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TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
 

Artigo 1º. As escolas municipais de Ensino Fundamental  mantidas pelo Poder Público 
Municipal de São José dos Campos e jurisdicionadas pela Secretaria Municipal de Educação 
(SME), regem-se por regimento próprio, elaborado pela coletividade de cada escola, 
respeitando as normas regimentais básicas aqui estabelecidas, com base nos dispositivos 
constitucionais e na legislação vigentes, especialmente a Lei Federal nº 9394/96, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN) e atendendo às normas do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), do Conselho Estadual de Educação (CEE) do Estado de 
São Paulo e do Conselho Municipal de Educação (CME) do Município de São José dos Campos. 

 
§ 1º. As unidades escolares ministram Ensino Fundamental e as modalidades de 

Educação de Jovens e Adultos e de Educação Especial ou uma das modalidades, e denominam-
se Escolas Municipais de Ensino Fundamental, acrescidas do nome de seu patronímico. 
 

§ 2º. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental são vinculadas ao Sistema 
Municipal de Ensino. 
 
Artigo 2º. O regimento de cada unidade escolar deve ser submetido à aprovação do Conselho 
de Escola e da Secretaria Municipal de Educação a qual está jurisdicionada. 
 
Parágrafo único. Em seu regimento, a unidade escolar deve dar tratamento diferenciado a 
aspectos administrativos e didáticos que assegurem e preservem o atendimento às suas 
características e especificidades. 
 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 
Artigo 3º. As unidades escolares de Ensino Fundamental da Rede de Ensino Municipal 

(REM), como instituições de educação pública, inspiradas nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, têm por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 
capacitando-o a apropriar-se dos conhecimentos e utilizá-los para análise da realidade e 
participação social coerente com os fins democráticos. 
 

Artigo 4º. As unidades escolares da REM asseguram o princípio democrático de 
igualdade de condições de acesso e de permanência na escola, de uma Educação Básica com 
qualidade em suas diferentes modalidades de ensino, vedadas quaisquer formas de 
discriminação e segregação. 

 
Artigo 5º. As unidades escolares da REM objetivam a implementação e 

acompanhamento do seu Projeto Educativo, elaborado coletivamente, em 
observância aos princípios democráticos, e submetido à aprovação do Conselho de 
Escola. 
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CAPÍTULO III 
DO PROJETO EDUCATIVO 

 
Artigo 6º. O Projeto Educativo é o documento que caracteriza cada escola da REM, 

como única, na medida em que contempla os objetivos comuns de todos os envolvidos, 
norteia a gestão de todas as ações intra-escolares, sistematiza as relações extra-escolares e 
operacionaliza a proposta pedagógica.  

 
§ 1º. O Projeto Educativo tem a duração de quatro anos e compreende: 
 
I. identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus recursos    
físicos, materiais e humanos, disponíveis na comunidade local; 
 
II. objetivos da escola; 

 
III. proposta pedagógica; 
 
IV. definição das metas a serem atingidas e das ações desencadeadas; 

 
V. planos de trabalho dos diferentes segmentos que compõem a organização 
técnico-administrativa da escola; 
 
VI. critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do 
trabalho realizado por todos os envolvidos no processo educacional. 

 
 
§ 2º Anualmente, devem ser incorporados ao Projeto Educativo: 
 
I. síntese da avaliação institucional, acompanhada do plano de trabalho para 
as ações avaliadas; 

 
II. projetos especiais; 
 
III. plano de trabalho e aplicação dos recursos financeiros da AAE; 

 
IV. organização das horas de trabalho coletivo, explicitando a proposta de 
formação continuada, cronograma e responsáveis; 
 
V. horário de funcionamento da unidade escolar e de atendimento ao público; 
 
VI. horário de trabalho diário do corpo docente e da equipe de liderança; 
 
VII. horários das aulas regulares, de recuperação e dos apoios pedagógicos; 
 
VIII. Quadro de Ocupação dos Ambientes da Escola; 
 
IX. Quadro de Classe; 
 
X. Quadro Curricular homologado, por curso; 
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XI. Calendário Escolar homologado, por curso; 
 
XII. Quadro de Recursos Humanos, identificando as funções e habilitações; 
 
XIII. Escala de férias dos funcionários. 

 
 
Artigo 7º. O Projeto Educativo deve ser aprovado pelo Conselho de Escola e 
homologado pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

 
TÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR 

 
Artigo 8º. A organização do trabalho escolar das escolas da REM ocorre por meio de 

uma gestão democrática, pautada no trabalho coletivo da comunidade escolar, que participa 
da elaboração, implementação e acompanhamento do Projeto Educativo de cada escola. 
 

Artigo 9º. Participam da gestão democrática das escolas : 
 

I. Conselho de Escola 
 

II. Equipe de Liderança 
  

III. Equipe Docente 
 

IV. Equipe de Apoio Técnico e Administrativo 
  

V. Conselhos de Classe 
 

VI. Instituições Escolares 
 
 

Seção I 
Da Gestão Democrática 

 
Artigo 10. A gestão democrática das escolas, baseada na participação ampla e efetiva 

da comunidade escolar, está voltada para o exercício responsável da autonomia, buscando, 
com o benefício do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, obter uma boa qualidade 
de ensino. 

 
Artigo 11. O processo de construção da gestão democrática das escolas é respaldado 

por medidas e ações da Secretaria Municipal de Educação, mantidos os princípios de 
coerência, equidade e corresponsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação 
dos serviços educacionais. 
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Artigo 12. A gestão democrática das escolas deve ser expressa em seus respectivos 
projetos educativos, compreendendo: 

 
I. participação dos profissionais da escola na elaboração da proposta 
pedagógica; 

 
II. participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar – equipe de 
liderança, professores, pais, alunos, funcionários – nos processos consultivos e 
decisórios, através do Conselho de Escola e Associação Amigos da Escola; 
 
III. autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas as 
diretrizes e normas vigentes; 

 
IV. transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, 
garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, 
aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos; 

 
V. valorização da escola como espaço privilegiado da educação. 

 
Artigo 13. A autonomia de cada escola, em seus aspectos administrativos, financeiros 
e pedagógicos, entendidos como instrumentos de sua gestão democrática a serviço da 
comunidade, é assegurada mediante a: 

 
I. capacidade de cada escola, coletivamente, formular, implementar e avaliar 
seu Projeto Educativo; 

 
II. constituição e funcionamento do Conselho de Escola, dos Conselhos de 
Classe, da Associação Amigos da Escola e do Grêmio Estudantil; 
 
III. administração dos recursos financeiros, através da elaboração, execução e 
avaliação do respectivo plano de aplicação, devidamente aprovado pelo 
Conselho de Escola e órgãos competentes, obedecida a legislação específica 
para gastos e prestação de contas de recursos públicos. 

 
 

Seção II 
Do Conselho de Escola 

 
Artigo 14. Cada unidade escolar da REM deve constituir seu Conselho de Escola nos 

termos da legislação específica. 
 

Artigo 15. O Conselho de Escola, articulado à equipe de liderança, constitui-se um 
colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes de todos os 
segmentos da comunidade escolar, com composição e atribuições definidas por lei própria. 

 
Artigo 16. O Conselho de Escola exerce sua autonomia deliberativa, decidindo nos 

limites da legislação em vigor, compromissado com a gestão democrática e a proposta 
pedagógica de cada escola, respeitando os princípios e diretrizes da política educacional da 
REM. 
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Artigo 17. O Conselho de Escola pode elaborar seu próprio estatuto, observados os 
dispositivos legais e o Regimento Escolar. 

 
Parágrafo único. Com a finalidade de dinamizar sua atuação, o Conselho de 

Escola pode constituir comissões de trabalho. 
 

Artigo 18. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do 
Calendário Escolar de cada unidade. 
 
 

Seção III 
Da Equipe de Liderança 

 
Artigo 19. A equipe de liderança das escolas de Ensino Fundamental da REM é 

composta pelos seguintes membros: 
 
I. Diretor; 
 
II. Assistente de Direção; 

 
III. Orientador Pedagógico; 
 
IV. Orientador Educacional; 
 
III. Orientador de Escola, sendo: 

a. um para atuar na área pedagógica; 
b. um para atuar na área educacional; 
c. um para atuar na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, com no 

mínimo 05 (cinco) classes. (Redação dada pela Portaria nº 344/SME/2012) 
 

              Parágrafo único. Nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Formação em 
Tempo Integral – EFETI, a equipe de liderança será acrescida de dois Orientadores de Escola 
para atuar na área pedagógica. (Redação dada pela Portaria nº 344/SME/2012) 

  
Artigo 20. A equipe de liderança das unidades escolares é responsável pela 

coordenação geral e integração de todas as atividades desenvolvidas nas escolas, desde o 
planejamento até a execução e avaliação, buscando garantir: 

 
I. a consecução dos objetivos do processo educacional, respeitando a legislação 
vigente e o Regimento Escolar; 
 
II. a elaboração, execução e avaliação do Projeto Educativo da escola; 
 
III. a administração dos recursos humanos, materiais e financeiros; 
 
IV. o cumprimento dos dias letivos e das horas aula estabelecidas; 
 
V. a legalidade, regularidade, autenticidade e atualidade dos registros e da 
documentação da vida escolar dos alunos; 
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VI. a participação da comunidade escolar e local, por representatividade, nos 
conselhos e instituições escolares existentes; 
 
VII. a articulação e integração da escola com as famílias e a sociedade; 

 
VIII. o acompanhamento efetivo pelos pais ou responsáveis do aprendizado dos alunos   
da execução da proposta pedagógica; 
 
IX. a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de evasão escolar, reiteradas faltas às 
aulas antes que estas atinjam o limite de 12,5% do total de horas letivas aprovadas no 
Quadro Curricular do ano em curso, situações de delinquências ou maus-tratos 
envolvendo alunos e outros da competência do referido Conselho; 

 
X. a apuração de irregularidades que ocorrem no âmbito da escola, com informação à 
SME das providências tomadas e necessidades decorrentes; 
 
XI. a orientação aos professores e demais membros da comunidade escolar quanto à 
legislação e normas vigentes, representando às autoridades quando houver dos 
colegiados ou indivíduos decisões em desacordo com essas leis e normas. 

 
 

Artigo 21. O Regimento Escolar deve definir as competências de cada membro da 
equipe de liderança de cada unidade escolar da REM, conforme instrução da SME. 
 
 

Seção IV 
Dos Conselhos de Classe 

 
Artigo 22. Os Conselhos de Classe de cada unidade escolar da REM constituem-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. 
 

Artigo 23. Os Conselhos de Classe responsáveis pelo processo coletivo de 
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizam-se de forma a: 

 
I. possibilitar a inter-relação entre profissionais, alunos e pais entre turnos, ano, fases e 
turmas; 

 
II. propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

 
III. favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada classe, ano e 
fase; 

 
IV. orientar o processo de gestão do ensino e da aprendizagem. 

 
 

Artigo 24. A finalidade da reunião dos Conselhos de Classe, após analisar as 
informações e dados apresentados, é a de intervir em tempo hábil no processo ensino e 
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aprendizagem, oportunizando ao aluno formas diferenciadas de apropriar-se dos conteúdos 
curriculares estabelecidos. 
 

Parágrafo único. É da responsabilidade da equipe de liderança de cada unidade escolar 
organizar as informações e dados coletados a serem analisados pelos Conselhos de Classe. 
 

Artigo 25. Os Conselhos de Classe são constituídos por todos os membros da equipe 
de liderança da escola e todos os professores que exercem docência na mesma classe, ano ou 
fase, incluindo os professores que atendem aos alunos em projetos especiais, salas de apoio 
pedagógico e sala de leitura. 
 

Parágrafo único. Os Conselhos de Classe devem contar, por turma, com a 
representação de pais e alunos, independentemente da idade dos últimos. 
 

Artigo 26. Os Conselhos de Classe devem se reunir ordinariamente: 
 

I. bimestralmente - para acompanhamento da aprendizagem e frequência dos alunos 
dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental Regular, e dos alunos da 
modalidade EJAI e EJAII; 
 
II. anualmente - para acompanhamento da aprendizagem, frequência e definição dos 
resultados finais dos alunos dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental 
Regular ; 

 
III. ao final de cada semestre letivo - para acompanhamento da aprendizagem, 
frequência e resultados finais dos alunos da modalidade EJAI e EJAII. 
 
Parágrafo único. Os Conselhos tratados neste artigo, podem se reunir 

extraordinariamente quando convocados pela equipe de liderança. 
 

Artigo 27. As reuniões do Conselho de Classe devem ser lavradas em ata com a 
assinatura de todos os participantes, como forma de registro das decisões tomadas. 

 
Artigo 28. São atribuições do Conselho de Classe das escolas de Ensino Fundamental 

da REM: 
 

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. analisar e propor mecanismos de recuperação de estudos, concomitantes ao 
processo de aprendizagem, que atendam às reais necessidades dos alunos, em 
consonância com o Projeto Educativo da Escola;  

 
IV. acompanhar o processo de avaliação de cada turma, debatendo e analisando os 
dados qualitativos e quantitativos do processo ensino e aprendizagem; 
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V. atuar com corresponsabilidade na decisão sobre a possibilidade de avanço do aluno 
para o ano/fase/etapa subsequente ou permanência no mesmo ano/fase, após 
apuração dos resultados finais de aproveitamento e frequência, levando-se em 
consideração o desenvolvimento integral do aluno; 

 
VI. analisar pedidos de reconsideração de resultados finais apresentados pelos 

responsáveis do aluno, nos termos da legislação específica. 
 

 
Seção V 

Da Equipe Docente 
 

Artigo 29. Integram a equipe docente das escolas de Ensino Fundamental da REM os 
professores que trabalham em regência de classes e os professores que desenvolvem o ensino 
através de programas ou projetos especiais. 

 
Parágrafo único. As unidades escolares que oferecem a modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, além dos professores em regência de classes, podem contar com o professor 
coordenador, conforme os critérios da SME.  (suprimido pela Portaria nº 344/SME/2012) 

 
Artigo 30. A equipe docente de cada unidade escolar ministra o ensino nas salas de 

aula e fora delas, incumbindo-se especificamente de: 
 

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

 
II. elaborar e cumprir seu plano de ensino; III. 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; 

 
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. colaborar em atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

 
VI. manter atualizados e à disposição da equipe de liderança os registros referentes à 
frequência e aprendizagem dos alunos contidos nos Diários de Classe. 

 
Parágrafo único – O Regimento Escolar pode especificar outras atribuições pertinentes 

aos docentes, após reflexão da comunidade escolar. 
 

Artigo 31. O Regimento Escolar de cada unidade deve explicitar as atribuições dos 
docentes que atuam na coordenação da EJA e em programas e projetos especiais. 

 
Artigo 31. O Regimento Escolar de cada unidade deve explicitar as atribuições dos 

docentes que atuam em programas e projetos especiais. (Redação dada pela Portaria nº 
344/SME/2012) 
 

Seção VI 
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Da Equipe de Apoio Administrativo e Técnico 
 

Artigo 32. Compõem a equipe de apoio administrativo e técnico das escolas da REM: 
 
I. Secretário, Auxiliar Administrativo ou Auxiliar de Educação; 

II. Cozinheiro; 

III. Auxiliar de Serviços Gerais; 

IV. Porteiro/Zelador. 

 
Artigo 33. A equipe de apoio deve colaborar no processo educacional auxiliando a 

equipe de direção e cumprindo funções administrativas e técnicas necessárias às escolas, 
especificamente: 

 
I. documentação e escrituração; 

II. organização e manutenção atualizada de arquivos; 

III. atendimento ao público; 

IV. expedição, registro e controle de documentos; 

V. registro e controle de bens patrimoniais; 

VI. divulgação de editais, comunicados e instruções; 

VII. atendimento a alunos nas necessidades imediatas de saúde e higiene; 

VIII. serviço de merenda escolar; 

IX. atendimento a alunos em outras funções de apoio; 

X. controle e manutenção de material didático, mobiliário e equipamentos; 

XI. limpeza e manutenção das áreas interna e externa dos prédios da escola; 

XII. zeladoria e vigilância. 

 

Artigo 34. As atribuições de cada integrante da equipe de apoio técnico e 
administrativo devem ser definidas no Regimento Escolar de cada unidade. 
 

Seção VII 
Das Instituições Escolares 

 
Artigo 35. As instituições escolares têm a função de aprimorar o processo de 

construção da autonomia da escola e auxiliar nas relações extra-escolares. 
 

Artigo 36. As escolas de Ensino Fundamental da REM contam com as seguintes 
instituições escolares: 
 

I. Associação Amigos da Escola (AAE); 

II. Grêmio Estudantil. 
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Parágrafo único. Cabe à equipe de liderança de cada unidade escolar garantir a 

articulação da Associação Amigos da Escola com o Conselho de Escola e criar condições para a 
organização e funcionamento do Grêmio Estudantil. 
 

Artigo 37. A AAE, pessoa jurídica de direito privado, é um órgão de representação dos 
Pais, Professores e Funcionários da escola, legalmente instituído e regido por Estatuto próprio, 
aprovado e homologado em Assembleia Geral, convocada especificamente para esse fim. 
 

Artigo 38. O Grêmio Estudantil é o órgão de representação dos estudantes da escola, 
com o objetivo de defender os interesses individuais e coletivos dos alunos, incentivando a 
cultura literária, artística e desportiva de seus membros. 
 

Parágrafo único. O Grêmio Estudantil deve ser regido por Estatuto próprio, aprovado e 
homologado em Assembleia Geral, convocada especificamente para esse fim. 
 

Artigo 39. Todos os bens da escola e de suas instituições juridicamente constituídas, 
devem ser patrimoniados, sendo os registros sistematicamente atualizados, com cópias 
anualmente encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação. 
 

Parágrafo único. Às instituições escolares das unidades de Ensino Fundamental da 
REM, não é permitida a cobrança de taxas ou colaborações vinculadas à matrícula. 
 

Artigo 40. Outras instituições e associações podem ser criadas, desde que aprovadas 
pelo Conselho de Escola e explicitadas no Projeto Educativo. 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 
Artigo 41. A organização didática compreende o conjunto de medidas voltadas para a 

consecução dos objetivos das escolas da REM expressos em seus respectivos Projetos 
Educativos, considerando o atendimento às diferentes faixas etárias e necessidades sócio 
educacionais e de aprendizagem dos alunos, abrangendo: 
 

I. cursos e modalidades de ensino; 

II. objetivos e organização dos cursos e modalidades de ensino; 

III. turnos e períodos de funcionamento; 

IV. organização curricular; 

V. Calendário Escolar; 

VI. frequência, compensação de ausência e evasão; 

VII. matrícula e transferência; 

VIII. progressão continuada; 

IX. avaliação institucional; 

X. processo de avaliação da aprendizagem; 

XI. recuperação; 
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XII. sistema de promoção, classificação e reclassificação; 

XIII. projetos especiais; 

XIV. plano de ensino; 

XV. regularização da vida escolar; 

XVI. documentos de vida escolar. 

 
Seção I 

Dos Cursos e Modalidades de Ensino 
 

Artigo 42. As unidades escolares de Ensino Fundamental da REM ministram: 
 

I. Ensino Fundamental Regular, em regime de progressão continuada, com duração 
mínima de nove anos. 
 
II. Educação de Jovens e Adultos - EJA, em regime de progressão continuada, destinada 
aos alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino 
Fundamental regular em idade própria; 
 
II. Educação de Jovens e Adultos – EJA I e II, na modalidade presencial, em regime de 
progressão continuada, destinada aos alunos que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no Ensino Fundamental regular em idade própria e Educação de Jovens e 
Adultos – EJA II, na modalidade semipresencial como alternativa diferenciada de 
ensino a esta demanda, que por várias razões, não consegue, além disso, frequentar os 
cursos integralmente presenciais.  (Redação dada pela Portaria nº 344/SME/2012) 
 
III. Educação Especial, para alunos com necessidades educacionais especiais 
objetivando a educação inclusiva. 
 

 
Seção II 

Dos objetivos e da organização do Ensino Fundamental Regular 
 

Artigo 43. O Ensino Fundamental Regular, obrigatório e gratuito, 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 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. 
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Artigo 44. O Ensino Fundamental Regular com duração mínima de nove anos, em 
regime de progressão continuada, é ministrado na seguinte conformidade: 
 

I . Anos Iniciais - correspondendo ao ensino do 1º ao 5º anos de escolaridade; 
 
II. Anos Finais – correspondendo ao ensino do 6º ao 9º anos de escolaridade. 

 
Parágrafo único. Ao final do 3º, 5º, 7º e 9º anos, o aluno que não apresentar condições 

de prosseguimento de estudos para o ano ou etapa seguinte, deve permanecer um ano letivo 
classificado no mesmo ano escolar, a fim de sanar suas dificuldades ou defasagens de 
aprendizagem. 
 

Artigo 45. Cada escola deve se organizar para oferecer no Ensino Fundamental 
Regular, a carga horária prevista em seu Quadro Curricular, devidamente aprovado pelo 
Conselho de Escola e homologado pela Secretária Municipal de Educação. 
 

§ 1º. Na definição da carga horária do Quadro Curricular cada escola deve considerar a 
característica de seu alunado e sua proposta pedagógica, respeitando o número máximo de 
horas aula estabelecido pela SME e o número mínimo de 800 (oitocentas) horas anuais 
estabelecido na LDBEN. 
 

§ 2º. As horas aula programadas no Quadro Curricular devem ser ministradas em no 
mínimo 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 
 
 

Seção III 
Dos Objetivos e da Organização da Educação de Jovens e Adultos 

 
Artigo 46. A Educação de Jovens e Adultos tem por objetivo proporcionar 

oportunidades educacionais àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
Ensino Fundamental Regular em idade própria, consideradas as características do alunado, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, desenvolvendo suas potencialidades para o 
exercício da cidadania. 
 

Artigo 47. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) é oferecida em regime 
de progressão continuada, sendo cada período letivo de 100 (cem) dias denominado “fase”, na 
seguinte conformidade: 
 

I. EJA I – correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental – em caráter 
informal, normatizado pela SME, com duração mínima de 2 (dois) anos e 100 (cem) 
dias , organizado em 5 (cinco) fases de 100 (cem) dias letivos. 
 
II. EJA II – correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental – em caráter formal, 
com duração mínima de dois anos letivos, organizado em 4 (quatro) fases de 100 (cem) 
dias letivos. 
 
Artigo 47. A Educação de Jovens e Adultos – EJA I e II é oferecida na modalidade 

presencial e a Educação de Jovens e Adultos - EJA II também na modalidade semipresencial, 
estão organizadas nas seguintes conformidades: 
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I. Educação de Jovens e Adultos – EJA I e II modalidade presencial é oferecida em 
regime de progressão continuada, sendo cada período letivo de 100 (cem) dias 
denominado “fase”, sendo: 

a. EJA I – correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental – em caráter 
informal, normatizado pela SME, com duração mínima de 2 (dois) anos e 100 (cem)  
dias, organizados em 5 (cinco) fases de 100 (cem) dias letivos. 
 
b. EJA II – correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental – em caráter 
formal, com duração mínima de 2 (dois) anos letivos, organizados em 4 (quatro) fases 
de 100 (cem) dias letivos. 

 
II. A Educação de Jovens e Adultos – EJA II - modalidade semipresencial – 
correspondente aos anos finais do Ensino Fundamental, com duração mínima de 4 
(quatro) semestres letivos de 400 (quatrocentas) horas, tem o curso organizado por 
módulos, sendo cada módulo com 6 (seis) semanas letivas composto por 10 (dez) aulas 
presenciais e 10 (dez) atividades extraclasse, ambas obrigatórias e um dia semanal 
para plantão de dúvidas, de caráter facultativo para o aluno. (Redação dada pela 
Portaria nº 344/SME/2012) 
 
Artigo 48. O curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA I, prevê a duração de 1500 

(hum mil e quinhentas) horas, distribuídas em 500 dias letivos. 
 

Parágrafo único. A carga horária diária da modalidade EJA I compreende 3 (três) horas, 
com 4 (quatro) horas aula de 45 minutos cada. 
 

Artigo 49. O curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA II, prevê a duração de 1600 
(hum mil e seiscentas) horas, distribuídas em 400 dias letivos. 
 

Parágrafo único. A carga horária semanal da modalidade EJA II compreende 25 
(vinte e cinco) horas aula, sendo as aulas de 45 (quarenta e cinco) minutos. (suprimido pela 
Portaria nº 344/SME/2012) 

 
Artigo 49. A Educação de Jovens e Adultos – EJA II, prevê a duração de 1600 (hum mil e 

seiscentas) horas, distribuídas:  
 

I. EJA II – modalidade presencial – 400 (quatrocentos) dias letivos. 
 

II. EJA II - modalidade semipresencial – 80 (oitenta) semanas letivas, distribuídas em 4 
(quatro) semestres.  

 
§ 1º. A carga horária semanal da modalidade EJA II presencial compreende 25 (vinte e 

cinco) horas aula, sendo as aulas de 45 (quarenta e cinco) minutos. (Redação dada pela 
Portaria nº ) 
 

§ 2º. A carga horária semanal de cada módulo da modalidade EJA II semipresencial 
compreende 20 (vinte) aulas, distribuídas entre 10 (dez) aulas presenciais e 10 (dez) atividades 
extraclasses, sendo as aulas de 50 (cinquenta) minutos. (Redação dada pela Portaria nº 
344/SME/2012) 
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Seção IV 
Dos objetivos e da organização da Educação Especial 

 
Artigo 50. A Educação Especial tem por objetivo assegurar a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades aos alunos com necessidades educacionais 
especiais, considerando suas condições específicas e, baseando-se no respeito às diferenças 
individuais e na igualdade de direitos, fornecer-lhes os meios de progredir em estudos 
posteriores. 
 

Artigo 51. A Educação Especial é oferecida por meio de atendimento educacional 
especializado que assegure recursos e serviços especiais para apoiar, complementar e 
suplementar os serviços educacionais comuns aos alunos com necessidades educacionais 
especiais. 

 
Artigo 52. Cabe às escolas oferecer aos alunos com necessidades educacionais 

especiais: 
 
I. agrupamento em classes comuns no ano em que se encontram classificados, por 
meio de um processo de inclusão; 
 
II. classes especiais, conforme avaliação da SME; 
 
III. flexibilização e adaptações curriculares e de acesso nos termos das instruções 
emanadas da SME; 
 
IV. serviços de apoio pedagógico especializado, realizados em Sala de Recurso e 
Laboratório de Aprendizagem, conforme instruções da SME; 
 
V. temporalidade flexível da fase/ano, de forma que os alunos possam concluir em 
tempo maior o currículo previsto, nos termos da legislação vigente; 
 
VI. terminalidade específica do Ensino Fundamental, nos termos da legislação vigente; 
 
VII. aceleração de estudos para alunos superdotados/talentosos, nos termos das 
instruções emanadas da SME. 

 
Seção V 

Dos Outros Cursos 
 

Artigo 53. As escolas poderão instalar outros cursos de curta duração, com a finalidade 
de atender aos interesses da comunidade local, dentro das possibilidades físicas, humanas e 
financeiras, em regime de parceria, quando possível e vantajoso, desde que não haja prejuízo 
do atendimento à demanda escolar do Ensino Fundamental nem ônus para Administração 
Pública: 
 

I. módulos de cursos pré-profissionalizantes; 
 
II. cursos de educação continuada para capacitação de professores e funcionários, sem 
prejuízo para as demais atividades escolares; 
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§ 1º. As escolas podem firmar parcerias ou termos de cooperação com entidades 
públicas ou privadas, desde que mantidos os seus objetivos educacionais. 
 

§ 2º. As parcerias ou termos de cooperação podem ser firmados pelas  equipes de 
liderança de cada unidade escolar ou instituições escolares juridicamente constituídas e 
devem, em qualquer caso, ser submetidos à apreciação do Conselho de Escola e da SME. 
 

Seção VI 
Dos Turnos e Jornada Escolar 

 
Artigo 54. As escolas devem organizar seus turnos e horários para atender às 

necessidades sócio-educacionais e de aprendizagem dos alunos considerando o atendimento 
às diferentes faixas etárias, as modalidades de ensino e seus respectivos projetos educativos. 
 

§ 1º. As escolas funcionam nos seguintes turnos diários: 
 
I. manhã e tarde, para o Ensino Fundamental Regular; 

 
II. noite, para a modalidade EJA. 

 
§ 2º. A jornada escolar dos alunos do Ensino Fundamental Regular, conforme Quadro 

Curricular aprovado e normas estabelecidas pela SME, inclui pelo menos quatro horas de 
efetivo trabalho escolar, com progressiva extensão do tempo de permanência do aluno na 
escola para período integral. 
 

Seção VII 
Da Organização Curricular 

 
Artigo 55. O currículo do curso de Ensino Fundamental e suas modalidades, Educação 

Especial e Educação de Jovens e Adultos compreende uma Base Nacional Comum e uma Parte 
Diversificada, observada a legislação específica. 
 

§ 1º. O ensino religioso constitui disciplina obrigatória, de matrícula facultativa, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa e vedadas quaisquer formas de 
proselitismo. 
  

§ 2º. Não são computados como hora de efetivo trabalho escolar o ensino religioso. 
 

§ 3º. Os alunos da Educação Especial que necessitem de Adaptações Curriculares 
devem ser atendidos por meio de projetos especiais elaborados pela escola, em conformidade 
com a legislação vigente, e homologados anualmente pela Secretária Municipal de Educação. 

 
§ 4º. Na Educação de Jovens e Adultos – EJA II, modalidade semipresencial, o 

Enriquecimento Curricular ocorre em forma de projeto, não compondo o total de horas letivas 
do curso. (Redação dada pela Portaria nº 344/SME/2012) 

 
§ 5º. O plantão de dúvidas semanal da Educação de Jovens e Adultos – EJA II, 

modalidade semipresencial é opcional para o aluno. (Redação dada pela Portaria nº 
344/SME/2012) 
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Artigo 56. O Quadro Curricular de cada unidade escolar deve prever a distribuição das 
horas aula entre os diferentes componentes curriculares da Base Nacional Comum e da Parte 
Diversificada, conforme seu Projeto Educativo e característica de seu alunado, inclusive 
quando ocorrer a extensão do atendimento em tempo integral. 
 

Parágrafo único. Anualmente cada unidade escolar deve elaborar o Quadro Curricular 
do Ensino Fundamental Regular e em cada dois anos o Quadro Curricular da Educação de 
Jovens e Adultos, conforme instruções específicas da SME. 

 
Seção VIII 

Do Calendário Escolar 
 

Artigo 57. As escolas devem elaborar anualmente seu próprio Calendário Escolar do 
Ensino Fundamental Regular e da modalidade EJA com o envolvimento da Equipe de 
Liderança, do Corpo Docente e do Conselho de Escola, observando as normas emanadas da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 

Parágrafo único. O Calendário Escolar, após aprovado pelo Conselho de Escola, deve 
ser encaminhado para análise da Supervisão de Ensino e posterior homologação da Secretária 
Municipal de Educação. 
 

Artigo 58. A organização do Calendário Escolar deve garantir a implementação da 
proposta pedagógica da escola de forma a garantir o mínimo de 200 dias de efetivo trabalho 
escolar e a carga horária anual estabelecida no Quadro Curricular homologado. 
 

Artigo 59. Consideram-se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem 
desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didáticopedagógicas, 
planejadas pela escola desde que realizadas com o controle de frequência e sob orientação 
dos professores. 

 
Seção IX 

Da Frequência, Compensação de Ausências e Evasão 
 

Artigo 60. É obrigatória, ao aluno, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) do total da carga horária do período letivo, para fins de promoção. 
 

Artigo 61. As escolas devem realizar o controle sistemático da frequência dos alunos às 
atividades escolares, registrando diariamente sua presença ou ausência no Diário de Classe. 
 

Artigo 62. O controle de frequência às atividades escolares deve ser efetuado sobre o 
total de horas letivas aprovadas no Quadro Curricular do ano letivo em curso. 
 

Artigo 63. As escolas devem adotar as medidas necessárias para garantir que os alunos 
compensem ausências que ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) das aulas dadas, 
conforme instruções emanadas da SME. 
 

§ 1º. As atividades de compensação de ausências devem ser programadas, orientadas 
e registradas pelo professor de cada classe ou disciplina, com a finalidade de sanar as 
dificuldades de aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas. 
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§ 2º. A compensação de ausência não exime as escolas de adotarem medidas previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem a família e o próprio aluno de justificar suas 
faltas. 

§3º. No plantão de dúvidas semanal da modalidade EJA II semipresencial, com 
frequência facultativa ao aluno, pode ocorrer reposição de aulas para os alunos matriculados 
nesta modalidade. (Redação dada pela Portaria nº 344/SME/2012) 
 

Artigo 64. É assegurado o regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento 
pedagógico da unidade escolar, como forma de compensação de ausência às aulas aos alunos 
que apresentarem impedimento de frequência, conforme as seguintes condições previstas na 
legislação vigente: 
 

I. portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou 
outras condições mórbidas; 

 
II. gestantes. 
 
Artigo 65. No Ensino Fundamental Regular é considerado evadido o aluno que 

definitivamente deixou de frequentar a escola e que, ao término do ano letivo, tenha 
ultrapassado o limite de 
 25% de faltas, sem que tenha retornado às aulas. 
 

Artigo 66. Na modalidade EJA é considerado desistente o aluno que se ausentar às 
aulas sem justificativa, conforme os critérios emanados da SME. 
 

Seção X 
Dos procedimentos de Ingresso, Matrícula e Transferência 

 
Artigo 67. A matrícula do aluno nas escolas da REM deve ser feita pelos pais ou 

responsáveis, ou pelo próprio aluno, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela SME para 
atendimento da demanda escolar pela rede municipal e a legislação vigente. 
 

Artigo 68. Nos procedimentos de ingresso, matrícula e transferência de alunos, as 
escolas devem observar rigorosamente os critérios estabelecidos para toda a rede de ensino 
municipal, emanados da SME. 
 

Parágrafo único. O Regimento das escolas não deve restringir o número de vagas nem 
estipular critérios diferentes daqueles estabelecidos pela SME para regulamentar o acesso e a 
permanência de alunos na escola. 
 

Seção XI 
Da Progressão Continuada 

 
Artigo 69. As escolas da REM adotam o regime de progressão continuada com a 

finalidade de propiciar aos alunos condições favoráveis ao sucesso de seu aprendizado no 
Ensino Fundamental, buscando eliminar os prejuízos educacionais e de tempo e os recursos 
decorrentes da repetência e evasão. 
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Parágrafo único. Compete às escolas proporcionar atividades de recuperação aos 
alunos que delas necessitem, bem como prover a aceleração dos estudos aos alunos em 
situações de defasagem do estágio de aprendizado em relação à idade, mediante 
oportunidades diversificadas de construção do conhecimento e desenvolvimento de 
habilidades, segundo as características individuais de cada um. 
 

Seção XII 
Da Avaliação Institucional 

 
Artigo 70. A avaliação das escolas, quanto à sua estrutura, organização, 

funcionamento e interferência no processo de ensino e de aprendizagem, deve ser 
instrumento de reflexão e transformação da prática escolar, objetivando aprimorar a 
qualidade de ensino. 
 

Artigo 71. A avaliação institucional interna e externa deve ser realizada objetivando a 
análise, orientação e retomada, se necessário, dos procedimentos pedagógicos, 
administrativos e financeiros de cada escola. 
 

Artigo 72. A avaliação interna, processo organizado pelas escolas, e as avaliações 
externas, organizadas pela Secretaria Municipal e Estadual de Educação e pelo Governo 
Federal, devem ser subsidiadas por registros contínuos e observações. 
 

Parágrafo único. Os objetivos e procedimentos da avaliação interna são definidos pelo 
Conselho de Escola de cada unidade, e os referentes à avaliação externa pelos órgãos centrais. 
 

Artigo 73. A síntese das avaliações de cada instituição deve ser apreciada pelos 
Conselhos de Escola, anexada aos respectivos projetos educativos e deve nortear o 
replanejamento das ações de cada unidade escolar. 
 

Seção XIII 
Do Processo de Avaliação da Aprendizagem 

 
Artigo 74. O processo de avaliação da aprendizagem realiza-se por meio de 

procedimentos internos e externos: 
 

I. a avaliação interna, de responsabilidade dos professores e das unidades escolares, 
deve ser contínua, cumulativa e sistemática, diagnosticando a situação de 
aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular e aos objetivos 
propostos a cada etapa de estudos. 
 
II. a avaliação externa, de responsabilidade da SME, objetiva oferecer subsídios para a 
tomada de decisões no âmbito da própria escola e dos demais níveis do sistema, 
através da análise comparativa dos dados. 

 
Artigo 75. São objetivos básicos da avaliação interna: 

 
I. diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

II. possibilitar que o aluno auto-avalie sua aprendizagem; 

III. orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 
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IV. embasar as decisões dos Conselhos de Classe quanto: 

a) à necessidade de oferta de estudos de recuperação; 

b) ao encaminhamento ao laboratório de aprendizagem e sala de recursos, quando 

houver; 

c) a classificação e reclassificação de alunos; 

d) ao processo de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

 
Artigo 76. O sistema de avaliação do rendimento do aluno, deve traduzir com 

fidelidade a natureza quantitativa e, principalmente, qualitativa dos objetivos efetivamente 
atingidos no aprendizado. 
 

Artigo 77. A avaliação da aprendizagem é uma prática pedagógica intrínseca ao 
processo ensino e aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do 
conhecimento pelo aluno. 
 

Artigo 78. A avaliação é contínua, cumulativa e processual, devendo refletir o 
desenvolvimento global do aluno e considerar as características individuais deste no 
conjunto dos componentes curriculares cursados. 
 

Artigo 79. A avaliação é realizada em função dos conteúdos, utilizando métodos e 
instrumentos diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas expressas 
no Projeto Educativo da escola. 
 

Parágrafo único . É vedado submeter o aluno a uma única oportunidade e a um único 
instrumento de avaliação. 
 
 

Artigo 80. O resultado da avaliação deve proporcionar dados que permitam a reflexão 
sobre a ação pedagógica, contribuindo para que a escola possa reorganizar conteúdos, 
instrumentos e metodologia de ensino. 
 

Artigo 81. Os registros de avaliação devem ser sintetizados bimestralmente em uma 
escala numérica de notas em números decimais de 0 (zero) a 10 (dez) com arredondamento 
escalonado para 0,5 décimos ou para número inteiro, de acordo 
com os objetivos propostos. 
 

§ 1º. Os registros contendo as dificuldades e avanços da aprendizagem devem ser 
realizados continuamente em ficha de acompanhamento do desenvolvimento do aluno a ser 
elaborada pela escola. 
 

§ 2º. A atribuição das notas deve ser feita, bimestralmente pelo professor, sendo 
ratificada nos Conselhos de Classe. 
 

§ 3º. Ao final do ano letivo, o professor deve emitir a nota final que melhor represente 
o desempenho global do aluno durante o ano. 
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§ 4º. Para as classes de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de 09 anos, a nota deve 
ser atribuída apenas ao final do ano letivo, devendo os registros bimestrais da aprendizagem 
dos alunos subsidiarem a atribuição da nota final. 
 

Artigo 82. Os resultados das avaliações dos alunos devem ser registrados em 
documentos próprios, a fim de que sejam asseguradas a regularidade e autenticidade de sua 
vida escolar. 
 

Parágrafo único. Os resultados da recuperação devem ser incorporados às avaliações 
efetuadas durante o período letivo, constituindo-se em mais um componente do 
aproveitamento escolar, sendo obrigatória sua anotação no Diário de Classe. 
 

Artigo 83. As reuniões ordinárias dos Conselhos de Classe, bem como as reuniões dos 
professores, alunos e pais para conhecimento, para análise e reflexão sobre os procedimentos 
de ensino e os resultados de aprendizagem alcançados devem estar previstas no Calendário 
Escolar. 

Seção XIV 
Da Recuperação 

 
Artigo 84. Todos os alunos têm igual direito de fazer estudos de recuperação nas 

disciplinas em que tiverem aproveitamento insatisfatório, de acordo com a programação e 
prioridades determinadas pelos Conselhos de Classe. 
 

Artigo 85. As atividades de recuperação são realizadas de forma intrínseca e paralela 
ao longo do ano letivo e de forma intensiva, em horário diverso das aulas regulares, sob forma 
de projeto especial. 
 

Artigo 86. As atividades pedagógicas de recuperação da aprendizagem aos alunos do 
1º e 2º anos do Ensino Fundamental Regular ocorrem por meio de grupos de estudos em 
horário regular das aulas, conforme normatização específica definida pela SME. 
 

Artigo 87. As escolas devem observar os procedimentos do processo de recuperação 
dispostos em Portaria específica emitida SME. 
 

Seção XV 
Da Promoção, Classificação e Reclassificação 

 
Artigo 88. A promoção é o resultado da avaliação do aproveitamento escolar do aluno 

e da apuração da sua frequência. 
 

§ 1º Para fim de promoção, é considerado como patamar indicativo de desempenho 
escolar satisfatório a nota final igual ou superior a 5,0 (cinco) e frequência igual ou superior a 
75% dos dias letivos ou aulas dadas. 
 

§ 2º No Ensino Fundamental Regular, a promoção ocorre por decisão do Conselho de 
Classe, ao final do 3º, 5º, 7º e 9º anos. 
 

§ 3º Na EJA I a promoção ocorre por decisão do Conselho de Classe ao final da 5ª fase 
e, na EJA II, ao final da 4ª fase. 
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§4º Na EJA II, modalidade semipresencial, a promoção se dá por eliminação de 
componentes dos módulos, mediante aprovação na avaliação processual, ou por 
aproveitamento de estudos concluídos com êxito no ENCCEJA – Exame Nacional de Conclusão 
de Curso de Jovens e Adultos ou em exames equivalentes de órgãos oficiais. (incluído pela 
Portaria nº 344/SME/2012). 

 
Artigo 89. Para fins de promoção, o Conselho de Classe deve levar em consideração o 

desempenho global do aluno durante o ano ou fase, no conjunto dos componentes 
curriculares cursados, as características individuais do aluno e as condições de prosseguimento 
de estudos na etapa seguinte. 
 

Artigo 90. Após o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental Regular, a 
classificação dos alunos ocorre: 
 

I. por progressão continuada, ao final do 1º, 2º, 4º, 6º e 8º anos do Ensino 
Fundamental Regular; 
 
II. por promoção, ao final do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental Regular; 
 
III. no momento da transferência, no caso de alunos provenientes de outras escolas. 

 
Artigo 91. A classificação dos alunos na Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental ocorre, observada, em cada caso, a legislação específica: 
 
Artigo 91. A classificação dos alunos na Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental – modalidade presencial ocorre observada, em cada caso, a legislação 
específica: 
 

I. por progressão continuada, ao final de cada fase; 
 
II. por promoção, ao final da última fase do curso; 
 
III. no momento da transferência dos alunos provenientes de outras escolas. 

 
Parágrafo Único. A Educação de Jovens e Adultos, modalidade semipresencial 

classifica os alunos no momento do ingresso ou promoção, por eliminação de componentes 
curriculares de cada modulo e concluídos com êxito, devidamente comprovados pelo 
interessado. (incluído pela Portaria nº 344/SME/2012). 

 
Artigo 92. Para os alunos que não tiverem comprovação de estudos anteriores, a 

classificação deve ser feita pela escola mediante avaliação de competências, observados o 
critério de idade e exigências do curso aplicáveis ao caso. 
 

Artigo 93. Ao final do 3º , 5º, 7º e 9º anos, o aluno que, no conjunto dos componentes 
curriculares, não atingir o nível de aprendizagem que possibilite o prosseguimento de estudos 
deverá permanecer classificado no mesmo ano escolar para sanar suas dificuldades ou 
defasagens de aprendizagem. 
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Artigo 94. Deverá permanecer classificado no mesmo ano/fase escolar o aluno que, ao 
final do ano letivo ou fase, apresentar frequência inferior a 75% dos dias letivos ou aulas 
dadas, sem que tenha compensado as ausências. 
 

Parágrafo único – O aluno que permanecer classificado no mesmo ano/fase escolar 
por ultrapassar o limite de faltas sem a devida compensação de ausências poderá, no início do 
ano ou fase seguinte ser reclassificado mediante avaliação de competência. 
 

Artigo 95. A reclassificação de um aluno para estudar em ano mais avançado, tendo 
como referência a correspondência entre idade e ano e uma avaliação das competências do 
aluno nas matérias da Base Nacional Comum do Currículo, em consonância com a proposta 
pedagógica da escola, pode ocorrer, observada a legislação específica, a partir de: 
 

I. proposta apresentada pelos conselhos de classe, com base nos resultados de 
avaliação diagnóstica; 
 
II. solicitação do próprio aluno ou seus responsáveis por requerimento ao diretor da 
escola. 

 
§ 1º. O aluno pode ser reclassificado com defasagem de conhecimentos ou lacuna 

curricular de anos anteriores quando for possível suprir a defasagem ou lacuna por meio de 
atividades de recuperação ou outra medida pedagógica. 
 

§ 2º. O aluno pode ser reclassificado por competência, independentemente de sua 
frequência no ano/fase anterior. 
 

§ 3º. A reclassificação não pode ocorrer ao final do último ano do Ensino Fundamental 
Regular ou ao final da última fase da Educação de Jovens e Adultos. 
 

Seção XVI 
Dos Projetos Especiais 

 
Artigo 96. As escolas podem desenvolver projetos especiais planejados e 

implementados pelos professores, com aprovação do Conselho de Escola e da SME, 
abrangendo: 
 

I. recuperação da aprendizagem e orientação de estudos; 
 
II. aceleração de estudos para alunos superdotados/talentosos; 
 
III. adaptação curricular para alunos com deficiências; 
 
IV. formação de grupo de estudos e pesquisa; 
 
V. uso de salas ambientes, salas de leitura, laboratórios, recursos de informática e 
multimeios; 
 
VI. atividades de cultura e lazer e outras de interesse da comunidade escolar que 
sejam plenamente integradas no processo educativo. 

Seção XVII 
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Dos Planos de Ensino 
 

Artigo 97. O Plano de Ensino, elaborado pelo professor, em consonância com o Projeto 
Educativo, a Política Educacional da REM e os dispositivos legais vigentes que estabelecem 
referências curriculares, constitui documento das escolas para orientar a prática docente. 
 
 

§ 1º. O Plano de Ensino deve conter os objetivos gerais e específicos por componente 
curricular, os conteúdos, as estratégias de ensino utilizadas e os procedimentos de avaliação 
adotados. 
 

§ 2º. O Plano de Ensino deve ser elaborado pelo professor anualmente e avaliado 
bimestralmente. 
 

§ 3º. O Plano de Ensino deve ser mantido nas respectivas unidades escolares 
juntamente com os registros atualizados de frequência e aproveitamento dos alunos, à 
disposição das equipes de liderança, Coordenadoria Pedagógica e Supervisão de Ensino. 
 

Seção XVIII 
Da Regularização da Vida Escolar 

 
Artigo 98. A regularização da vida escolar deve ocorrer sempre que for detectada a 

irregularidade dos atos escolares dos alunos por falha administrativa em algum ano escolar 
anterior. 
 

Parágrafo único. Os procedimentos para análise e decisões dos protocolados 
referentes à regularização da vida escolar devem atender aos dispositivos legais vigentes. 
 

Seção XIX 
Dos Documentos de Vida Escolar 

 
Artigo 99. A escrituração e o arquivamento de documentos de vida escolar têm como 

finalidade assegurar, em qualquer tempo, a verificação de: 
 

I. identificação de cada aluno; 

II. regularidade de seus estudos; 

III. autenticidade de sua vida escolar. 

 
Artigo 100. Os atos escolares, para efeito de registro e arquivamento são escriturados 

em livros e fichas padronizadas, observando-se as instruções da SME. 
 

Artigo 101. Os livros de escrituração escolar devem conter termos de abertura e 
encerramento, imprescindíveis à identificação e comprovação dos atos que se registrarem, 
datas e assinaturas que os identifiquem, assegurando em qualquer tempo, a identidade do 
aluno, regularidade e autenticidade de sua vida escolar. 
 

Artigo 102. As escolas devem dispor de documentos para registros individuais de 
alunos, professores e outras ocorrências. 
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Artigo 103. São documentos de registro da vida escolar do aluno: 

 
I. Ficha Cadastral de Matrícula; 

II. Ficha Individual de Registro do Desenvolvimento do Aluno; 

III. Relatórios Descritivos Parciais e Finais dos alunos atendidos nos Apoios 

Pedagógicos; 

IV. Histórico Escolar; 

V. Atas de Resultados Finais; 

VI. Boletim Escolar; 

VII. Diário de Classe. 

 
Artigo 104. As unidades escolares devem respeitar rigorosamente os critérios para 

arquivamento e eliminação de documentos bem como os prazos de sua vigência expressos na 
Tabela de Temporalidade de Documentos e dispostos na legislação em vigor. 
 

Artigo 105. Cabe às unidades escolares expedir históricos escolares, declarações de 
conclusão de ano e fase, certificado de conclusão de curso, com especificações que assegurem 
a clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos. 
 

Parágrafo único. Ao aluno que concluir o Ensino Fundamental Regular ou EJA com 
Adaptações Curriculares ou por Terminalidade Específica deve ser expedido certificado de 
conclusão próprio acompanhado de Relatório Descritivo, conforme instruções da SME e 
legislação específica. 
 

TÍTULO III 
DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS DOCENTES E EQUIPE DE LIDERANÇA 
 

Seção I 
Dos Direitos 

 
Artigo 106. Aos docentes e Equipe de Liderança, além dos direitos assegurados na 

legislação vigente são garantidos os seguintes: 
 

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 Educativo e Regimento 
Escolar; 
 
III. participar de grupos de estudos, encontros, cursos, seminários e outros eventos, 
ofertados pela SME e pela própria unidade escolar, tendo em vista o seu constante 
aperfeiçoamento profissional; 
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IV. propor aos diversos setores da unidade escolar ações que viabilizem um melhor 
funcionamento das atividades; 
 
V. requisitar ao setor competente o material necessário à sua atividade, dentro das 
possibilidades da unidade escolar; 
 
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 na unidade escolar; 
 
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 de Escola e associações afins; 
 
IX. participar de associações e/ou agremiações afins; 
 
X. participar da definição do Quadro Curricular da escola, conforme normas emanadas 
da SME; 
 
XI. ter assegurado, pelo mantenedor, o processo de formação continuada; 
 
XII. ter acesso às orientações e normas emanadas da SME; 
 
XIII. participar da Avaliação Institucional, conforme orientação da SME; 
 
XIV. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar; 
 
XV. ter assegurado gozo de férias previsto em lei. 

 
Artigo 107. Além dos direitos relacionados no artigo anterior, as escolas podem 

acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitada a legislação vigente. 
 

Seção II 
Dos Deveres 

 
Artigo 108. Aos docentes e Equipe de Liderança, além das atribuições e competências 

previstas no Capítulo I do Título II, deste Regimento Escolar, compete: 
 

I. possibilitar que a unidade escolar 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 aluno na escola; 
 
III. elaborar exercícios domiciliares aos alunos impossibilitados de frequentar a escola; 
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IV. colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
 
V. comparecer às reuniões do Conselho de Escola, quando membro representante do 
seu segmento; 
 
VI. manter e promover relações cooperativas no âmbito escolar; 
 
VII. cumprir as diretrizes definidas no Projeto Educativo da escola, no que lhe couber; 
 
VIII. manter o ambiente favorável ao desenvolvimento do processo pedagógico; 
 
IX. comunicar aos órgãos competentes quanto à frequência dos alunos, para tomada 
das ações cabíveis; 
 
X. dar atendimento ao aluno independentemente de suas condições de aprendizagem; 
 
XI. organizar e garantir a reflexão sobre o processo pedagógico na escola; 
 
XII. manter os pais ou responsáveis e os alunos informados sobre o sistema de 
avaliação da escola, no que diz respeito à sua área de atuação; 
 
XIII. informar pais ou responsáveis e os alunos sobre a frequência e desenvolvimento 
escolar obtidos no decorrer do ano letivo; 
 
XIV. estabelecer estratégias de recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, 
visando à melhoria do aproveitamento escolar; 
 
XV. receber e analisar o pedido de reconsideração de resultados finais dos alunos, 
recebido no prazo estabelecido na legislação; 
 
XVI. cumprir e fazer cumprir os horários e o Calendário Escolar; 
 
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. 
 
Artigo 109. Aos docentes e Equipe de Liderança 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 alunos da unidade escolar; 
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III. discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente 
qualquer membro da comunidade escolar; 
 
IV. expor colegas de trabalho, alunos ou qualquer membro da comunidade a situações 
constrangedoras; 
 
V. retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer 
documento ou material pertencente à escola; 
 
VI. ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho; 
 
VII. receber pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de ensino, 
durante o período de trabalho, sem a prévia autorização do órgão competente; 
 
VIII. ausentar-se da escola, sem prévia autorização do órgão competente; 
IX. transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 
 
X. impedir a entrada ou permanência do aluno na sala de aula, no caso dos docentes, 
salvo em casos de extrema gravidade e com encaminhamento expresso à equipe de 
liderança; 
 
XI. utilizar-se em sala de aula de aparelhos celulares, recebendo e fazendo chamadas 
telefônicas;  
 
XII. 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 
de Escola; 
 
XIII. promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de 
qualquer natureza, envolvendo o nome da escola, sem a prévia autorização da direção; 
 
XIV. comparecer à escola embriagado ou com indicativos de ingestão e/ou uso de 
substâncias químicas tóxicas; 
 
XV. fumar nas dependências da unidade escolar. 

 
Artigo 110. Além dos deveres e restrições relacionados nos artigos anteriores, as 

escolas podem acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitada a legislação 
vigente. 
 

Artigo 111. 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 E DEVERES DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO ETÉCNICO 
 

Seção I 
Dos Direitos 
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Artigo 112. Os integrantes da equipe de apoio administrativo e técnico, além dos 

direitos que lhes são assegurados em lei, têm 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 Educativo da escola; 
 
IV. requisitar o material necessário à sua atividade, dentro das possibilidades do 
estabelecimento de ensino; 
 
V. sugerir aos diversos setores de serviços da escola, ações que viabilizem um melhor 
funcionamento de suas atividades; 
 
VI. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado como representante no Conselho de 
Escola e associações afins; 
 
VII. participar de associações e/ou agremiações afins; 
 
VIII. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar. 
 

Artigo 113. Além dos direitos relacionados no artigo anterior, as escolas podem 
acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitada a legislação vigente. 
 

Seção II 
Dos Deveres 

 
Artigo 114. Além das outras atribuições legais, compete à equipe de apoio 

administrativo e técnico: 
 
I. cumprir e fazer cumprir os horários e Calendário Escolar; 
 
II. ser assíduo, comunicando com antecedência os atrasos e faltas eventuais; 
 
III. contribuir, no âmbito de sua competência, para que a escola 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 aluno 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; 
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VIII. comparecer às reuniões do Conselho de Escola, 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. 

 
Artigo 115. À equipe de apoio administrativo e técnico 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 da unidade escolar no seu horário de trabalho sem a prévia autorização do 
setor competente; 
 
V. expor alunos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da comunidade a situações 
constrangedoras; 
 
VI. receber pessoas estranhas ao funcionamento da unidade escolar 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 de Escola; 
 
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 da unidade escolar. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

Normas Regimentais  aprovada pela Portaria nº 88/SME/08 com as alterações aprovadas pela Portaria nº344/SME/12, em 
virtude da LC 454 de 08/12/2011, Deliberação CME 01/12 e Indicação CME 01/12 homologadas pela Portaria nº 158/SME/12. 

32 
 

Artigo 116. Além dos deveres e restrições relacionados no artigo anterior, as escolas podem 
acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitada a legislação vigente. 
 
Artigo 117. 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 E AÇÕES DISCIPLINARES DOS ALUNOS 

 
Seção I 

Dos Direitos 
 

Artigo 118. Constituem-se direitos dos alunos, com observância dos dispositivos 
constitucionais da Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA e da 
Lei nº. 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN: 
 

I. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar no ato da matrícula; 
 
II. ter assegurado que a escola 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 da unidade escolar; 
 
VI. utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da escola, de 
acordo com as normas estabelecidas; 
 
VII. participar das aulas e das demais atividades escolares; 
 
VIII. ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício 
de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 
 
IX. participar de forma representativa na construção, acompanhamento e avaliação do 
Projeto Educativo da escola; 
 
X. ser informado sobre o sistema de avaliação da escola; 
 
XI. tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua frequência, no 
decorrer do processo de ensino e aprendizagem; 
 
XII. solicitar, pelos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, revisão do 
aproveitamento escolar e do resultado final de avaliação; 
 
XIII. ter assegurado o direito à recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, 
mediante metodologias diferenciadas que possibilitem sua aprendizagem; 
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XIV. contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
 
XV. requerer transferência, quando maior, ou através dos pais ou responsáveis, 
quando menor; 
 
XVI. ter reposição das aulas quando da ausência do professor responsável pela 
disciplina; 
 
XVII. solicitar os procedimentos didático-pedagógicos previstos na legislação vigente e 
normatizados pela SME; 
 
XVIII. sugerir, aos diversos setores de serviços da unidade escolar, ações que viabilizem 
melhor funcionamento das atividades; 
 
XIX. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no Conselho de 
Escola e associações afins; 
 
XX. participar de associações e/ou organizar agremiações afins; 
 
XXI. representar ou fazer-se representar nas reuniões do Conselho de Classe; 
 
XXII. realizar as atividades avaliativas, em caso de falta às aulas, mediante justificativa 
e/ou atestado médico; 
 
XXIII. 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 previsto em lei ou 
gestação; 
 
XXIV. receber atendimento educacional hospitalar, quando impossibilitado de 
frequentar a escola por motivos de enfermidade, em virtude de situação de 
internamento hospitalar. 

 
Artigo 119. Além dos direitos relacionados no artigo anterior, as escolas podem 

acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitada a legislação vigente. 
 

Seção II 
Dos Deveres 

 
Artigo 120. São deveres dos alunos: 

 
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 da escola, nos respectivos âmbitos 
de competência; 
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IV. participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas pela 
unidade escolar; 
 
V. comparecer às reuniões do Conselho de Escola, 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. providenciar e dispor, sempre que possível, o material solicitado e necessário ao 
desenvolvimento das atividades escolares;  
 
IX. tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas; 
 
X. comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos gerais, 
sempre que lhe for solicitado; 
 
XI. comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 
 
XII. manter-se em sala durante o período das aulas; 
 
XIII. apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas; 
 
XIV. comunicar qualquer irregularidade de que tiver conhecimento ao setor 
competente; 
 
XV. apresentar justificativa dos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, 
para poder entrar após o horário de início das aula ou sair antecipadamente; 
 
XVI. apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis, quando 
criança ou adolescente, em caso de falta às aulas; 
 
XVII. responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e os 
pertencentes à Sala de Leitura da escola; 
 
XVIII. 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; 
 
XIX. respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e critérios 
estabelecidos; 
 
XX. cumprir as disposições do Regimento Escolar no que lhe couber. 

 
Artigo 121. Ao aluno é vedado: 

 
I. tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento das 
atividades escolares; 
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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 à escola; 
 
IV. trazer para a escola material de natureza estranha ao estudo; 
 
V. ausentar-se da unidade escolar sem prévia autorização; 
 
VI. receber, durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão 
competente, pessoas estranhas ao funcionamento da escola; 
 
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 a 
situações constrangedoras; 
 
IX. entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo 
professor; 
 
X. fumar nas dependências da unidade escolar; 
 
XI. comparecer às aulas embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou uso de 
substâncias químicas tóxicas; 
 
XII. utilizar-se de celular e outros aparelhos eletrônicos, na sala de aula, que não 
estejam vinculados ao processo ensino e aprendizagem; 
 
XIII. danificar os bens patrimoniais da unidade escolar ou pertences de seus colegas, 
funcionários e professores; 
 
XIV. portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar em risco 
a segurança das pessoas; 
 
XV. portar material que represente perigo para sua integridade moral, física ou de 
outrem; 
 
XVI. 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 
de Escola; 
 
XVII. promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou campanhas 
de qualquer natureza, no ambiente escolar, sem a prévia autorização da direção. 

 
Artigo 122. Além dos deveres e restrições relacionados nos artigos anteriores, as 

escolas podem acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitada a legislação 
vigente. 
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Seção III 

Das Ações Educativas, Pedagógicas e Disciplinares 
 

Artigo 123. O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as 
disposições contidas no Regimento Escolar ficará sujeito às seguintes ações: 
 

I. orientação disciplinar efetuada pelo professor, com ações pedagógicas registradas; 
 
II. orientação disciplinar efetuada pela Equipe de Liderança, com ações pedagógicas 
registradas; 
III. convocação dos pais ou responsáveis para ciência das ocorrências e 
encaminhamentos feitos pela equipe de liderança, visando o acompanhamento do 
aluno, quando criança ou adolescente; 
 
IV. encaminhamento ao Conselho de Escola para aprovação de medidas 
socioeducativas a serem acompanhadas pelo Serviço de Orientação Educacional e 
Equipe de Liderança, com ciência dos responsáveis; 
 
V. esgotadas as possibilidades no âmbito da unidade escolar, inclusive do Conselho de 
Escola, será encaminhado ao Conselho Tutelar, quando criança ou adolescente, para a 
tomada de providências cabíveis. 

 
Artigo 124. Além das ações previstas no artigo anterior, as escolas podem acrescentar 

outras relacionadas à realidade local, respeitando a legislação vigente. 
 

§ 1º. As escolas não devem criar impedimentos de qualquer natureza que dificultem 
aos alunos o acesso às atividades escolares. 
 

§ 2º. As escolas não devem incluir regras ou propor solicitações que sujeitem o aluno à 
discriminação ou constrangimento de qualquer ordem. 
 

Artigo 125. Todas as ações disciplinares previstas no Regimento Escolar serão 
devidamente registradas em Ata e apresentadas aos responsáveis e demais órgãos 
competentes para ciência das ações tomadas. 
 

Artigo 126. Nos casos graves de descumprimento de normas , deve ser ouvido o 
Conselho de Escola que decidirá pela aplicação das medidas educativas apropriadas a cada 
caso, ou pelo encaminhamento às autoridades competentes. 
 

Artigo 127. Nenhuma medida aplicada ao aluno deve ferir o Estatuto da Criança e 
Adolescente. 

 
Parágrafo único - Devem estar salvaguardados: 

 
I. o direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 
 
II. assistência dos pais ou responsáveis no caso do aluno com idade inferior a 18 anos; 
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III. o direito do aluno à continuidade de estudos, no mesmo ou em outro 
estabelecimento de ensino público. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

Seção I 
Dos Direitos 

 
Artigo 128. Os pais ou responsáveis, além dos direitos outorgados por toda a legislação 

aplicável, têm ainda as seguintes prerrogativas: 
 

I. serem respeitados na condição de pais ou responsáveis, interessados no processo 
educacional desenvolvido na unidade escolar; 
 
II. participar das discussões da elaboração e implementação do Projeto Educativo da 
escola; 
 
III. sugerir, aos diversos setores da escola, ações que viabilizem melhor funcionamento 
das atividades; 
 
IV. ter conhecimento efetivo do Projeto Educativo da escola e das disposições contidas 
no Regimento Escolar; 
 
V. ser informado sobre o sistema de avaliação da escola; 
 
VI. ser informado, no decorrer do ano letivo, sobre a frequência e rendimento escolar 
obtido pelo aluno; 
 
VII. ter acesso ao Calendário Escolar; 
 
VIII. solicitar revisão de notas ou reconsideração do resultado final da avaliação do 
aluno; 
 
IX. assegurar autonomia na definição dos seus representantes no Conselho Escolar; 
 
X. contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
 
XI. ter garantido o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a 
permanência do aluno na escola; 
 
XII. ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no Conselho de 
Escola e associações afins; 
 
XIII. participar de associações e/ou agremiações afins; 
 
XIV. representar e/ou ser representado, na condição de segmento, no Conselho de 
Escola. 
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Artigo 129. Além dos direitos relacionados no artigo anterior, as escolas podem 
acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitando a legislação vigente. 
 

Seção II 
Dos Deveres 

 
Artigo 130. Aos pais ou responsáveis, além de outras atribuições legais, competem: 

 
Idisposições do Regimento Escolar, no que lhe couber. 

 
Artigo 131. Aos pais ou responsáveis é vedado: 

 
I. tomar decisões individuais que venham a prejudicar o desenvolvimento escolar do 
aluno 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 aluno pelo 
qual é responsável, discriminando-o, usando de violência simbólica, agredindo-o 
fisicamente e/ou verbalmente, no ambiente escolar; 
 
V. expor o aluno 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 de Escola; 
 
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 a reuniões ou eventos da escola embriagado ou com sintomas de 
ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas; 
 
IX. fumar nas dependências da escola; 

 
Artigo 132. Além dos deveres e restrições relacionados no artigo anterior, as escolas 

podem acrescentar outros relacionados à realidade local, respeitando a legislação vigente. 
 

Artigo 133. 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. 
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TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Finais 

 
Artigo 134. O Regimento Escolar de cada unidade escolar deve ser apreciado pelo 

respectivo Conselho de Escola e aprovado pela Secretária Municipal de Educação, mediante 
Portaria. 
 

Artigo 135. 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 SME. 
 

Artigo 136. O Regimento Escolar poderá ser modificado por Adendo de 
Alteração e/ou de Acréscimo, devendo ser submetido à apreciação do Conselho de 
Escola, com análise e aprovação da SME. 
 

Artigo 137. Todos os profissionais em exercício nas escolas, os alunos regularmente 
matriculados e respectivos pais ou responsáveis devem tomar conhecimento do disposto nos 
respectivos Regimentos Escolares. 
 

Artigo 138. Os casos omissos no Regimento Escolar devem ser analisados pelo 
Conselho de Escola e, se necessário, encaminhados aos órgãos superiores competentes. 
 

Artigo 139. O Regimento Escolar entrará em vigor na data de sua homologação pela 
Secretaria Municipal de Educação, com efeito retroativo ao primeiro dia letivo do respectivo 
ano. 
 

Artigo 140. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental da REM devem elaborar seu 
Regimento Escolar respeitando as Normas Regimentais aqui estabelecidas. 
 

Parágrafo único. Acompanham as Normas Regimentais, documento elaborado pela 
SME que contempla as atribuições exercidas pelos profissionais da escola, as quais devem ser 
inseridas no Regimento Escolar de cada unidade. 
 

Artigo 141. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental da REM devem encaminhar 
seu Regimento Escolar para homologação da Secretária Municipal de Educação até 21 de 
Novembro de 2008. 
 

São José dos Campos, 21 de Outubro de 2008. 
 

Maria América de Almeida Teixeira 
Secretária Municipal de Educação 

 


