das mesmas, tendo em vista a meta fundamental de oferecer as condições e 

possibilidades necessárias para que ocorra a aprendizagem de todos/as os/as estudantes. 

       A efetivação das diferentes ações pedagógicas que atendem a diversidade de 

estudantes, necessita de alternativas legalmente constituídas, que considerem os 

diversos aspectos do desenvolvimento de cada estudante, a fim de que, de fato sejam 

incluídos. 

        O atendimento escolar de estudantes, público alvo da Educação Especial, prevê, na 

maioria dos casos, flexibilização curricular, dos tempos e dos espaços, que considerem 

as características específicas de cada educando. Isso justifica o tratamento 

individualizado que deve ser observado quanto à adaptação do/a estudante na escola, o 

estudo de cada caso ao final do ano letivo para decidir sobre a promoção dos/as 

estudantes, assim como, a importância dos registros escolares relativos ao 



 

 

aproveitamento dos/as estudantes, para que sejam expressos por meio de parecer 

descritivo, de forma a evidenciar todo e qualquer progresso de cada estudante. 

         O profissional de apoio, que passa a fazer parte do serviço de atendimento ao/à 

estudante com deficiência, encontra amparo na Nota Técnica 24/2013 e na Lei Federal 

13.146 de 2015 que redesenha o perfil da atividade exercida, bem como assegura a 

importância da mesma estar articulada a todas as atividades escolares.  

       A Lei nº 12.764 de 2012, ao instituir uma Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, traz no Artigo 1º, parágrafo 2º 

que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, 

para todos os efeitos legais.    

        O termo Transtorno do Espectro Autista - TEA foi lançado na última edição do 

Manual de Classificação de Doenças Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, 

o DSM-V, em 2013, o que serve de referência mundial para estabelecer diagnósticos. O 

DSM-V desconsidera as categorias Autismo, Síndrome de Asperger, Transtorno 

Desintegrativo e Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação. 

Todos são designados como TEA e as avaliações priorizam a intensidade dos sintomas, 

que podem ser leves, moderados ou severos. 

        A Lei 13.146 de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), define no seu Artigo 2º as pessoas 

que são consideradas com deficiência, embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN 9394/96, alterada pela Lei Federal 12.796/2013, no que tange a 

alteração de nomenclatura (educandos com necessidades especiais para pessoas com 

deficiência), ainda mantenha no seu texto: 

 Art. 58 - Entende-se por educação especial, para os efeitos 

desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013)   

        A especificação e exemplificação do Certificado de Terminalidade Específica, 

presente nesta Resolução, visa orientar, esclarecer e nortear o encaminhamento e a 

elaboração das informações mínimas necessárias nos documentos dos/as estudantes que 

não atingiram o nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental.       

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


 

 

Anexo I 

PARECER DESCRITIVO 

Escola: 

Nome do/a estudante: 

Data de nascimento: 

Parecer contendo:  

1) Projeto Político Pedagógico oferecido ao/a estudante, considerando: 

a) as adaptações significativas no currículo; 

b) as adaptações de acesso em relação à deficiência; 

c) os objetivos e conteúdos curriculares de caráter funcional e prático (consciência de si, 

posicionamento diante do outro, cuidados pessoais e de vida diária); 

d) relacionamento interpessoal; 

e) as habilidades artísticas, práticas esportivas, manuais; 

f) exercício da autonomia; 

g) conhecimento do meio social; 

h) critérios/indicadores de avaliação adotados durante o processo de ensino aprendizagem; 

      i) elementos de apoio oferecidos pela família, profissionais clínicos e outros; 

j) encaminhamentos compatíveis com as competências e habilidades desenvolvidas pelo/a estudante. 

2) Desenvolvimento e aprendizagem individualmente alcançados: 

a) consciência de si; 

b) cuidados pessoais e de vida diária; 

c) exercício da independência; 

d) aptidões cognitivas, afetivas e psicossociais; 

e) capacidade de estabelecer  relações coletivamente e cooperativamente; 

f) capacidade de compreender a indicação de tarefas e executá-las; 

g) habilidades relacionadas às possibilidades de atividades produtivas. 

Assinaturas: 

Professores/as da turma: __________________________________________________ 

 

___________________________                              ___________________________ 

   Professor/a do AEE                                                      Orientador/a Pedagógico/a 

___________________________ 

Equipe Diretiva 

 

 



 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de Conclusão 

Certificamos que o/a estudante concluiu, em caráter especial, estudos relativos 

ao Ensino Fundamental, nos termos da Lei 9394/96, Art. 59, Inciso II, tendo 

obtido o Parecer Descritivo anexo a este CERTIFICADO DE 

TERMINALIDADE ESPECÍFICA – Educando/a com Deficiência ou Altas 

Habilidades ou Superdotação. 

HISTÓRICO ESCOLAR 

Nome: 

Data de Nascimento: 

Filiação: 

Nacionalidade: 

Documento de Identificação: 

Número do cadastro no Censo Escolar: 

Curso/Habilitação: 

Carga Horária Total:  
PE COMPONENTE TURMA FREQUÊNCIA APROVADO CH RF PE COMPONENTE TURMA FREQUÊNCIA APROVADO CH RF 

  

 

            

              

              

              

              

              

Escola Nome Localidade Observações 

1 E.M.E.F. XXXX Farroupilha - RS  

Este Certificado terá validade somente se acompanhado do Parecer Descritivo 

do/a estudante, conforme LDB 9694/96. 

Parecer: Avaliação por Parecer Descritivo – Pré-escola e do 1º ao 5º ano. 

Ensino Fundamental de 9 anos – Resolução do CME: 01/2007 

Educação Infantil obrigatória aos 4 anos: Emenda Constitucional 59/2009. 

Indicação de Alternativa Educacional: 

Relação de Documentos Anexos (área médica e/ou equipe multiprofissional): 
 

Farroupilha, XX/XX/XXXX 

  
Ano/Turma Período C.H. D.L R.F. OBS Esc. Turma  

________________ 

Secretário(a) 

 

__________ 

Diretor(a) 

        

República Federativa do Brasil 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Farroupilha 

Secretaria Municipal de Educação – SEDUC 
 

Escola Municipal de Ensino Fundamental XXXX 

Rua XXXXXXX, XX  

Bairro: XXXX     CEP: 95.180-000 – Farroupilha – RS 

Decreto de Criação:    

Parecer de Autorização:      Decreto de Alteração de 

Designação/Lei de Alteração de Designação: 

  

Anexo II 



 

 

2017 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 01 de 11 de julho de 2017. 

 

Complementa a Resolução 05/2007, 

esclarece e altera o artigo 9º da Resolução 01/2007, 

esclarece o Recredenciamento, estabelece normas 

para a oferta, recursos e regularização das escolas 

do campo pertencentes ao Sistema Municipal de 

Ensino de Farroupilha/RS e dá outras 

providências.   

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, em cumprimento às suas 

atribuições, com fundamento no artigo 11, inciso II e III, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9394/1996, na Lei nº 12.960/2014 que acrescenta parágrafo 

único ao artigo 28 da Lei nº 9394/1996, no Parecer CNE/CEB nº 07/2010 e Resolução 

CNE/CEB nº 04/2010, no Parecer CNE nº 11/2010 e Resolução CNE nº 07/2010, nas Leis 

Municipais n
os

 3222/2006, 3223/2006, 4125/2015 e ao que está configurado nos dispositivos 

da Lei Orgânica do Município de Farroupilha,  

R E S O L V E: 

Art. 1º O Poder Público Municipal deve prover às escolas de condições para a oferta do 

ensino, com profissionais devidamente habilitados, prédios em boas condições de uso e 

funcionamento, equipamentos, mobiliário e materiais próprios suficientes e adequados, com 

vistas a contribuir com a qualidade da educação. 



 

 

§ 1
o
 A oferta de ensino na Rede Municipal deve atender ao estabelecido pelo artigo 4

o
, 

inciso IX da LDBEN quanto aos “padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como 

variedade e quantidades mínimas, por estudante, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem”. 

§ 2
o
 A oferta do Ensino Fundamental necessita de: 

I - Proposta Pedagógica construída coletivamente pela comunidade escolar e respectivo 

Regimento Escolar; 

II - recursos pedagógicos que possibilitem a concretização da Proposta Pedagógica/ 

Regimento Escolar e dos Planos de Estudo; 

III - profissionais da educação qualificados para as diferentes áreas educacionais, visando ao 

provimento de funções necessárias a oferta do Ensino Fundamental; 

IV - corpo Técnico-Administrativo-Pedagógico adequado ao número de estudantes da 

escola, com vistas a crescente qualificação da educação; 

V - acervo Bibliográfico, devendo contar com livros de literatura nacional e regional, textos 

científicos, livros técnicos e de referência, revistas que ofereçam atualização de informações 

e todos os materiais necessários para o desenvolvimento da Proposta Pedagógica e do Plano 

de Trabalho dos professores. O acervo deve estar disponível para estudantes, professores, 

funcionários e comunidade, sendo organizado e classificado de acordo com as normas 

técnicas e localizar-se em local adequado; 

VI - recursos Audiovisuais que possibilitem a utilização de tecnologias educacionais e a sua 

permanente atualização; 

VII - infraestrutura física adequada às características dessa oferta de ensino em consonância 

com o Regimento Escolar; 

VIII - áreas verdes com sombreamento, bancos, praças de brinquedos, constituindo-se em 

espaços de convivência adequada a faixa etária dos estudantes; 

IX - acessibilidade, de acordo com a legislação vigente; 

X - espaços especializados para atividades artístico-culturais, esportivas e recreativas e que 

sirvam como espaços pedagógicos e de socialização; 

XI - condições de aeração, iluminação e segurança em todos os espaços conforme a 

legislação municipal vigente. 

§ 3
o
 Para a oferta do Ensino Fundamental, as escolas localizadas na zona urbana devem 

dispor de: 



 

 

I - salas de aula em número suficiente para atender aos estudantes, obedecendo a proporção 

mínima de 1,20m
2
 de área por estudante em cada sala, incluindo o docente e, quando for o 

caso, o auxiliar de educação infantil ou o profissional de apoio. Na organização das turmas, 

deve-se levar em conta a proposta pedagógica, as etapas de ensino e as modalidades que 

oferece, observando o número de estudantes por turma: 

a) anos iniciais: até 25 estudantes (altera o número de estudantes do 1º ano previsto no 

artigo 9º da Resolução do CME 01/2007); 

b) anos finais: até 30 estudantes; 

c) turmas multisseriadas: 

- 5 adiantamentos = até 17 estudantes; 

- 4 adiantamentos = até 19 estudantes; 

- 3 adiantamentos = até 21 estudantes; 

- 2 adiantamentos = até 23 estudantes.  

d) turmas da Educação Infantil – Pré-escola, observará o agrupamento da legislação própria 

do Sistema Municipal de Ensino, não sendo possível o agrupamento com estudantes do 

Ensino Fundamental, nem mesmo nas escolas do campo. 

II - salas de aula equipadas com mesas/carteiras e cadeiras conforme número de estudantes 

em cada sala, adequadas a sua faixa etária e/ou as suas necessidades; mesa e cadeira para o 

professor, armário e quadro de giz ou similar. As salas devem ter aeração e iluminação 

natural direta e proteção nas janelas com incidência de sol; 

III - área administrativo-pedagógica, espaços pedagógicos diversos e equipamentos, 

observando os seguintes critérios: 

a) a sala dos professores, exclusiva, deve ser um espaço de trabalho com mesa para reuniões, 

armários individuais e demais móveis necessários para o trabalho coletivo; 

b) a secretaria, em sala exclusiva, deve estar localizada em lugar de fácil acesso e contar 

com a devida privacidade e segurança. Deve estar equipada para os serviços de escrituração 

escolar e contar com arquivo que assegure a integridade da documentação da escola; 

c) a cozinha e o refeitório em local adequado, devidamente mobiliados e equipados para a 

guarda, conservação e manipulação dos alimentos; 

d) os espaços escolares para qualificar o trabalho pedagógico, como: laboratórios, salas de 

convivência para professores e funcionários e sala(s) multiuso, equipados com móveis 

adequados a sua utilização, inclusive com equipamentos de informática; 



 

 

e) a biblioteca, em sala exclusiva, com aeração e iluminação natural e direta e proteção nas 

janelas com incidência de sol; mesas para consulta, cadeiras, estantes. A biblioteca, como 

espaço de convivência, deverá ser adequada às etapas de ensino que a escola oferece e 

contar com um profissional capacitado responsável pelo seu funcionamento; 

f) as aulas de Educação Física e Recreação em área própria para as atividades práticas, junto 

à escola, com espaço coberto e ao ar livre; 

g) os espaços com suas respectivas instalações e equipamentos devem observar a legislação 

específica vigente dos diversos órgãos públicos, como: Vigilância Sanitária, Corpo de 

Bombeiros, Plano Diretor do Município, entre outros. 

§ 4
o 

Para a oferta do Ensino Fundamental nas escolas localizadas no meio rural devem ser 

considerados os seguintes critérios: 

I - materiais didáticos e educacionais para o trabalho com a diversidade, bem como de 

recursos que assegurem aos estudantes o acesso a outros bens culturais, podendo, com a 

participação da comunidade local, subsidiar as escolas quanto a produção e a oferta de 

materiais escolares, de equipamentos que atendam as características e necessidades 

ambientais e socioculturais da comunidade; 

II - sala para secretaria/coordenação, com privacidade, contando com equipamentos para os 

serviços de escrituração escolar e com arquivo que assegure a integridade da documentação 

da escola; 

III - local para a guarda dos livros, jogos, mapas e outros materiais específicos para o 

desenvolvimento da proposta pedagógica; 

IV - a escola deve atender aos mínimos de qualidade em relação ao prédio, instalações, 

equipamentos e recursos didáticos. Recomenda-se que os espaços contemplem a sua 

realidade geográfica: 

a) salas de aula com capacidade para abrigar as turmas, na proporção de 1,20 m
2
 por 

estudante; 

b) sala para secretaria/coordenação, com privacidade, contando com equipamentos para os 

serviços de escrituração escolar e com arquivos, a fim de assegurar a verificação da 

identidade de cada estudante e da regularidade de sua vida escolar; 

c) local para a guarda dos livros e outros materiais como jogos, mapas, materiais específicos 

para Ciências, Arte e Educação Física ou outros componentes curriculares; 

d) áreas para Educação Física e Recreação junto à escola, podendo também ser espaço 

disponibilizado pela comunidade local; 



 

 

e) equipamentos e materiais didáticos suficientes para o desenvolvimento dos componentes 

curriculares e adequados à faixa etária dos estudantes; 

f) refeitório/cozinha; 

g) instalações sanitárias adequadas ao número de estudantes; 

h) existência de água potável em condições de higiene suficiente para o consumo individual 

dos estudantes e para as necessidades da escola. 

Regularização das Escolas 

Art. 2º As escolas devem ser legalmente criadas por Ato do Poder Executivo, cadastradas no 

Sistema Municipal de Ensino, autorizadas a funcionar por meio de Parecer emitido pelo 

Conselho Municipal de Educação e cessadas ou desativadas temporariamente, mediante 

consulta à comunidade e decisão da mantenedora. 

§ 1
o
 As Resoluções do CME n

os
 05/2007, 03/2013 e 01/2014 que dispõem sobre Cadastro e 

Recadastro das Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha, compreendem o 

Cadastro como ato que integra a Instituição ao Sistema Municipal de Ensino - 

Credenciamento e o Recadastro como validação anual do cumprimento das normas vigentes. 

§ 2
o
 O Credenciamento de instituição de ensino e a Autorização de Funcionamento para a 

oferta de determinado(s) nível(is) e/ou modalidade(s) será pelo prazo de 5 (cinco) anos, a 

contar da data de publicação do ato, devendo a mantenedora protocolar a solicitação de 

Recredenciamento da(s) instituição(ões) de ensino por ela mantida(s) junto ao Conselho 

Municipal de Educação, até 180 (cento e oitenta) dias antes da data limite. O processo 

instruindo a referida solicitação deverá conter as peças previstas no Roteiro I desta 

Resolução. 

§ 3
o
 A cessação ou desativação de escolas de Ensino Fundamental ocorrerá em caráter 

definitivo nas escolas da zona urbana e, nas escolas do campo, poderá ser em caráter 

temporário. Em ambos os casos a cessação ou desativação, deve ser precedida de 

manifestação do Conselho Municipal de Educação que considerará a justificativa 

apresentada pela Secretaria Municipal da Educação contendo a análise do diagnóstico do 

impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.  

I - entende-se por escola do campo, para fins das normas do Sistema Municipal de Ensino, 

aquela escola situada em área rural, definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda 



 

 

predominantemente às populações do campo. As populações do campo entendidas como os 

agrupamentos formados por agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, 

ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, 

quilombolas, caiçaras, povos da floresta, caboclos e outros que produzam suas condições 

materiais de existência a partir do trabalho no meio rural;  

II - na intenção de cessar o funcionamento de escola, de forma gradativa ou não, a 

mantenedora deverá solicitar com, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data 

prevista para o possível encerramento das atividades letivas, a prévia manifestação do 

Conselho Municipal de Educação, que emitirá Parecer com base nos documentos constantes 

no Roteiro II – Parte I, da presente Resolução; 

III - caso a manifestação do Conselho Municipal de Educação seja pela cessação ou 

desativação da escola, deve a mantenedora encaminhar o pedido de emissão de ato próprio, 

até 30 dias após o encerramento das atividades, contendo as peças previstas no Roteiro II – 

Parte II, da presente Resolução. 

Art. 3º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.                                                  

  Farroupilha, 11 de julho de 2017. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Claudia Bassanesi Maggioni  

Márcia Finimundi Nóbile  

Marilia da Silva (Relatora) 

Marili Mafalda Oliveira 

Simone Gastaldello Garcia 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Jandira Almeida de Oliveira  

Lia Onzi Pastori (Relatora) 

Neiva Vanzin Salamão 

Patrícia Lopes de Vargas 

Zilmar Machado Bittencourt 

       

Aprovada por unanimidade em Reunião Plenária realizada no dia 11/07/2017. 

 

                                                                                                               Deisi Noro 

                                                                                                                            Presidente  
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ANEXO I 

 

ROTEIRO I  

 

O processo solicitando o RECREDENCIAMENTO de Escola Municipal de Ensino 

Fundamental deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, instruído com as 

peças a seguir descritas: 

a) ofício solicitando o recredenciamento, assinado por representante legal da entidade 

mantenedora, dirigido a Presidência do Conselho Municipal de Educação; 

b) comprovante de propriedade do(s) imóvel(eis) ou de direito de uso; 

c) condições de infraestrutura física da escola, por meio do envio do ANEXO II – Roteiro II, 

que integra a presente Resolução, sendo que as exigências mínimas relativas às condições de 

infraestrutura física de cada etapa ou modalidade de ensino, são as estabelecidas nas 

respectivas normas. 

 

ANEXO II 

 

FORMULÁRIO INFORMATIVO DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL 

 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Escola  

Mantenedora 
 

 

 
Endereço: 

 

Nº: 

 

Bairro: 

 

CEP: 

 

Fone: 

 

Fax: 

 

E-mail:  

 

Nome do diretor(a) da escola: 

 

Endereço: 

 

Fone Residencial: 

 

Celular: 

 

E-mail:  

 

Grau de Escolaridade: 

 

Titulação: 

 



 

 

 

2) ATOS E REGISTROS LEGAIS:  

A) Atos Legais relativos à escola  

 

De Criação: 

 

Data:  

 

De Autorização de Funcionamento: 

 

Data: 

 

Outros:  

 

3) ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO  

 

A) Prédio de: (  ) Alvenaria     (  ) Outros. Citar:  ______________________________ 

 

B) Nº de Blocos: ___________________ Nº de Pisos: __________________________ 

 

C) Condições gerais de higiene, salubridade, saneamento, segurança, conservação, iluminação e            

aeração: 

    (  ) Muito boas   (  ) Boas   (  ) Regulares   (  ) Ruins 

D) Quantidade de extintores de incêndio:_______________________ 

E) Bebedouros: NÃO (  )  SIM  (  ) Quantidade:_________________________________ 

F) Descrição das dependências e equipamentos. (Informe a quantidade e a metragem). 

 

Quantidade  Área m² Dependência, Equipamentos 
  Recepção 

  Sala da Secretaria 

  Sala da Direção 

  Sala Administrativo-pedagógica 

  Biblioteca 

  Banheiro para crianças  

Número de Chuveiros 

 

 

 

 Banheiro para Adultos  

Número de Chuveiros 

 

  Lavanderia com tanque 

  Cozinha 

  Refeitório 

  Laboratório de Ciências 

  Laboratório de Informática 

  Despensa ou Depósito 

  Outros: 

 

Área livre e de lazer – Equipamentos: 

Quantidade  Área m² Dependência, Equipamentos 

  Área de lazer interna ou coberta 

  Área de lazer externa (pátio) 

  Quadra Poliesportiva 

Relação de brinquedos e equipamentos externos: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recursos Pedagógicos: (Informe o recurso existente na escola e a quantidade) 

RECURSO QUANTIDADE RECURSO QUANTIDADE 
 

Aparelho de som 

 

 

 

Bancos 

 

 
Aparelho de DVD 

 
 

 
Fantoches 

 

 

Computadores 

 

 

 

Espelhos 

 

 
Televisão 

 
 

 
Bingo (letras, números) 

 

 

Datashow 

 

 

 

Letras de Madeira (jogos) 

 

 
CD 

 
 

 
Lego (jogos) 

 

 

DVD 

 

 

 

Bolas  

 

 
Cordas 

 
 

 
Brinquedos Diversos 

 

 

Pneus 

 

 Jogos Pedagógicos. Citar: 

 

 
Casinhas 

 
 

  

 

Livros de História 

 

 

Outros  

 
Arcos 

 
 

 
 

 

 
G) Atende estudantes com deficiências?   SIM (  )   NÃO (  ). 

 

Em caso afirmativo, quantas crianças são atendidas e quais as deficiências das mesmas: 

Nº de crianças Deficiências: 

 
 H) Possui rampas para deficientes? SIM (  )   NÃO (  ) 

Localização:______________________________________________________________________ 

 

I) Possui mobiliário e equipamentos específicos para deficientes?       SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Quais:  

 

 

 

CURRÍCULO ESCOLAR 
 

4) GRADE CURRICULAR 

 

5) ATENDIMENTO: 

 

5.1) A escola consegue atender todas as crianças que buscam uma vaga?  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Motivo: 

 

 

 
5.2) Horário de funcionamento da escola: 

MANHÃ TARDE NOITE 

 

 

  

 



 

 

 

ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DA ESCOLA: 

Turma de alunos por faixa 

etária 

Número de 

alunos 
Tamanho da sala (m²) 

CAPACIDADE 

DA SALA 
Quantos alunos a 

sala comporta 

Turno 

     

     

     

     

 
6) QUADRO DOS RECURSOS HUMANOS: (Informar no presente quadro o nome de todas as 

pessoas relacionadas à mesma: Direção, Supervisão Escolar, Docentes, Educadores Assistentes, 

Auxiliares, Serviços de Cozinha, Serviço de Limpeza, Serviços de Apoio, etc, conforme realidade da 

escola). 

 

NOME DO 

PROFISSIONAL 
FUNÇÃO TITULAÇÃO 

Nº de 

Alunos 
Turno 

Horário 

Início-término 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

Nome do(a) Responsável: _________________________ Função: _________________________ 

 

 

Assinatura: ______________________ 
 

Farroupilha, ________ de ___________________________de _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

ROTEIRO II  

Parte I 

 

O processo contendo o pedido de manifestação prévia do Conselho Municipal de 

Educação para CESSAÇÃO OU DESATIVAÇÃO de Escola Municipal de Ensino 

Fundamental deve ser encaminhado com, no mínimo, 180 dias antes da data prevista para o 

possível encerramento das atividades letivas, instruído com as peças a seguir descritas: 

a) ofício da mantenedora formulando o pedido; 

b) justificativa, contendo o diagnóstico do impacto da cessação, considerando aspectos 

educacionais, demográficos, socioculturais e econômicos; 

c) número de estudantes atendidos na escola por ano, nos últimos cinco anos; 

d) relação dos estudantes matriculados no presente ano e  indicação do destino escolar 

desses estudantes; 

e) mapa do território contendo a escola em questão e as demais escolas públicas, com a 

distância entre elas; 

f) manifestação dos órgãos que possuem interface com a educação, atuantes no território: 

- Câmara Municipal, por meio da Comissão da Educação; 

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, Secretaria da Agricultura 

e/ou órgãos equivalentes, no caso das escolas do campo; 

- declaração da destinação da escrituração escolar e do arquivo da mesma e dos bens móveis 

relacionados no tombamento; 

- declaração da destinação do imóvel, no caso de dominialidade pública; 

- declaração referente aos recursos humanos que atuam na escola, destacando vínculo de 

trabalho e sua designação para outra escola; 

- manifestação da comunidade escolar, decorrente de assembleia geral convocada, mediante 

edital, com antecedência mínima de 15 dias, expressa em Ata acompanhada de relação dos 

presentes, discriminados por segmento. 

 

 

Parte II 

 

O processo para CESSAÇÃO OU DESATIVAÇÃO de Escola Municipal de Ensino 

Fundamental deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, instruído com as 

peças a seguir descritas: 

a) ofício da mantenedora formulando o pedido; 

b) cópia dos Atos Legais da Escola (de criação, de autorização de funcionamento, e outros 

que a escola possua); 

c) indicação do destino escolar dos estudantes remanescentes; 

d) informações sobre o destino da escrituração escolar e do arquivo da mesma. 



 

 

 

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESOLUÇÃO nº 02 de 26 de setembro de 2017. 

 

Altera o artigo 8º da Resolução 02/2012, 

complementa a resolução 05/2007, estabelece o 

Recredenciamento e demais normas para a oferta 

da Educação Infantil no Sistema Municipal de 

Ensino de Farroupilha/RS.  

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, em cumprimento às suas 

atribuições, com fundamento no artigo 11, inciso II e III, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9394/1996, nas Leis Municipais n
os

 3222/2006, 3223/2006, 

4125/2015, ao que está configurado nos dispositivos da Lei Orgânica do Município de 

Farroupilha, e 

 

CONSIDERANDO o atendimento da Educação Infantil em creches (zero a 3 anos e onze 

meses de idade) e pré-escolas (4 e 5 anos e onze meses de idade) como um direito social das 

crianças, previsto na Constituição Federal de 1988, tendo sido reafirmado pela LDBEN - Lei 

9.394/96, introduzindo a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica; 

 

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional 59/2009 que altera o Artigo 208, nos incisos I 

e VII, da Constituição Federal e prevê a obrigatoriedade do ensino a partir dos quatro anos 

de idade; 

 

CONSIDERANDO que a Educação Infantil, a partir de sua inclusão na Educação Básica, 

iniciou a construção de uma nova identidade, com funções de educar e cuidar das crianças 



 

 

numa perspectiva de complementar a ação da família e da comunidade nos aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social; 

 

CONSIDERANDO a Educação Infantil num intenso fortalecimento de sua nova identidade 

para garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à 

saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com outras crianças; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1
o
 Atualizar, complementar e estabelecer normas, por meio da presente Resolução a 

serem observadas na oferta da Educação Infantil – na faixa etária de zero a 5 anos e onze 

meses de idade pelas escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha. 

 

Da Caracterização, Finalidade e Objetivo da Educação Infantil 

 

Art. 2º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em Escolas, na 

etapa creche - zero a 3 anos e onze meses e/ou pré-escola - 4 e 5 anos e onze meses, as quais 

se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 

zero a 5 anos e onze meses de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados pelos órgãos competentes do Sistema Municipal de Ensino e 

submetidos a controle social. 

Paragrafo Único – Neste Sistema Municipal de Ensino são consideradas instituições de 

Educação Infantil todas aquelas que desenvolvem cuidado e educação de modo sistemático, 

por no mínimo quatro (4) horas diárias, a grupo ou turma superior a seis (6) crianças, na 

faixa etária de zero a 5 anos e onze meses de idade e, portanto, submetidas às normas 

vigentes, que tratam da Educação Infantil. 

 

Do Projeto Político Pedagógico e Documentação 

 

Art. 3º O atendimento das crianças da pré-escola – 4 e 5 anos e onze meses de idade, o 

Projeto Político Pedagógico deve contemplar as orientações próprias da legislação vigente e 



 

 

das normas complementares do Sistema Municipal de Ensino, relativamente à matrícula, 

currículo, metodologia, avaliação, calendário escolar e frequência mínima da criança. 

 

Art. 4º A emissão, por parte da escola, dos documentos escolares de cada criança na etapa 

da Educação Infantil, como: atestados, declarações, atas de resultados finais e histórico 

escolar de transferência ou de conclusão da etapa, conforme cada caso, devem conter as 

especificações que atendam a legislação vigente e orientações dos Órgãos do Sistema 

Municipal de Ensino. 

 

Art. 5º O Projeto Político Pedagógico deve considerar a inclusão e o direito das crianças 

com deficiências, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, e 

contemplar: 

I - estratégias, orientações e materiais específicos para o trabalho com crianças da Educação 

Infantil, por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

II - espaços e equipamentos adaptados para receber as crianças com deficiências, de acordo 

com a legislação vigente; 

III - formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Infantil para atender as 

crianças com deficiências, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 

superdotação. 

 

Art. 6º Nas escolas de Educação Infantil, o AEE é gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os 

níveis, preferencialmente na rede regular de ensino, de acordo com a legislação do Sistema 

Municipal de Ensino, devendo, a escola, disciplinar tal oferta no Projeto Político Pedagógico 

e no Regimento Escolar. 

 

Da Interação com as Famílias 

 

Art. 7º A escola deve assegurar espaços e tempos para a participação, o diálogo e a escuta 

cotidiana das famílias, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a ação 

da família na educação e cuidado das crianças. 

§ 1
o
 - No período de adaptação ocorre o acolhimento das crianças na escola, a escuta dos 

pais/responsáveis e as expectativas que tem em relação ao atendimento na Educação Infantil, 



 

 

a troca de informações entre família e escola, que deverá expor sobre os objetivos do Projeto 

Político Pedagógico da instituição. 

§ 2
o
 - Os/As docentes e gestores/as devem dispensar atenção às mães, pais e familiares ou 

responsáveis, estando disponíveis cotidianamente para ouvir solicitações e sugestões, bem 

como para prestar informações sobre as atividades e o desenvolvimento da criança. 

 

Do Agrupamento das Crianças 

 

Art. 8º O artigo 8º da Resolução 02/2012 passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 8º O agrupamento de crianças da Educação Infantil, tem como referência o 

Projeto Político Pedagógico, o espaço físico e a faixa etária, observada a relação 

numérica entre crianças e profissionais da Educação Infantil. 

a) crianças de 0 a 11 meses - até 06 crianças/professor, 10 crianças com um 

auxiliar, 15 crianças com dois auxiliares;  

b) crianças de 01 ano a 01 ano e 11 meses - até 10 crianças/professor, 15 crianças 

com um auxiliar;  

c) crianças de 02 anos a 02 anos e 11 meses - até 13 crianças/professor, 18 

crianças com um auxiliar;  

d) crianças de 03 anos a 03 anos e 11 meses - até 18 crianças/professor, 22 

crianças com um auxiliar;  

e) crianças de 04 anos a 04 anos e 11 meses - até 20 crianças/professor, 25 

crianças com um auxiliar.  

f) crianças de 05 anos a 05 anos e 11 meses - até 22 crianças/professor, 25 

crianças com um auxiliar.  

§ 1º - Na faixa etária de zero (0) a um (1) ano e 11 meses deve-se respeitar o 

espaço físico de 2 m² por criança.  

§ 2º - Na faixa etária de 2 anos a 5 anos e 11 meses deve-se respeitar o espaço 

físico de 1,2 m² por criança. 

§ 3º - Para os agrupamentos de crianças de faixas etárias diferentes do “caput” 

deste artigo, deve-se levar em conta o número máximo de crianças previstas, na 

faixa etária menor. 

 § 4º - O professor deve planejar as atividades a serem desenvolvidas com as 

crianças em conjunto com o auxiliar, cuja formação mínima corresponda ao 

Ensino Médio. 

 

 



 

 

Da Oferta e Regularidade das Escolas 

 

Art. 9º É considerada Educação Infantil em tempo integral, a jornada com duração igual ou 

superior a 7 (sete) horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na 

escola, no período diurno, sendo de 10 horas o tempo máximo de permanência da criança na 

escola. 

Paragrafo Único – Todas as crianças da Educação Infantil têm o direito de gozar de um 

período de férias para que se favoreça oportunidade de maior convívio com seus familiares. 

 

Art. 10 A Educação Infantil pode ser oferecida em Escolas Municipais de Educação Infantil, 

escolas conveniadas com o Poder Público Municipal, escolas da Rede Particular de Ensino 

ou por meio da organização de turmas de Educação Infantil nas Escolas da Rede Municipal 

de Ensino. 

 

Art. 11 São designadas “Turmas de Educação Infantil”, quando estas são ofertadas para 

crianças na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses, em espaços próprios juntos às escolas de 

Ensino Fundamental. 

 

Art. 12 O ato de criação da escola consiste na formalização de criar e manter uma escola de 

Educação Infantil através de: 

a) decreto governamental ou equivalente, nas mantidas pelo poder público; 

b) manifestação expressa da mantenedora em atos jurídicos (contrato social registrado na 

Junta Comercial e Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/CNPJ), nas mantidas pela 

iniciativa privada. 

 

Art. 13 As Escolas devem ser cadastradas no Sistema Municipal de Ensino, autorizadas a 

funcionar por meio de Parecer emitido pelo Conselho Municipal de Educação. 

§ 1
o
 As Resoluções do CME n

os
 02/2007, 04/2007, 05/2007, 03/2013 e 01/2016 dispõem 

sobre Cadastro e Recadastro das Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha, 

compreendem o Cadastro como ato que integra a instituição ao Sistema Municipal de Ensino 

que juntamente com o Parecer de Autorização de Funcionamento contemplam o 

Credenciamento e o Recadastro como validação anual do cumprimento das normas vigentes. 



 

 

§ 2
o
 O Credenciamento de instituição de ensino e a Autorização de Funcionamento para a 

oferta de determinado(s) nível(is) e/ou modalidade(s) será pelo prazo de 5 (cinco) anos, a 

contar da data de publicação do ato, devendo a mantenedora protocolar a solicitação de 

Recredenciamento da(s) instituição(ões) de ensino por ela mantida(s) junto ao Conselho 

Municipal de Educação, até 180 (cento e oitenta) dias antes da data limite através de 

processo instruindo a referida solicitação e contendo as peças previstas no Roteiro I desta 

Resolução. 

§ 3
o 

As Escolas de Educação Infantil com Parecer de Autorização expedido há mais de cinco 

(5) anos, deverão protocolar o pedido de Recredenciamento até o dia 30 de abril de 2018, 

contendo as peças previstas no Roteiro I desta Resolução. 

§ 4
o 

No ano em que a Escola de Educação Infantil é Recredenciada, fica dispensada de 

solicitar o Recadastro anual. 

 

Art. 14 Compete às escolas que oferecem Educação Infantil a manutenção das condições 

quanto à adequação de sua infraestrutura física, dos recursos humanos e dos recursos 

materiais disponíveis, com base em critérios determinados nos dispositivos legais e 

normativos. 

Parágrafo Único - Devem as mantenedoras das escolas que ofertam a Educação Infantil 

atender e prestar todas as informações necessárias e verídicas aos órgãos de orientação e 

fiscalização do Sistema Municipal de Ensino, tanto “in loco” (na escola) quanto junto aos 

órgãos fiscalizadores, ficando sujeitas as penalidades legais no caso de informações 

incompletas ou inverídicas, quanto aos seguintes aspectos: 

I - o cumprimento da legislação educacional; 

II - a efetivação do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar; 

III - a revisão anual, aprovação e efetivação dos planos de estudos da escola; 

IV - as condições de acesso e permanência das crianças na Educação Infantil, buscando, 

paulatinamente, a melhoria da qualidade da oferta; 

V - a atualização do quadro de recursos humanos, dispondo de arquivo na escola com 

documentação comprobatória dos proprietários, da coordenação, dos professores e 

funcionários que atuam efetivamente, dispondo, individualmente, dos dados pessoais e 

cópias da titulação/formação que os habilitam a atuarem em cada setor, bem como dos 

registros e arquivos atualizados da documentação das crianças; 



 

 

VI - a qualidade dos espaços físicos, instalações e equipamentos e as adequações às suas 

finalidades; 

VII - as condições adequadas de acessibilidade, higiene, saneamento, aeração, iluminação e 

segurança da escola; 

VIII - a oferta de alimentação suficiente e adequada a cada faixa etária, segundo orientação 

do profissional de nutrição; 

IX - a efetivação da formação docente continuada, registrada em ata, assinada pelos 

profissionais e com a oferta em consonância com o Projeto Político Pedagógico.  

 

Das Sanções 

 

Art. 15 Complementa as Sanções previstas na Resolução 05/2007 deste Conselho 

acrescentando a Advertência, a Cessação Temporária, esclarecendo a Suspensão e reiterando 

que cabe a Secretaria Municipal da Educação, Órgão Executivo deste Sistema, a orientação 

e a fiscalização e, ao Conselho Municipal de Educação, Órgão Normativo deste Sistema, 

aplicar as penalidades quando comprovadas irregularidades que comprometam o 

funcionamento da escola ou turmas de Educação Infantil, ou quando verificado o não 

cumprimento do Projeto Político Pedagógico, por meio da formação continuada, do 

planejamento e/ou sua efetivação. 

§ 1
o
 - Confirmada(s) a(s) irregularidade(s), em processo que assegura o direito à ampla 

defesa e ao contraditório, será aplicada à escola, de acordo com a natureza da irregularidade, 

a(s) seguinte(s) sanção(ões): 

I – Advertência, realizada por meio de notificação, fica a escola advertida da irregularidade, 

com respectiva orientação para a solução da(s) situação(ões) apresentada(s), com prazo para 

as devidas providências; 

II – Suspensão, realizada por meio de parecer próprio, até o atendimento das providências, 

no prazo definido pelo Conselho Municipal de Educação: 

a) da realização de novas matrículas, a partir da data de expedição da sanção; 

b) do efeito do parecer de Autorização de Funcionamento da escola e/ou das turmas de 

educação infantil; 

c) do efeito do cadastro da escola junto ao Conselho Municipal de Educação. 



 

 

III – Cessação temporária, por meio de parecer próprio, do funcionamento da escola ou 

turmas de Educação Infantil, até o atendimento das providências, no prazo máximo de 180 

dias. 

§ 2
o
 - O Conselho Municipal de Educação deve comunicar ao Ministério Público os casos de 

aplicação das sanções previstas nos incisos II, III e na Cassação da Autorização de 

Funcionamento, prevista na citada Resolução, para as providências cabíveis, esgotados os 

recursos administrativos. 

Art. 16 À Secretaria Municipal de Educação, compete organizar, executar, manter, 

administrar, orientar, observar a oferta e execução de programas suplementares, de material 

didático escolar, alimentação, cuidado, coordenar as atividades ligadas à Educação Infantil e 

sua articulação com a família e a comunidade nas escolas que integram a Rede Pública 

Municipal de Ensino. 

Parágrafo Único - Cabe à Secretaria Municipal de Educação realizar a orientação, o 

acompanhamento, a supervisão, a avaliação e o assessoramento às escolas públicas e 

particulares de Educação Infantil no Município, observando: 

I - o cumprimento da legislação educacional; 

II - a efetivação do Projeto Político Pedagógico; 

III - condições de acesso e permanência das crianças na Educação Infantil; 

IV- o processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados, considerando o previsto no 

Projeto Político Pedagógico da Educação Infantil e o disposto na regulamentação vigente; 

V - a qualidade dos espaços físicos, instalações e equipamentos e a adequação das suas 

finalidades; 

VI - a regularidade dos registros de documentação e arquivo. 

Art. 17 A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  Farroupilha, 26 de setembro de 2017. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Claudia Bassanesi Maggioni  

Márcia Finimundi Nóbile (Relatora)  

Marilia da Silva (Relatora) 

Marili Mafalda Oliveira  

Simone Gastaldello Garcia 

 



 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Jandira Almeida de Oliveira  

Lia Onzi Pastori 

Neiva Vanzin Salamão 

Patrícia Lopes de Vargas 

Zilmar Machado Bittencourt 

 

Aprovada por unanimidade dos presentes em Reunião Plenária realizada no dia 26/09/2017. 

 

                                                                                                                   Deisi Noro 

                                                                                                                           Presidente 

 

  

  Homologado pela Secretária Municipal de Educação em 26/09/2017. 

 Registre-se e publique-se. 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Resolução leva em consideração as alterações do art. 208 da 

Constituição Federal, especialmente à nova configuração dada à Educação Básica, no que se 

refere à obrigatoriedade da Educação Infantil para a faixa etária de 4 e 5 anos, introduzida 

pela Emenda Constitucional nº 59/2009.  

A partir das determinações legais, essa Resolução contempla aspectos como: 

Caracterização, Finalidade e Objetivo da Educação Infantil; Projeto Político Pedagógico e 

Documentação; Interação com as Famílias; Agrupamento das Crianças; Oferta e 

Regularidade das Escolas e Sanções. 

O Projeto Político Pedagógico deve promover, em sua prática de educação e 

cuidado, o reconhecimento das crianças como totalidade, buscando a interação entre as 

diversas áreas do conhecimento e aspectos da vida cidadã, como elementos básicos para a 

construção de conhecimento e valores.  

No contexto em que cuidado e educação ocorrem de modo prazeroso, lúdico, onde 

as brincadeiras espontâneas, o uso de materiais, jogos, danças, cantos, comidas, roupas, 

formas múltiplas de comunicação, expressão, criação, movimento, exercício de ações 

rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas, exigem que o conhecimento dos limites e 

alcances das ações das crianças e dos adultos, estejam contemplados.  

Um dos grandes desafios para a Educação Infantil é a convergência de espaços e 

tempos, com uma articulação de políticas sociais lideradas pela educação, integrando o 

desenvolvimento com a vida individual, social e cultural, num ambiente onde as formas de 

expressão, dentre elas, a linguagem verbal e cultural, ocupem um lugar privilegiado, num 

contexto de jogos e brincadeiras, onde as famílias e profissionais das escolas de educação 

infantil convivam intensa e construtivamente. 

As atas de resultados finais e histórico escolar, bem como a emissão dos demais 

documentos que cercam a etapa pré-escola na Educação Infantil, devem atender à legislação 

vigente e orientações dos Órgãos do Sistema Municipal de Ensino. 

O ato formal de renovação da autorização de funcionamento – Recredenciamento, 

chega a esse Conselho como uma exigência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), amparada na Resolução CD/FNDE n
o 

16 de 16 de maio de 2013 que 

“Estabelece critérios e procedimentos para a transferência automática de recursos 

financeiros a municípios e ao Distrito Federal, para a manutenção de novas turmas de 

educação infantil, a partir do exercício de 2013”. A demanda recebeu acolhimento extensivo 



 

 

às demais escolas de Educação Infantil do Sistema Municipal por parte desse Conselho, 

tendo em vista a importância das crianças e suas famílias encontrarem nas escolas de 

Educação Infantil, um ambiente físico com estrutura e funcionamento adequados, que 

propicie experiências e situações planejadas intencionalmente, de modo a democratizar o 

acesso de todos os bens culturais e educacionais, e que proporcione qualidade de vida.  

Pela presente Resolução, o Conselho Municipal de Educação reafirma a educação 

como direito da criança, o que implica na garantia de sua oferta mediante a promoção, 

proteção e respeito à dignidade e a igualdade de oportunidades para o acesso e a apropriação 

do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROTEIRO I  

 

 SOLICITAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO 

 

O processo solicitando o RECREDENCIAMENTO de Escola de Educação Infantil deve ser 

encaminhado ao Conselho Municipal de Educação instruído com as peças a seguir descritas: 
 

 

I – OFÍCIO, em duas vias, dirigido à Presidência do Conselho Municipal de 

Educação, assinado por representante legal, solicitando 

RECEREDENCIAMENTO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 

   

II – ALVARÁS: Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros; 

 

III – Cópia do CONTRATO DE LOCAÇÃO, mínimo três (3) anos, ou registro 

de propriedade do IMÓVEL, ou termo de permissão de uso, etc; 

 

IV – Preenchimento do Anexo I da presente Resolução (estrutura física e 

currículo); 

 

V – Preenchimento do Anexo II da Presente Resolução (recursos humanos). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – RECREDENCIAMENTO 
 

FORMULÁRIO INFORMATIVO DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DA 

INSTITUIÇÃO 

 

 

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

 

Razão Social  

Mantenedora  

 
Endereço: 

 

Nº: 

 

Bairro: 

 

CEP: 

 

Fone: 

 

E-mail:  

 

Nome do proprietário ou responsável pela direção da escola: 

 

Endereço: 

 

Fone Residencial: 

 

Celular: 

 

E-mail:  

 

Grau de Escolaridade: 

 

Titulação: 

 
 

2) ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO  

 

A) Prédio de: (  ) Alvenaria     (  ) Outros. Citar:   ______________________________ 

 

B) Nº de Blocos: ___________________ Nº de Pisos: __________________________ 

 

C) Condições gerais de higiene, salubridade, saneamento, segurança, conservação, iluminação e            

aeração: 

 

    (  ) Muito boas   (  ) Boas   (  ) Regulares   (  ) Ruins 

 

D) Quantidade de extintores de incêndio:_______________________ 

 

E) Bebedouros: SIM  (  ) NÃO (  )  Quantidade:_________________________________ 

 

F) Descrição das dependências e equipamentos (Informe a quantidade e a metragem). 

 



 

 

 

Área livre e de lazer – Equipamentos: 

Quantidade  Área m² Dependência, Equipamentos 

 

 

  

Área de lazer interna ou coberta 

 

 

  

Área de lazer externa (pátio) 

Relação de brinquedos e equipamentos externos: 

 

 

 

RECURSO QUANTIDADE RECURSO QUANTIDADE 
 

Aparelho de som 

 

 

 

Casinhas 

 

 
DVD 

 
 

 
Livros 

 

 

Computadores 

 

 

 

Arcos 

 

 
Televisão 

 
 

 
Bancos 

 

 

Aparelho-DVD 

 

 

 

Fantoches 

 

 
Projetor  

 
 

 
Espelhos 

 

Cordas 

 

 

 

Bingo (letras, números) 

 

 

Pneus 

 

 

 

Letras de Madeira (jogos) 

 

 

Quadro/lousa 

 

 

 

Lego (jogos) 

 

Data show 

 
 

 
Brinquedos diversos 

 

 
Bolas 

 
 

 
Outros 

 

 
Jogos Pedagógicos. Citar: 

Quantidade  Área m² Dependência/Equipamentos 
 

 

  

Recepção 

 

 

  

Sala da Secretaria 

 

 

  

Sala da Direção 

   

Sala Administrativo-pedagógica 

 

 

  

Salas de atividades (aula). Citar metragem individual de cada sala 

 

 

  

Biblioteca 

 

 

  

Banheiro para crianças 

 

Número de Chuveiros 

 

 

 

  

Banheiro para adultos 

 

Número de Chuveiros 

 

 

 

  

Lavanderia com tanque 

 

 

  

Cozinha 

 

 

  

Refeitório 

 

 

  

Despensa ou depósito 

   

Outros: 



 

 

G) Atende crianças com deficiência?   SIM (  )   NÃO (  ). 

 

Em caso afirmativo, quantas crianças são atendidas e quais as deficiências das mesmas: 

 

 

 

 

 
 H) Possui rampas para deficientes? SIM (  )   NÃO (  ) 

Localização:______________________________________________________________________ 

 

I) Possui mobiliário e equipamentos específicos para portadores de necessidades especiais?     

  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Quais:  

 

 

 
CURRÍCULO ESCOLAR 

 

 

3) GRADE CURRICULAR 

 

 

4) ATENDIMENTO: 

 

4.1) A escola consegue atender todas as crianças que buscam uma vaga?  SIM (  )   NÃO (  ) 

 
Motivo: 

 

 

 
4.2) Horário de funcionamento da escola: 

MANHÃ TARDE NOITE 

 

 

  

 
 

ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DA ESCOLA: 

Turma de alunos por faixa 

etária 

Número de 

alunos 

Tamanho da sala (m²) Turno 

    

    



 

 

ANEXO II - QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

NOME DO 

PROFISSIONAL 

 

FUNÇÃO TITULAÇÃO 

NOME DA 

TURMA/ FAIXA 

ETÁRIA 

N
o
 TOTAL DE ALUNOS 

MATRICULADOS NA 

TURMA 

CAPACIDADE 

DA SALA 

Quantos 

alunos a sala 

comporta 

METRAGEM 

DA SALA 

HORÁRIO 

INÍCIO-

TÉRMINO (do 

profissional) 

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA: 

Declaro que todas as informações constantes neste documento são verdadeiras. 

Nome do (a) Responsável:_____________________________ Função: __________________ 

Assinatura: ____________________________ 

 

Farroupilha, ________ de ___________________________de _______. 



 

 

2018 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA 

        CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FARROUPILHA 

 
 

RESOLUÇÃO nº 01 de 18 de dezembro de 2018. 

Dispõe sobre a matrícula inicial na 

Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, revoga o inciso IV do Artigo 

2º da Resolução 01/2007 e altera o Artigo 1º 

da Resolução 06/2007. 

 
O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, em cumprimento as suas 

atribuições, com fundamento no artigo 11, inciso II e III, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9394/1996, no Parecer CNE/CEB nº 02/2018 e Resolução 

CNE/CEB nº 02/2018, nas Leis Municipais n
os

 3222/2006 e 3223/2006,  

 

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º - Esta Resolução revoga o inciso IV do Artigo 2º da Resolução CME nº 

01/2007, altera o Artigo 1º e os incisos I, II, III da Resolução CME nº 06/2007, que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 2º - A data de corte etário vigente no Sistema Municipal de 

Ensino de Farroupilha, para matrícula inicial na Educação 

Infantil aos 4 (quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental 

aos 6 (seis) anos de idade, é aquela definida pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente: 

I – na etapa creche da Educação Infantil, os educandos que 

completam 4 (quatro) anos após 31 de março do ano a ser 

frequentado. 



 

 

II - no primeiro nível da pré-escola, etapa obrigatória assegurada 

pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, os educandos 

que completam 4 (quatro) anos de idade até 31 de março do ano 

a ser frequentado.  

III - no segundo nível da pré-escola, última etapa da Educação 

Infantil, etapa obrigatória assegurada pelo inciso I do art. 208 da 

Constituição Federal, os educandos que completam 5 (cinco) 

anos de idade até 31 de março do ano a ser frequentado. 

IV - no primeiro ano do Ensino Fundamental, educandos que 

completam 6 (seis) anos até o dia 31 de março do ano a ser 

frequentado.  

Art. 2º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em espaços 

institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 

ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade no 

período diurno, em jornada integral ou parcial, nas etapas creche e pré-escola. 

§ 1º É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da Educação Infantil e 

primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição 

Federal.  

§ 2º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino 

Fundamental. 

Art. 3º O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população na 

faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os 

que, nos termos da legislação vigente, na idade própria, não tiveram condições de 

frequentá-lo. 

§ 1º É obrigatória a matrícula na Educação Infantil, etapa pré-escola, os educandos que 

completam 6 (seis) anos após o dia 31 de março do ano a ser frequentado. 

§ 2º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de educandos com 6 (seis) anos 

completos até o dia 31 de março do ano a ser frequentado, nos termos da Lei e das 

normas nacionais vigentes.  



 

 

Art. 4º O direito à continuidade do percurso educacional é do educando, 

independentemente da permanência ou de eventual mudança ou transferência de escola, 

inclusive para crianças em situação de itinerância. 

Art. 5º Excepcionalmente, os educandos que, até a data da publicação da Resolução 

CNE/CEB 02/2018, já se encontram matriculados e frequentando instituições 

educacionais de Educação Infantil devem ter a sua progressão assegurada, sem 

interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, 

considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção. 

 Art. 6º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.                                                  

   

Farroupilha, 18 de dezembro de 2018. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Claudia Bassanesi Maggioni (Relatora)  

Ivana Menzen Vigolo  

Márcia Finimundi Nóbile  

Marili Mafalda Oliveira (Relatora) 

Simone Gastaldello Garcia 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Aline Soletti 

Daina Tonin Nunes 

Jandira Almeida de Oliveira  

Lia Onzi Pastori 

Zilmar Machado Bittencourt 

 

 

Aprovado por unanimidade na reunião plenária realizada em 18 de dezembro de 2018. 

 

 

                                                                                                               Deisi Noro                                                                                                                            

Presidente 

  

  Homologado pela Secretária Municipal de Educação em 17/12/2018. 

 Registre-se e publique-se. 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 



 

 

2019 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 

 
 

RESOLUÇÃO nº 01, de dezembro de 2019. 

 

 

Revoga a Resolução nº 03/2009, modifica e acrescenta 

parágrafos ao artigo 16 da Resolução nº 02/2007 do 

Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, 

orienta e fixa normas para a qualificação do diretor e 

para os casos de afastamento deste profissional das 

Escolas de Educação Infantil. 

 

 

O Conselho Municipal de Educação, com base no inciso IV, artigo 10 da Lei 

Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, dos artigos 6º e 7º da Lei Municipal 3223, 

de 19 de dezembro de 2006 e no Parecer nº 398/2005 do CEED, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Modifica e acrescenta parágrafos ao artigo 16 da Resolução nº 02 de 17 

de Maio de 2007 do Conselho Municipal de Educação que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 16. A direção de escola de Educação Infantil deve ser exercida por 

profissional formado em curso de graduação em Pedagogia ou com graduação na área 

de educação com Pós-Graduação em Gestão Escolar, em ambos os casos é necessário 

experiência docente de, no mínimo, dois (2) anos. 

§ 1º Admite-se, conforme Lei Municipal nº 2.353 de 21 de outubro de 1997, no 

seu artigo 3º, alínea “b”, que o diretor de Escola de Educação Infantil, possua 

habilitação de nível superior na área de Educação. 



 

 

§ 2º As mantenedoras das Escolas de Educação Infantil deverão prover 

docente para desempenhar a função de substituto nos casos de afastamento do diretor 

responsável pela instituição, observando os requisitos legais para ocupação desta 

função. 

§ 3º No caso de afastamento do Diretor da Escola de Educação Infantil, por 

um período superior a quinze (15) dias, a mantenedora deverá informar a este conselho 

o período do afastamento, o professor que ficará responsável pela escola e o novo 

quadro de recursos humanos, tendo a obrigação de contratar um professor para 

substituição neste período.  

§ 4º No caso do afastamento do diretor por períodos menores a 15 dias, 

admite-se que o professor substituto responda pela direção do estabelecimento de 

ensino e mantenha atividades de docência. 

§ 5º No caso de descumprimento deste artigo e seus parágrafos, poderá ser 

suspenso o Recadastro da Instituição no ano corrente. 

§ 6º A partir da publicação desta resolução, as mantenedoras deverão 

informar, nos casos de afastamento do diretor, o nome do profissional substituto ao 

Conselho Municipal de Educação. 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Farroupilha, 10 de dezembro de 2019. 

COMISSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Aline Soletti 

Juciléia Krasnievicz 

Márcia Finimundi Nóbile 

Marili Mafalda Oliveira (Relatora) 

 

COMISSÃO DA ENSINO FUNDAMENTAL 

Adriana Langanz Danelon 

Daiana Tonin Nunes 

Daniel José Crocoli 

Élida Pasini Tonetto 

Jéssica Borsoi 

Zilmar Machado Bittencourt 

 

 

Aprovado por unanimidade na reunião plenária realizada em 10 de dezembro de 2019. 

Jandira Almeida de Oliveira 

                                                                                              Presidente 

Homologado pela Secretária Municipal de Educação em 10/12//2019. 

 Registre-se e publique-se. 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 



 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE FARROUPILHA 

        CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FARROUPILHA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº02/2019. 

 

 
Orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC, do Referencial Curricular Gaúcho – RCG e institui o 

Documento Orientador do Currículo para o Município de 

Farroupilha – RCM como obrigatórios ao longo das etapas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental e suas respectivas 

modalidades no Território Municipal. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FARROUPILHA – CME, no uso 

de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal 1988; LDBEN – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – nº 9.394/96; Lei Municipal nº 1.916/2009 

que dispõe sobre a reestruturação do Sistema Municipal de Ensino; Lei Municipal nº 

3.222 e 3.223/2006, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação e dá outras 

providências; Lei nº 8069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 

13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei nº 11.947/2009, Educação 

Alimentar e Nutricional; Decreto nº 7.037/2009, Educação em Direitos Humanos; 

Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que prevê a obrigatoriedade 

da Educação Básica dos 4 aos 17 anos; Lei nº 10.639/2003, Parecer CNE/CP nº 3/2004, 

Resolução CNE/CP nº1/2004, Lei nº 11.645/2008 que Altera a Lei nº 9.394/2016, que 

tratam da Educação das relações étnico-raciais e ensino de História e cultura afro-

brasileira; Lei nº 9.503/1997, Educação para o trânsito; Lei nº 9.795/1999 Educação 

ambiental; Lei nº 13005 de 25/06/2014, Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 

4125 de 10/06/2015 Plano Municipal de Educação e considerando o disposto na 

Resolução CNE/CP nº 2/2017, que Institui e orienta a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular; Parecer CNE/CP nº 8/2012, Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos; Resolução CNE/CP nº 1/2012 que Estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Parecer nº 15/2017 - Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC); Resolução CNE/CEB nº 5/2009 que Fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Resolução CNE/CEB nº 4/2010 que 

Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Resolução 

CNE/CEB nº 7/2010 que Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica; Parecer CNE/CEB nº 20/2009 que Revisa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil; Parecer CNE/CEB nº 7/2010 que fixa Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; Parecer CNE/CEB 



 

 

nº 11/2010 que trás as Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental 

e na Educação Infantil, que nortearam a construção da BNCC, bem como o disposto na 

Resolução CEED-RS nº 345/2018 - RCG, e, Decreto nº 7.397/2010, que Institui a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira, dispõe sobre a sua gestão e dá outras 

providências; Resolução CME nº2/2016, que estabelece normas para a Educação 

Especial e para o atendimento educacional especializado; Resolução CME nº1/2012 – 

Fixa Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil; Resolução CME 

nº2/2012 – Fixa Diretrizes Operacionais Municipais para a Educação Infantil; 

Resolução CME nº3/2012 – Fixa Diretrizes Curriculares Municipais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) Anos; Resolução CME nº4/2012 – Fixa Diretrizes 

Operacionais Municipais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos. 

 

 

CONSIDERANDO a:  

 

Constituição Federal:  

 

Art. 205 que define “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”;  

 

Art. 210 que define “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais”. 

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:  

 

Art. 2º que reafirma “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”; 

  

Art. 9º ao definir umas das incumbências da União, em seu inciso V, como a de 

“estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum”;  

 

Art. 22 esclarece que “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”;  

 

Art. 26 na redação dada pela Lei nº 12.796/2013, estipula que “os currículos da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos”;  

 



 

 

Art. 32 na redação dada pela Lei nº 11.274/2006, determina que “o ensino fundamental 

obrigatório, com duração de 09 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 

aos 06 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  

 

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

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 

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

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

 

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

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 

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

tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 

 

Resolução CNE/CP Nº 02, de 22 de dezembro de 2017 “Institui e orienta a implantação 

da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das 

etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.”;  

 

Parecer CNE/CP Nº 15, de 15 de dezembro de 2017 “Que fundamenta a Resolução 

CNE/CP Nº 02 que “Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 

Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica.”;  

 

Resolução CEED/RS Nº 345, de 12 de dezembro de 2018, “Institui e orienta a 

implementação do Referencial Curricular Gaúcho – RCG, elaborado em Regime de 

Colaboração, a ser respeitado obrigatoriamente ao longo das etapas, e respectivas 

modalidades, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que embasa o currículo 
das unidades escolares, no território estadual.” Exarado de forma colaborativa com 

(UNCME-RS); 

 

Plano Nacional de Educação Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 em suas metas e 

respectivas estratégias, Plano Municipal de Educação Lei nº 4125, de 10 de junho de 2015; 
 

CONSIDERANDO a implementação da BNCC, do RCG e do Referencial Curricular do 

Município de Farroupilha/RS – RCM nas Redes de Ensino que atendam as etapas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, entendendo este processo como união de esforços 

de todas as redes de ensino na busca da equidade no processo de ensino e aprendizagem no 

território de Farroupilha. 

 

CONSIDERANDO que o Referencial Curricular do Município de Farroupilha – RCM foi 

construído em um processo coletivo e participativo, revisado por este CME e visando 

efetivar de forma concreta o regime de colaboração entre todas as redes de ensino, sendo o 

mesmo obrigatório para as instituições situadas no território do Município de Farroupilha.  

 

CONSIDERANDO que as orientações presentes nesta Resolução embasam a revisão dos 

Projetos Político Pedagógicos, Regimentos Escolares e documentos correlatos das 

instituições de ensino pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, garantida a autonomia 

pedagógica de cada instituição. 

 



 

 

 

Resolve: 

 

TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

 

CAPÍTULO I 

DO REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS  

 

Art. 1º A presente Resolução institui e orienta a implementação do Referencial 

Curricular do Município de Farroupilha, elaborado em regime de colaboração entre as 

redes de ensino municipal, estadual e privada, como documento de caráter normativo 

para o Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha, que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos, no 

âmbito da Educação Básica, nas etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e 

suas respectivas modalidades, nas Instituições Escolares, das redes de ensino do 

território municipal de Farroupilha. 

Parágrafo único. Entende-se por território municipal o espaço geograficamente 

demarcado pelos limites intermunicipais que circundam o município de Farroupilha. 

 

CAPÍTULO II 

DA BASE NACIONAL COMUM CURRÍCULAR – BNCC E DO  

REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO - RCG 

 

 Art. 2º As orientações e os conceitos normatizados na Resolução CNE/CP Nº 02, 

de 17 de dezembro de 2017, que “Institui e orienta a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica”, estão referendados pela presente 

Resolução.  

 

Art. 3º Ficam ratificadas as definições estabelecidas na Resolução CEED/RS Nº 

345, de 12 de dezembro de 2018, que “Institui e orienta a implementação do Referencial 

Curricular Gaúcho - RCG, elaborado em Regime de Colaboração, a ser respeitado, 

obrigatoriamente, ao longo das etapas e respectivas modalidades, da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental, que embasa o currículo das unidades escolares no território 

estadual”, pela presente Resolução, para o Sistema Municipal de Ensino de Farroupilha.  

 

 

TÍTULO II 

Do Projeto Político Pedagógico, Do Regimento Escolar e Do Currículo 

 

CAPÍTULO I 

DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Art. 4º As Instituições Escolares, no exercício da autonomia prevista nos artigos 

12, 13 e 23 da LDBEN, no processo de construção de seus Projetos Político 

Pedagógicos - PPP, atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos 

na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, no Referencial Curricular Gaúcho - RCG 



 

 

e no Referencial Curricular do Município de Farroupilha - RCM, adotarão organização, 

metodologias, formas de avaliação e propostas de progressão que julgarem necessárias, 

devidamente construídas com a Comunidade Escolar, respeitando as normativas dos 

respectivos Sistemas de Ensino.  

Art. 5º O Referencial Curricular do Município de Farroupilha, é referência 

municipal para todas as Redes de Ensino, públicas e privadas da Educação Básica, que 

atendam a Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, para construírem ou para 

revisarem os seus Projetos Político Pedagógicos e documentos correlatos. 

Art. 6º Os Projetos Político Pedagógicos das Instituições Escolares, para 

desenvolvimento dos currículos das etapas da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, e em suas respectivas modalidades, devem ser (re)elaborados com efetiva 

participação da Comunidade Escolar. 

§ 1° Nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, os planos de trabalho docente serão definidos de acordo com o Projeto 

Político Pedagógico da Instituição de Ensino. 

§ 2º Os Projetos Político Pedagógicos e os currículos devem considerar a 

educação integral dos estudantes, visando o seu pleno desenvolvimento.  

 

Art. 7º Os Projetos Político Pedagógicos, das Redes de Ensino e/ou das 

Instituições Escolares, em todas as suas respectivas etapas e modalidades, tem a Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC, o Referencial Curricular Gaúcho - RCG e o 

Referencial Curricular do Município de Farroupilha - RCM como referência obrigatória 

e, ainda, incluirão a parte diversificada definida de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas 

complementares dos respectivos Sistemas de Ensino para o atendimento das 

características regionais e locais. 

 

Parágrafo único. De acordo com o Artigo 26 da LDBEN, a “parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos” forma juntamente com a Base Nacional Comum Curricular, o 

Referencial Curricular Gaúcho e o Referencial Curricular do Município de Farroupilha 

um único bloco, indissociável, tanto para as atividades pedagógicas, como para os 

processos avaliativos. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 8º Os Regimentos Escolares das Redes de Ensino e/ou das Instituições 

Escolares serão elaborados e/ou revisados a partir do Projeto Político Pedagógico 

construído ou revisado a luz da Base Nacional Comum Curricular, do Referencial 

Curricular Gaúcho e do Referencial Curricular do Município de Farroupilha. 

 

Art. 9º Os Regimentos Escolares das Redes de Ensino e/ou das Instituições 

Escolares serão elaborados ou revisados a partir das normativas exaradas pelos 

respectivos Sistemas de Ensino. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DO CURRÍCULO  

 

Art. 10. Os currículos, coerentes com o Projeto Político Pedagógico da instituição 

de ensino e considerando o contexto e as características dos estudantes, devem: 

 

I. Contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para 

apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, 

com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem 

e são constituídas; 

 

II. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares – 

disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar – e fortalecer a 

competência pedagógica das equipes escolares, de modo que se adote estratégias 

dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem; 

 

III.  Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, para 

trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de estudantes, suas famílias e cultura 

de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores; 

 

IV.  Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar 

os estudantes nas aprendizagens;  

 

V.  Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de 

resultado, que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando 

tais registros como referência para melhorar o desempenho da instituição escolar, dos 

professores e dos estudantes; 

 

VI. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para 

apoiar o processo de ensinar e aprender;  

 

VII. Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como 

manter processos permanentes de desenvolvimento docente, que possibilitem contínuo 

aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem, em consonância com a proposta 

pedagógica da instituição ou rede de ensino; 

 

VIII. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e 

curricular para os demais educadores, no âmbito das instituições ou redes de ensino, em 

atenção às diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação e normas complementares, definidas pelos respectivos Conselhos de 

Educação; 

 



 

 

 Parágrafo único. Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal 

e integradora, de temas exigidos por legislação e normas específicas do Sistema de 

Ensino.  

Art. 11. As ações realizadas no cotidiano escolar priorizam Metodologias Ativas, 

definidas com a Comunidade Escolar, que proporcionem aos estudantes um currículo vivo 

identificado com suas necessidades e interesses. 

 

 

TÍTULO IV 

Da Educação Infantil  

 

CAPÍTULO I 

DA BASE NACIONAL COMUM CURRÍCULAR – BNCC E DO  

REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO - RCG  

Art. 12. Considerando as normativas elencadas na presente Resolução, a etapa da 

Educação Infantil, primeira da Educação Básica, desenvolve práticas de educação e 

cuidado, através de currículo que promova aprendizagens e desenvolvimento nos 

diferentes campos de experiências.  

Art. 13. Esta etapa prima pela aprendizagem lúdica dos objetivos propostos pela 

Base Nacional Comum Curricular, Referencial Curricular Gaúcho e pelo Referencial 

Curricular do Município de Farroupilha por meio dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO II 

DO REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE 

FARROUPILHA 

Art. 14. O Referencial Curricular do Município de Farroupilha destaca aspectos 

que vão ao encontro dos normatizados na Base Nacional Comum Curricular - BNCC e 

no Referencial Curricular Gaúcho - RCG a serem considerados na construção e revisão 

dos Projetos Político Pedagógicos e seus documentos correlatos. 

Art. 15. A etapa da Educação Infantil está inserida em um período da vida 

marcado por processos importantes para o desenvolvimento psíquico, socioemocional, 

de mudanças no comportamento e na aquisição das bases da personalidade.  

Parágrafo único. A descoberta do movimento, das sensações, do próprio corpo e 

de formas de comunicação são construções importantes nesse período. 

Art. 16. A Base Nacional Comum Curricular apresenta seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento e reconhecidos como fundamentais também no 

Referencial Curricular do Município de Farroupilha - RCM, são estes: 

 

I. conhecer; 



 

 

II. conviver; 

III. brincar; 

IV. participar; 

V. explorar; 

VI. expressar. 

Art. 17. Para a educação infantil são apresentados cinco 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.  

 

Parágrafo único. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que 

acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus 

saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 

 

 

 

TÍTULO V 

 Do Ensino Fundamental 
 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Art. 18. O Ensino Fundamental, Anos Iniciais e Finais, visa o desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades em diferentes áreas do Conhecimento, como: Linguagem, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

Art. 19. Os três primeiros anos do Ensino Fundamental, definido no Artigo 30 da 

Resolução CNE/CEB nº 007/2010 devem assegurar a alfabetização, o letramento, o 

desenvolvimento das diversas formas de expressão e a continuidade da aprendizagem, 

tendo em vista a complexidade do processo de alfabetização. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

Art. 20. São áreas do conhecimento de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC:  

 



 

 

I. Linguagens – Componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação 

Física, Língua Inglesa; 

II. Matemática – Componente curricular: Matemática; 

III. Ciências da Natureza – Componente curricular: Ciências; 

IV. Ciências Humanas – Componentes curriculares: História e Geografia; 

V. Ensino Religioso – Componente curricular: Ensino Religioso. 

 

 

 

TÍTULO VI 

Da Transição 

 

CAPÍTULO I 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

 

Art. 21. O Referencial Curricular do Município de Farroupilha, seguindo a Base 

Nacional Comum Curricular, está estruturado de modo a explicitar as competências a 

serem desenvolvidas ao longo da Educação Básica e em cada etapa da escolarização. 

 

Art. 22. A competência é definida como a capacidade de mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para a condução de situações e resolução de 

situações problema. 

 

Parágrafo único. Os processos educativos devem promover aprendizagens 

sintonizadas com as necessidades, as possibilidades, os interesses dos estudantes e os 

desafios da sociedade contemporânea. 

 

 

 

TÍTULO VII 

Da Formação Continuada 

 

CAPÍTULO I 

DAS MANTENEDORAS 

 

Art. 23. Cabe as mantenedoras a oferta de formação continuada com objetivo de 

qualificar o trabalho pedagógico, o aprimoramento do ensino e o desenvolvimento da 

aprendizagem.  

 

Parágrafo único. Destaca-se a importância da formação continuada para a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, Referencial Curricular 

Gaúcho - RCG e Referencial Curricular do Município - RCM e as normativas exaradas 

a partir destes documentos. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

Art. 24. As Instituições Escolares poderão realizar formação continuada no 

período de suas reuniões pedagógicas, previstas em seus calendários escolares. 



 

 

 

Parágrafo único. A formação continuada deve ser um instrumento de 

aprendizagem, avaliação e desenvolvimento do trabalho pedagógico, potencializando o 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROFESSORES 

 

Art. 25. Os professores participarão das formações continuadas, de acordo com os 

planos de cargos e carreiras e/ou especificidades do regime de trabalho, realizadas pelas 

suas respectivas Mantenedoras. 

 

Parágrafo único. A formação continuada tem a intencionalidade de auxiliar o 

docente a melhorar suas práticas pedagógicas na construção de conhecimentos, como 

um processo constante de aperfeiçoamento dos saberes. 

 

 

TÍTULO VIII 

 Disposições Finais 

 

 

Art. 26. A implementação obrigatória da Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC, do Referencial Curricular Gaúcho - RCG, e do Referencial Curricular do 

Município de Farroupilha - RCM é, impreterivelmente, no início do ano letivo de 2020 

para toda etapa da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

 

Parágrafo único. Torna-se obrigatória a revisão do Projeto Político Pedagógico, 

do Regimento Escolar e de documentos correlatos e consequentemente as devidas 

aprovações pelas mantenedoras e Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 27. Os documentos escolares referentes a presente resolução terão vigência, 

após a sua aprovação de acordo com as normativas exaradas pelos respectivos Sistemas 

de Ensino. 

 

Art. 28. Fixa o prazo de cinco anos para revisão do Referencial Curricular do 

Município de Farroupilha a contar da data de sua aprovação. 

 

Art. 29. Caberá à Mantenedora, orientar, apoiar e supervisionar as atividades 

desenvolvidas pelas instituições educativas integrantes do Sistema Municipal de Ensino 

relativas ao cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 30. Caberá ao Conselho Municipal de Educação acompanhar o cumprimento 

do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 31. Os casos omissos nesta Resolução serão analisados pelo Conselho 

Municipal de Educação de Farroupilha. 

 

Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Municipal de Educação de Farroupilha. 



 

 

 

 

Farroupilha, 10 de dezembro de 2019. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Aline Soletti 

Juciléia Krasnievicz 

Márcia Finimundi Nóbile 

Marili Mafalda Oliveira 

 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Adriana Langanz Danelon 

Daiana Tonin Nunes 

Daniel José Crocoli (Relator) 

Élida Pasini Tonetto 

Jéssica Borsoi 

Zilmar Machado Bittencourt 

 

 

 

Aprovado por unanimidade na reunião plenária realizada em 10 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Jandira Almeida de Oliveira 

Presidente 

  

Homologado pela Secretária Municipal de Educação em 10/12/2019. 

 Registre-se e publique-se. 

 

Elaine Mareli Giuliato 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 



 

 

2020 

11-12-1934

FARROUPILHA  
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

RESOLUÇÃO nº 01 de 23 junho de 2020. 

 

 

Orienta e prorroga o prazo para RECADASTROS e 

RECREDENCIAMENTOS das Escolas de Educação Infantil 

Públicas e Privadas, Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental e Contraturnos, junto ao Conselho Municipal 

de Educação de Farroupilha/RS, enquanto durar o Estado de 

Calamidade Pública no Município de Farroupilha, para fins 

de prevenção e de enfrentamento a pandemia causada pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). 

 

 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha de acordo com o que 

estabelecem as Resoluções do CME nº03/2013, 04/2013, 01/2014, 01/2016, 02/2017, as 

quais determinam o Recadastro anual e o Recredenciamento quinquenal das Instituições 

pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino,  com base no Decreto Municipal nº 6738, 

de 19 de março de 2020, que reconhece a situação de emergência no âmbito do 

Município de Farroupilha, nos artigos 1º, 2º, 18, 19 e 40 do Decreto Municipal nº 6.759 

de 08 de abril de 2020 e considerando ainda as dificuldades geradas pela Pandemia de 

Coronavírus (COVID-19). 

 

 

R E S O L V E:  

 

 

Art. 1º - Prorrogar o Recadastro e o Recredenciamento do ano de 2020 

enquanto durar o estado de calamidade decretado no município. 

 

Art. 2º - Solicitar, visando o cumprimento das resoluções acima referidas, o 

envio da documentação para o Recadastro anual e o Recredenciamento quinquenal das 

Instituições do Sistema Municipal de Ensino por e-mail: cme@farroupilha.rs.gov.br. 

 



 

 

Art. 3º - Manter a validade dos Recadastros e Recredenciamentos efetuados em 

2019, até que haja condições para cumprimento das resoluções que determinam tais 

atos. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua homologação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Aline Soletti  

Juciléia Krasnievicz 

Márcia Finimundi Nóbile  

Marili Mafalda Oliveira   

 

 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Adriana Langanz Danelon (Relatora) 

Daiana Tonin Nunes 

Jéssica Borsoi (Relatora) 

Osmar Lottermann 

Zilmar Machado Bittencourt 

 

 

Aprovada, por unanimidade dos presentes em sessão plenária de 23 de junho de 2020. 

 

 

                                                                Jandira Almeida de Oliveira 

                                                              Presidente 

 

 

 

Homologado pela Secretaria Municipal de Educação em 25 de junho de 2020. 

  

Registre-se e publique-se. 

 

 

                                                                      

                                                                                          Vinicius Grazziotin de Cezaro 

                                                                                      Secretário Municipal de Educação 

 

 
 

 

 



 

 

11-12-1934

FARROUPILHA  
    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FARROUPILHA-RS 
 

 

 

RESOLUÇÃO nº 02 de 01 de setembro de 2020. 

 

 

Revoga a Resolução nº 04/2013, que estabelece 

normas e condições para a oferta de Atividades 

Complementares de Contraturno no Sistema 

Municipal de Ensino de Farroupilha. 

 
 

O Conselho Municipal de Educação de Farroupilha, em cumprimento ao 
que estabelece o artigo 18 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/96, Lei Municipal nº 3.222/06 que Reestrutura o Conselho Municipal 
de Educação e dá outras providências e a Lei Municipal nº 3.223/06, que 
dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de Ensino e dá outras 
providências. 
 

RESOLVE:  
 
 Art. 1º - Revogar a Resolução do Conselho Municipal de Educação de 
Farroupilha nº04/2013. 
   
    
 Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
aprovação. 
 
 
 

Farroupilha, 03 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL 

 

Zilmar Machado Bittencourt - Presidente 

Aline Soletti  

Juciléia Krasnievic 

Osmar Lottermann 

 



 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Aline Soletti  

Juciléia Krasnievicz 

Márcia Finimundi Nóbile  

Marili Mafalda Oliveira   

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Adriana Langanz Danelon  

Daiana Tonin Nunes 

Jéssica Borsoi  

Osmar Lottermann 

Zilmar Machado Bittencourt 

 

 

Aprovada, por unanimidade dos presentes em sessão plenária de 03 de setembro de 

2020. 

 

                                                                Jandira Almeida de Oliveira 

                                                              Presidente 

 

 

 

Homologado pela Secretaria Municipal de Educação em 04 de setembro de 2020. 

  

Registre-se e publique-se. 

 

 

                                                                                          Vinicius Grazziotin de Cezaro 

                                                                                      Secretário Municipal de Educação 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

A Resolução CME nº 04/2013, que dispõe sobre normas e condições para a oferta de 

Atividades Complementares de Contraturno no Sistema Municipal de Ensino de 

Farroupilha determina em seu Art. 1º:  

Art. 1º – As Atividades Complementares de Contraturno, definidas na 

LDB 9.394/96 como ampliação progressiva do período de permanência 

na escola a critério dos sistemas de ensino,  oferecidas pelo Poder 

Público Municipal e pela iniciativa privada, vinculadas ao Sistema 

Municipal de Ensino, passarão a ser regidas mediante ao que dispõe a 

presente Resolução.  

 

 

Dessa forma a resolução vinculou as instituições privadas que oferecem serviços de 

contraturno escolar ao sistema municipal de educação de Farroupilha e passou a 

autorizar e fiscalizar estas instituições. 

 

Considerando: 

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) que, em seu artigo 18, 

determina as instituições que fazem parte dos sistemas de ensino municipais: 
“Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas 

pelo Poder Público municipal; 

                    II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

                   III – os órgãos municipais de educação; 
2. A Lei Municipal nº 3.223 de 19/12/2006 que ao dispor sobre a Organização do 

Sistema Municipal de Ensino determina quais instituições fazem parte do referido 

sistema de educação: 
“Art. 4º O Sistema Municipal de Ensino compreende: 

I – as instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental mantidas pelo 

Poder Público Municipal; 

II – as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; 

III – a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos; 

IV – o Conselho Municipal de Educação; 

V – o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 

VI – o Conselho Municipal de Alimentação Escolar.”. 

 

  3.  A Lei Municipal nº 3.222 de 19/12/2006 – que Reestrutura o Conselho Municipal 

de Educação e dá outras providências, ao versar sobre as competências do Conselho em 

seu artigo 2º: 
 “Art. 2º São competências do Conselho Municipal de Educação: 

   I - baixar normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino; 

   II - autorizar séries, ciclos, cursos, exames supletivos e outros; 

  III - aprovar os regimentos escolares das Escolas do Ensino Fundamental; 

  IV - credenciar e autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino; 

  V - analisar, cadastrar e arquivar os regimentos escolares de Educação Infantil; 

  VI - autorizar a desativação, ativação ou extinção de estabelecimentos de ensino; 

  VII - manifestar-se sobre assuntos de natureza educacional que lhe forem 

submetidas pelo                     Prefeito Municipal, pela Secretaria de Educação, 



 

 

Cultura e Desportos e pelos demais órgãos e entidades que integram o Sistema 

Municipal de Ensino; 

VIII - propor medidas que visem a expansão, consolidação e aperfeiçoamento do 

Sistema Municipal de Ensino; 

IX - manter intercâmbio com outros Conselhos de Educação; 

                 X - participar da elaboração e acompanhar a execução do Plano Municipal de 

Educação; 

                 XI - elaborar e reformular seu Regimento Interno, que será homologado pelo 

Prefeito Municipal; 

                XII - inspecionar e fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino; 

                XIII - participar do Conselho do FUNDEF; 

                XIV - exercer outras atribuições previstas em lei ou que lhe forem conferidas.” 
 

 

  4. O Decreto Municipal n.º 6.140, de 09 de janeiro de 2017, que impõe a Tabela de 

Licenciamento de Atividades Econômicas do Município de Farroupilha, 

regulamentando no município o CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas).     

 

 Concluímos que: 

As instituições privadas que oferece o serviço de contraturno escolar que foram 

regulamentadas na Resolução CME nº 04/2013   não se enquadram como “ instituições 

de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada” ( inciso II do art. 18º  

da LDB e inciso II do art. 4º da Lei Municipal nº 3.223 de 19/12/2006), pois, ao analisar 

os Cadastros Nacionais de Pessoa Jurídica ( CNPJ) dessas instituições percebe-se que 

estas instituições se enquadram nos seguintes  códigos CNAE: 

      85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente: 

“compreendem os professores de reforço autônomo (bancas) ou 

empresas individuais deste segmento e cursos básicos de 

requalificação profissional (sem relação com grau de escolaridade 

prévia e sem regulamentação do currículo)”; 

      93.29-8-99 – “Outras atividades de recreação e lazer, não especificadas 

anteriormente, os.            

                         usuários predominantes são o público em geral. 

 

Portanto não se enquadram no código CNAE nº  85.12-1-00  (as atividades de ensino 

pré-escolar em escolas maternais e jardins-de-infância, preferencialmente, para crianças 

de 4 e 5 anos de idade, as atividades de instituições de ensino que se destinam ao 

desenvolvimento integral da criança, em geral, de até 3 anos de idade)  que caracteriza 

as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

Segundo a  Lei Municipal nº 3.222 de 19/12/2006, o Conselho Municipal de Educação é 

órgão pertencente ao Sistema Municipal de Ensino competindo a este apenas  

normatizar e fiscalizar as instituições que, por regulamentação legal, principalmente da  

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) pertencem ao sistema, não tendo 

o CME autorização legal para incluir no sistema instituições que não se enquadram na 

regulamentação federal. 

 

Diante do exposto, esta Comissão Especial propõe a Revogação integral da Resolução 

CME nº 04/2013. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE  

EDUCAÇÃO FARROUPILHA-RS 
 

COMISSÃO ESPECIAL 
 

RESOLUÇÃO nº 03, de 10 de dezembro de 2020. 

 
 

Revoga o artigo 7º da Resolução 05/2007 do 

Conselho Municipal de Educação. 

 

O Conselho Municipal de Educação, com base no inciso IV, artigo 10 da Lei 

federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e nas Resoluções do CME de Farroupilha 

nº 02 e nº 03/2007, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Fica revogado o artigo 7º, da Resolução 05/2007 do Conselho 

Municipal de Educação, que caracteriza instituição de ensino a ser cadastrada e 

autorizada por este Conselho.   

 

Art. 2º – A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  

 

 

Farroupilha, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL 

Adriana Langanz Danelon 

Jéssica Borsoi (Presidente) 

Juciléia Krasnievicz 

Manuela Onzi 

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Aline Soletti 

Caroline Gobbato 

Juciléia Krasnievicz 

Manuela Onzi 

 



 

 

 

 

 

COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Adriana Langanz Danelon 

Daiana Tonin Nunes 

Jéssica Borsoi 

Osmar Lottermann 

Zilmar Machado Bittencourt 

 

 
Aprovada, por unanimidade dos presentes, em Reunião Plenária extraordinária, em 10 

de dezembro de 2020 

Jandira Almeida de Oliveira  

                                                                                       Presidente CME 

Homologado pelo Secretário Municipal de Educação em 11/12/2020. 

Registre-se e publique-se. 

Vinicius Grazziotin De Cezaro 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Os municípios, conforme descrito no inciso IV, Art. 11, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) – nº 9394/1996, possuem a incumbência de 

“autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino”. 

O Sistema Municipal de Ensino, de acordo com o Art. 18 da LDBEN, compreende: 

 

I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 

mantidas pelo Poder Público municipal;  

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela 

iniciativa privada;  

III – os órgãos municipais de educação. 

 

De acordo com a referida Lei, a educação escolar consiste nos processos 

formativos que se desenvolvem por meio do ensino, em instituições próprias, dispondo 

no Art. 21 que “a educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior.”, sendo 

previsto, no Art. 12, que estas instituições devem: 

 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;  

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

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

estabelecidas;  

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento;  

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 

de integração da sociedade com a escola;  

VII - informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 

pedagógica.  

 

Assim, é do entendimento deste Conselho que a instituição de ensino a ser 

cadastrada e autorizada pelo Conselho Municipal de Educação deve manter uma 

organização pedagógica e ofertar etapa da Educação Básica e não pelo simples 

“atendimento” de determinado número de crianças. 

Portanto, considerando o exposto acima, os estabelecimentos que se 

caracterizam como instituição de ensino e que devem ser cadastrados e autorizados pelo 

Conselho Municipal de Educação são: 

I - as instituições do Ensino Fundamental e de Educação 

Infantil mantidas pelo Poder Público municipal de 

Farroupilha; 



 

 

II – as instituições de Educação Infantil do território de 

Farroupilha, criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

 

Diante do exposto, esta Comissão Especial propõe a Revogação do art. 7º da 

Resolução Cme nº 05/2007. 
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