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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

ANEXO 01 DA ORIENTAÇÃO Nº  021/SSE/2012 
 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO NOS SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS REGIMENTOS 
ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (Esta alteração 

substitui o anexo 1 da orientação nº 12/SSE/08 de 11 de Outubro de 2008.) 
 

Considerando as modificações ocorridas pela Lei Complementar nº 454 de 
08/12/2011 que dispõe sobre o “Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Magistério 
Público Municipal – PCCVM e dá outras providências” e a Deliberação CME 01/12 e a 
Indicação CME 01/12 que dispõe sobre a modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
semipresencial, os subsídios para a elaboração dos Regimentos  Escolares (anexo 01 da 
orientação nº 12/SSE/08) passam a vigorar com a seguinte sequência numérica e redação: 

 
Seguem as atribuições específicas dos profissionais que atuam nas unidades escolares de 
Ensino Fundamental da REM, para serem consideradas nos Regimentos Escolares. 

 
1 - São Atribuições do Diretor de Escola: 
 

I. coordenar a elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da escola, 
submetendo-o à apreciação do Conselho de Escola; 

II. cumprir e  fazer cumprir a legislação em vigor e as determinações da Secretaria 
Municipal de Educação; 

III. promover a integração da comunidade escolar com a comunidade local, estimulando e 
oferecendo condições para participação efetiva de todos no planejamento, execução e 
avaliação do Projeto Educativo; 

IV. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Escola,  dando encaminhamento às 
decisões tomadas coletivamente; 

V. responder pelo cumprimento, no âmbito da escola, das leis, regulamentos e 
determinações, bem como dos prazos para a execução dos trabalhos, estabelecidos 
pelas autoridades superiores; 

VI. garantir a circulação e o acesso de toda a informação de interesse do corpo docente, 
equipe de liderança, equipe de apoio administrativo e técnico, corpo discente e 
comunidade; 

VII. garantir o fluxo de informações da escola com os órgãos da administração municipal; 
VIII. presidir e responder por todas as atividades pedagógicas e administrativas no âmbito 

escolar; 
IX. responder pela organização, controle e suprimento dos recursos materiais, financeiros 

e humanos, perante os órgãos competentes; 
X. prestar contas dos recursos recebidos, submetendo-os à aprovação do Conselho de 

Escola; 
XI. deferir os requerimentos de matrícula; 

XII. responsabilizar-se por todos os documentos expedidos pela escola;  
XIII. despachar no prazo máximo de cinco dias úteis, processos e demais documentos 

recebidos para informações e pareceres;  
XIV. articular as atividades pedagógicas com as demais atividades das instituições auxiliares 

da escola; 
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XV.  elaborar, juntamente com os docentes e demais membros da Equipe de Liderança o 
Calendário Escolar e Quadro Curricular de acordo com as orientações da SME, 
submetendo-os à apreciação do Conselho de  Escola e encaminhá-los à SME para 
homologação; 

XVI. acompanhar, juntamente com os demais membros da Equipe de Liderança, o trabalho 
docente e o cumprimento das reposições de dias letivos, carga horária e de conteúdo 
aos discentes; 

XVII. acompanhar, juntamente com os Orientadores de Escola o desempenho dos alunos 
atendidos em projetos especiais e salas de apoio pedagógico; 

XVIII. participar das reuniões de HTC, alternando os dias e horários com o Assistente de 
Direção; 

XIX. analisar bimestralmente, juntamente com os demais integrantes da equipe de liderança 
e professores o desempenho global dos alunos; 

XX. assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula  estabelecidos; 
XXI. supervisionar a cantina  e o preparo da merenda escolar, quanto ao cumprimento das 

normas estabelecidas na legislação vigente relativamente a exigências sanitárias e 
padrões de qualidade nutricional; 

XXII. presidir o Conselho de Classe, dando encaminhamento às decisões tomadas 
coletivamente; 

XXIII. definir horário e escalas de trabalho e de férias da equipe de apoio administrativo e 
técnico; 

XXIV. articular processos de integração da escola com a comunidade; 
XXV. solicitar à SME suprimento e cancelamento de demanda de funcionários e professores 

da escola, observando as instruções emanadas; 
XXVI. coordenar a análise e definição de projetos a serem inseridos no Projeto Educativo da 

escola, envolvendo os  demais membros da Equipe de Liderança e a comunidade 
escolar; 

XXVII. cooperar com o cumprimento das orientações técnicas de vigilância sanitária e 
epidemiológica; 

XXVIII. assegurar a realização do processo de avaliação institucional do estabelecimento de 
ensino; 

XXIX. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 
famílias; 

XXX. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 
alunos, pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

XXXI. assegurar a participação da escola em atividades cívicas,  culturais, sociais e 
desportivas da comunidade; 

XXXII. cientificar os integrantes da equipe de liderança, os docentes e demais servidores da 
unidade escolar dos assuntos pertinentes à atuação de todos e do desenvolvimento do 
Projeto Educativo da escola; 

XXXIII. responsabilizar-se pelo patrimônio escolar recebido no ato da posse;  
XXXIV. coordenar o processo de atribuição de classes e  aulas, no âmbito escolar, a partir de 

critérios legais, emanados da SME; 
XXXV. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 
 
2 -  São atribuições do Assistente de Direção: 
 

I. assessorar o Diretor da escola na execução de suas atribuições e substituí-lo em suas 
ausências e impedimentos legais; 
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II. assessorar os demais membros da equipe diretora na execução das tarefas que lhes 
são  próprias; 

III. participar da coordenação, elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da 
escola; 

IV. participar ativamente dos procedimentos de orientação, coordenação  e avaliação dos 
serviços administrativos em função do desempenho do projeto educativo da escola; 

V. participar das reuniões de HTC, alternando os dias e horários com o Diretor; 
VI. participar, com os demais membros da Equipe de Liderança da análise e definição de 

projetos a serem inseridos no Projeto Educativo da escola, juntamente com a 
comunidade escolar; 

VII. cooperar com o cumprimento das orientações técnicas de vigilância sanitária e 
epidemiológica; 

VIII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 
famílias; 

IX. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 
alunos, pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

X. acompanhar o trabalho dos funcionários de apoio, monitorando os respectivos planos 
de ação; 

XI. manter-se atualizado quanto à legislação referente aos arquivos de documentos da 
escola e orientar os funcionários da secretaria da escola em relação aos  
procedimentos  legais de arquivo de documentos; 

XII. coordenar a elaboração do inventário anual dos bens patrimoniais existentes na escola;  
XIII. participar das ações que envolvem o controle e preservação do patrimônio escolar; 
XIV. assessorar os demais membros da equipe diretora no desenvolvimento de projetos 

específicos; 
XV. participar da organização e realização dos Conselhos de Classe, de forma a garantir 

um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico desenvolvido na 
escola; 

XVI. orientar e acompanhar periodicamente os Diários de Classe dos professores; 
XVII. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 
 
3 -  São atribuições do Orientador de Escola para atuar na área pedagógica: 
 

I. participar da coordenação, elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da 
escola; 

II. responder pela coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades 
pedagógicas do processo ensino aprendizagem, no âmbito da escola, objetivando a 
melhoria da prática docente; 

III. oferecer subsídios à prática docente, para estudo e reflexão das questões inerentes à 
construção do conhecimento e das teorias de aprendizagem; 

IV.  promover a integração do corpo docente entre si, com a equipe de liderança e 
comunidade, em torno dos objetivos do projeto educativo da escola; 

V. subsidiar o trabalho docente quanto aos temas do currículo escolar avaliando 
periodicamente os resultados; 

VI. acompanhar a rotina das classes, observando os procedimentos metodológicos dos 
professores e produção dos alunos, realizando as intervenções necessárias; 

VII. avaliar a prática dos professores, diagnosticando os pontos divergentes com a proposta 
pedagógica da escola e orientando a atuação docente; 

VIII. promover a socialização das boas práticas pedagógicas realizadas pelos professores; 
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IX. orientar e acompanhar o processo de elaboração dos Planos de Ensino junto ao 
coletivo de professores da escola; 

X. 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; 

XI. participar da elaboração de projetos de formação continuada dos profissionais da 
escola, que tenham como finalidade a realização e o aprimoramento do trabalho 
pedagógico escolar; 

XII. coordenar no âmbito da unidade escolar o processo de formação continuada dos 
docentes, articulando-se com os demais integrantes da equipe de liderança; 

XIII. participar da coordenação e elaboração dos projetos desenvolvidos na unidade escolar, 
acompanhando sua execução e desenvolvimento e avaliando os resultados; 

XIV. acompanhar sistematicamente os procedimentos didáticos de recuperação da 
aprendizagem dos alunos; 

XV. organizar, junto à direção da escola, a realização dos Conselhos de Classe, de forma a 
garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido na escola; 

XVI. coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção 
decorrentes das decisões do Conselho de Classe; 

XVII. subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de professores da escola, 
promovendo estudos sistemáticos, trocas de experiência, debates e oficinas 
pedagógicas; 

XVIII. organizar o Horário de Trabalho Coletivo dos professores de maneira a garantir que 
esse espaço-tempo seja de efetivo trabalho pedagógico; 

XIX. 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 alunos;  

XX. participar do Conselho de Escola, enquanto representante do seu segmento, 
subsidiando teórica e metodologicamente as discussões e reflexões acerca da 
organização e efetivação do trabalho pedagógico escolar; 

XXI. orientar e acompanhar a escolha dos livros e demais materiais pedagógicos, na escola 
fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC – FNDE;  

XXII. orientar, acompanhar e visar periodicamente os Livros de Registro de Classe e a Ficha 
Individual de Desenvolvimento dos Alunos, focalizando os aspectos pedagógicos; 

XXIII. acompanhar o processo de avaliação institucional da escola; 
XXIV. orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático-pedagógicos 

referentes à avaliação processual e aos processos de classificação e reclassificação, 
conforme legislação em vigor; 

XXV. orientar e acompanhar o desenvolvimento das propostas de adaptações  curriculares e 
de acesso propostas aos alunos com necessidades educacionais especiais, visando 
sua inclusão na escola; 

XXVI. manter contato com os professores dos serviços de apoios especializados de alunos 
com necessidades educacionais especiais, para intercâmbio de informações e trocas 
de experiências, visando à articulação do trabalho pedagógico entre Educação Especial 
e ensino regular; 

XXVII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 
famílias; 

XXVIII. elaborar seu planejamento, rotina de trabalho e plano de ação; 
XXIX. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 
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4 - São atribuições do Orientador de Escola para atuar na área educacional: 
 

I. participar da coordenação, elaboração, execução, e avaliação do Projeto Educativo da 
escola; 

II. coordenar, acompanhar e avaliar as pesquisas sobre as características básicas da 
comunidade local e escolar como subsídio para o projeto da escola; 

III. promover a integração entre as comunidades local e escolar em torno dos objetivos da 
escola, visando a qualidade de ensino e aprendizagem; 

IV. planejar, desenvolver, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à sua área de atuação 
em consonância com o Projeto Educativo da escola: Grêmio Estudantil, orientação de 
estudos, valores na educação, dentre outros; 

V. responder pelo acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas visando o 
processo de ensino e de aprendizagem, objetivando o melhor desempenho dos alunos; 

VI. subsidiar o trabalho do corpo docente e esclarecer a comunidade escolar quanto aos 
temas transversais do currículo escolar, avaliando periodicamente os resultados; 

VII. encaminhar aos profissionais competentes os alunos que apresentarem necessidades 
de atendimentos especializados; 

VIII. assistir os alunos concluintes do Ensino Fundamental Regular nos procedimentos de 
continuidade de estudos para o Ensino Médio; 

IX. articular-se com os pais e responsáveis visando o acompanhamento efetivo da  
aprendizagem e frequência dos alunos à escola; 

X. acompanhar sistematicamente a frequência dos alunos do ensino regular e da EJA às 
atividades escolares, cientificando o Diretor da escola quanto aos casos de evasão 
escolar, reiteradas faltas às aulas antes que estas atinjam o limite de 25% do total de 
horas letivas, situações de delinqüências ou maus – tratos envolvendo alunos, visando 
o encaminhamento ao Conselho Tutelar;  

XI. participar da coordenação e elaboração dos projetos desenvolvidos na unidade escolar, 
acompanhando sua execução e desenvolvimento e avaliando os resultados; 

XII. acompanhar sistematicamente os procedimentos didáticos de recuperação da 
aprendizagem dos alunos;  

XIII. organizar e acompanhar, juntamente com a direção, as reposições de dias letivos, 
horas e conteúdos aos discentes; 

XIV. organizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno; 
XV. acompanhar os aspectos de sociabilização e aprendizagem dos alunos, realizando 

contato com a família com o intuito de promover ações para o seu desenvolvimento 
integral; 

XVI. orientar os alunos quanto à utilização correta e conservação dos ambientes escolares, 
materiais pedagógicos, livros didáticos e demais recursos do patrimônio escolar; 

XVII. orientar e promover ações junto aos alunos quanto à preservação do patrimônio 
público;  

XVIII. acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver 
necessidade de encaminhamentos; 

XIX.  orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos com necessidades 
educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares e no 
processo de inclusão na escola; 

XX. organizar, junto à direção da escola, a realização dos Conselhos de Classe, de forma a 
garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido na escola; 

XXI. participar do Conselho de Escola, enquanto representante do seu segmento, 
subsidiando teórica e metodologicamente as discussões e reflexões acerca da 
organização e efetivação do trabalho pedagógico escolar; 
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XXII. zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 
famílias; 

XXIII. elaborar seu Plano de Ação; 
XXIV. Planejar e coordenar, em parceria com o Orientador Pedagógico, o Horário de Trabalho 

Coletivo dos Professores, promovendo formação específica.  
XXV. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 
 

5 - São atribuições do Orientador de Escola para atuar na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos – EJA: 
 

I. acompanhar o processo de inscrição dos alunos, matrícula e atualização dos dados 
do PRODESP; 

II. acompanhar sistematicamente a frequência, exclusão e inserção de novos alunos; 
III. acompanhar a atualização do prontuário do aluno; 
IV. participar do Conselho de Classe; 
V. colaborar no processo de  formação específica do professor da EJA durante o 

Horário de Trabalho Coletivo; 
VI. participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Educativo da escola, 

construído de forma coletiva e aprovado pelo Conselho Escolar; 
VII. atender e acompanhar os alunos em situações do cotidiano, sendo mediador entre 

aluno, professor e equipe de liderança; 
VIII. assegurar a integração da modalidade EJA na unidade escolar viabilizando e 

apoiando a participação dos alunos em seminários, feiras, mostras culturais e outros 
eventos; 

IX. atuar na relação escola/comunidade bem como  na aplicação  das normas gerais e 
funcionamento da escola; 

X. subsidiar os professores no desenvolvimento de suas atividades;  
XI. potencializar e assegurar a qualidade do trabalho coletivo na escola, participando dos 

Horários de Trabalho Coletivos; 
XII. organizar e encaminhar à SME, bimestralmente, os registros de observação e 

relatórios, contendo informações dos avanços e  dificuldades em relação ao trabalho 
desenvolvido na modalidade EJA, com ciência do diretor da escola; 

XIII. comparecer às convocações de reuniões da SME; 
XIV. supervisionar o atendimento pedagógico e administrativo, detectando situações que 

exijam reagrupamento de alunos e outros encaminhamentos; 
XV. colaborar na resolução de situações problemas da prática docente na dinâmica 

escolar, zelando pelo aprendizado dos alunos; 
XVI. acompanhar o processo de recuperação  e o rendimento escolar dos alunos; 

XVII. participar do planejamento e acompanhamento das ações pedagógicas na unidade 
escolar;  

XVIII. participar dos estudos, reflexões e construção do Quadro Curricular da EJA. 
 

 
6-   São atribuições do Orientador de Escola para atuar nas Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental de Formação em Tempo Integral – EFETI: 
 

I. trabalhar em consonância com as diretrizes da REM; 
II. participar, em conjunto com o Orientador de Escola que atua na área pedagógica, da 

elaboração do Plano de Formação visando incluir nele formações pertinentes ao 
Projeto EFETI; 
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III. elaborar e implementar os princípios e as diretrizes da EFETI junto a Coordenação da 
REM; 

IV. participar do processo seletivo de professores para assumirem atividades na Jornada 
Ampliada; 

V. coordenar, acompanhar, intervir e avaliar, em conjunto com a Equipe de Liderança, os 
professores da Jornada Ampliada; 

VI. propiciar aos professores situações de formação, estudo, reflexão e aprofundamento 
pertinentes à prática educativa; 

VII. coordenar, acompanhar, intervir e avaliar as atividades desenvolvidas na Jornada 
Ampliada; 

VIII. subsidiar os professores na definição dos Projetos/Planos de Ensino e dos objetivos 
de aprendizagem; 

IX. definir junto à Equipe de Liderança, os recursos materiais e humanos necessários à 
Jornada Ampliada;  

X. implementar, monitorar e avaliar, juntamente com a Equipe de Liderança, a Matriz de 
Avaliação de Resultados do Projeto EFETI.  

 
 
7- São atribuições do Secretário de Escola/Agente Administrativo/Auxiliar de 
Educação:  
  

I. participar de elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da escola; 
II. manter organizado o expediente geral da secretaria da unidade escolar articulando-o ao 

Projeto Educativo da escola; 
III. responder pela  recepção, emissão, registro, arquivo e controle de documentos da vida 

funcional dos servidores e da escrituração escolar, assegurando o cumprimento de 
normas e prazos para a execução dos trabalhos estabelecidos pela equipe de liderança 
e SME; 

IV. orientar e prestar informações ao público, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
V. zelar pela regularidade, autenticidade e atualidade dos registros e da documentação da 

vida escolar dos alunos; 
VI. organizar e manter os arquivos dos documentos escolares  e da vida escolar dos 

alunos atualizados, conforme dispõe a legislação específica; 
VII. informar a equipe de liderança de todos os atendimentos realizados; 

VIII. levar ao conhecimento da direção da escola as irregularidades de que tiver ciência, em 
razão do cargo; 

IX. atualizar – se em relação às portarias, deliberações, pareceres e leis da Educação 
assim como a leitura e o arquivamento do Boletim do Município; 

X. guardar sigilo sobre os assuntos da repartição; 
XI. zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

 
 
8 -  São atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais: 
 

I. participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da escola; 
II. zelar pela conservação e limpeza de todo o prédio escolar, instalação, 

móveis,equipamentos, utensílios e áreas externas; 
III. colaborar no preparo e distribuição da merenda escolar; 
IV. receber, conferir armazenar, distribuir e controlar o estoque de materiais de limpeza, 

comunicando à equipe de liderança as necessidades mensais, observando os prazos 
de validade para o consumo; 
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V. cumprir o horário de trabalho determinado pela equipe de liderança, de acordo com os 
turnos de funcionamentos da escola; 

VI. executar tarefas gerais determinadas pela equipe de liderança, inerentes à função, aos 
objetivos da escola e da educação; 

VII. zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 
 
 

9 -  São atribuições do Cozinheiro: 
 

I. participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da escola; 
II. preparar a alimentação escolar e distribuí-la aos alunos; 

III. manter em perfeitas condições de higiene os ambientes, os equipamentos, os utensílios 
próprios para o preparo e consumo da merenda escolar, seguindo as normas 
estabelecidas pela SME e orientação da equipe de liderança; 

IV. comunicar de imediato a equipe de liderança da escola as irregularidades, tanto de 
ordem qualitativa como quantitativa, observadas com relação aos gêneros alimentícios; 

V. acompanhar e avaliar juntamente com a equipe de liderança, a aceitação da 
alimentação oferecida aos alunos; 

VI. comparecer às convocações da Secretaria Municipal de Educação referentes à 
alimentação escolar e aprimoramento profissional; 

VII. receber, conferir armazenar e  controlar os produtos de merenda escolar recebidos; 
VIII. responsabilizar-se pelo preparo adequado da merenda escolar, conforme as instruções 

emanadas do setor competente; 
IX. organizar os procedimentos visando servir as refeições de forma a contribuir para a 

construção de valores junto aos alunos; 
X. zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público.  

 
 
10 -  São atribuições do Porteiro Zelador: 
 

I. participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da escola: 
II. abrir e fechar o prédio escolar no horário regulamentar fixado pela equipe de liderança; 

III. auxiliar e orientar os alunos e pais no horário da entrada e saída dos períodos; 
IV. orientar o público em geral; 
V. comunicar a equipe de liderança as irregularidades observadas durante seu horário de 

trabalho; 
VI. permanecer junto à entrada principal da escola, afastando-se somente com permissão 

da equipe de liderança; 
VII. responsabilizar-se pelo fluxo de entrada e saída, na unidade escolar, de pessoas e 

materiais. 
 
 
11- São atribuições dos  docentes: 
 

I. participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Educativo da escola, 
construído de forma coletiva e aprovado pelo Conselho Escolar; 

II. elaborar a proposta  curricular da escola, em consonância com o Projeto Educativo, a 
Política Educacional da REM e as Diretrizes Curriculares Nacionais;  

III. elaborar e cumprir seu Plano de Ensino; 
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IV. cumprir com assiduidade e pontualidade os dias letivos e a carga horária de efetivo 
trabalho escolar aprovada no Quadro Curricular, e participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 

V. manter atualizados os registros de frequência e aproveitamento dos alunos contidos 
nos Diários de Classe, conforme orientação da equipe de liderança, deixando-os 
disponíveis na escola; 

VI. manter atualizada a ficha  individual do desenvolvimento dos alunos, registrando os 
avanços obtidos, as dificuldades diagnosticadas  e propostas de intervenções 
pedagógicas, conforme as orientações da equipe de liderança;  

VII. zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregularidade à 
equipe de liderança; 

VIII. proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, 
quando se fizer necessário, a fim de cumprir o Calendário Escolar, resguardando 
prioritariamente o direito do aluno;  

IX. planejar atividades para fins de compensação de ausências dos alunos; 
X. desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apreensão crítica do 

conhecimento pelo aluno; 
XI. gerenciar as aulas de modo a propiciar um ambiente favorável à aprendizagem de 

todos os alunos; 
XII. proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de 

instrumentos e formas diversificadas de avaliação, previstas no Projeto Educativo; 
XIII.  empenhar-se na aprendizagem de todos os alunos, incluindo na atividade docente 

estratégias para recuperar os alunos de menor rendimento e para aproveitar o 
potencial dos mais adiantados; 

XIV. promover o processo de recuperação intrínseca e paralela, estabelecendo 
estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; 

XV. participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com 
vistas ao melhor desenvolvimento do processo de ensino e da aprendizagem; 

XVI. participar de reuniões, sempre que convocado pela direção; 
XVII. participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao 

professor das Salas de Apoio à Aprendizagem a fim de realizar ajustes ou 
modificações no processo de intervenção educativa; 

XVIII. coordenar a reunião de pais bimestralmente; 
XIX.  participar ativamente dos 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; 

XX.  participar do processo de escolha, juntamente com a equipe de liderança, dos livros 
e materiais didáticos, em consonância com o Projeto Educativo da escola; 

XXI. participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade; 

XXII. manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 
alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

XXIII. participar das reuniões pedagógicas e administrativas bem como das reuniões de 
HTC, quando este fizer parte de sua jornada de trabalho, mantendo atuação 
colaborativa e atitude favorável à reflexão e aquisição de novos aprendizados para o 
crescimento profissional do grupo de trabalho;    

XXIV. utilizar adequadamente os espaços e materiais didático pedagógicos disponíveis, 
como meios para implementar uma metodologia de ensino adequada à 
aprendizagem dos alunos; 

XXV. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 
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12 - São atribuições dos Professores das Salas de Apoio Pedagógico: 
 

I. participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Educativo da escola, 
construído de forma coletiva; 

II. atuar junto aos alunos com necessidades educacionais especiais nas atividades de 
complementação curricular que constituem o atendimento educacional especializado; 

III. atuar de forma colaborativa com a equipe de liderança e professores das classes 
comuns para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 
aluno com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no 
grupo; 

IV. favorecer a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais em todas 
as atividades da escola; 

V. orientar as famílias dos alunos com necessidades educacionais especiais visando 
seu envolvimento e participação no processo educacional; 

VI. informar a comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais vigentes 
que asseguram a inclusão educacional; 

VII. participar do processo de avaliação, identificação e tomada de decisões referentes ao 
atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos; 

VIII. planejar e preparar materiais didáticos específicos para uso no atendimento 
educacional especializado, de modo que contribuam para o desenvolvimento dos 
aspectos cognitivos e psicossociais dos alunos, favorecendo o seu acesso ao 
conhecimento; 

IX. orientar os professores das classes comuns do ensino regular na elaboração de 
materiais didático-pedagógicos específicos e o uso de recursos ou equipamentos 
especializados ; 

X. participar das reuniões pedagógicas e desenvolver ações conjuntas com a equipe de 
liderança e corpo docente visando a promoção da inclusão escolar; 

XI. realizar e encaminhar para as  respectivas escolas, os relatórios que descrevem o 
desenvolvimento dos alunos e as ações pedagógicas do atendimento educacional 
especializado; 

XII. promover, em parceria com a escola, avaliação escolar do aluno com necessidades 
educacionais especiais, e elaborar relatórios pedagógicos; 

XIII. apoiar a equipe de liderança da escola na elaboração, acompanhamento e avaliação 
dos projetos de adaptação curricular e colaborar com os professores das classes 
comuns na aplicação das atividades propostas nos mesmos; 

XIV. apoiar a equipe de liderança e os professores das classes comuns na elaboração dos 
projetos de flexibilização curricular; 

XV. apoiar a equipe de liderança da escola no processo de aceleração de estudos para 
alunos superdotados/talentosos; 

XVI. participar ativamente dos 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; 

XVII. participar das formações continuadas nos HTCs da escola e  da Secretaria Municipal 
de Educação, bem como dos cursos e palestras que venham a contribuir para o 
aperfeiçoamento profissional; 

XVIII. prover o atendimento educacional especializado de alunos das escolas de itinerância, 
em se tratando de Sala de Recurso. 

XIX. realizar atendimento domiciliar aos alunos que dele necessitarem e contatos com os 
profissionais dos alunos em tratamento. 
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13 - São atribuições do Professor de Sala de Leitura: 
 

I. participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Educativo da escola, 
construído de forma coletiva e aprovado pelo Conselho Escolar; 

II. atender o programa Sala de Leitura, buscando constante interação com os 
professores de todas as  classes;  

III. dirigir e promover atividades referentes à leitura em todas as modalidades, 
integrando estas às atividades curriculares; 

IV. organizar a Sala de Leitura, efetuando o processo técnico do acervo; 
V. zelar pelo ambiente físico da Sala de Leitura, tornando-a atraente e representativa e 

dinâmica; 
VI. elaborar o  horário de atendimento aos alunos em conformidade com a proposta 

pedagógica da escola e orientações da SME; 
VII. orientar os leitores intra e extra escolar sobre o uso da Sala de Leitura para 

realização de pesquisas escolares; 
VIII. promover exposições de trabalhos relacionados à leitura, hora do conto, 

dramatizações, teatro, fantoches, exibição de filmes e outros; 
IX. manter-se atualizado, quanto aos lançamentos literários, principalmente, os infantis e 

juvenis; 
X. tomar providências necessárias, para atualizar e enriquecer o acervo; 

XI. cuidar para que os livros estejam sempre em bom estado, fazendo ou providenciando 
reparos; 

XII. responsabilizar-se pelos serviços internos, referentes à organização de fichas, livro 
de matrícula dos alunos, Livro de Tombo do Acervo, Banco de Dados e  de Textos, 
controle de empréstimo de livros, controle e auxílio dos trabalhos de pesquisa, 
controle das fichas de autores, controle das fichas de títulos de livros dentre outros; 

XIII. diversificar o trabalho utilizando diferentes portadores de textos e gêneros textuais ao 
alunos. 

XIV. participar ativamente dos 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. 

 
 
 

São José dos Campos, 08 de novembro de 2012. 
 

 
 
 

ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 
Secretária Municipal de Educação 


