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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger—se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art.

3º

- A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;

b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;

o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponiveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à

interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO

Art. 4“ — A Escola tem por fInaIidade e objetivo oferecer serviços educacionais

em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO lV
OBJETIVO DA ESCOLA
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Proporcionar

um desenvolvimento integral aos educandos,
reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história,
capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autono
mia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir
construtivamente na

realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a Oferta do Atendi
mento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar
ou suplementar aos

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvo
lvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns
do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprend
izagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º — A Escola tem a seguinte estrutura administrativa,
com aS atribuições
que se seguem:
I — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que
organiza, executa e
controta todas as atividades desenvolvidas no âmbito da
unidade escolar.

Art. 9º - lntegrarão a Direção da Escola:
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l — Diretor(a);
Il —- Vice — Diretor(a);
lll — Coordenação Pedagógica.

do de acordo
Art.tOº - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilita
ais) a quem
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municip

relações com a
caberá garantir O cumprimento das atividades escolares e
es e outros,
comunidade, além de representa—Ia perante as autoridades escolar
em todas as ocasiões e Oportunidades que isso se fIzer necessário.
substituído pelo
Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será

Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 — São atribuições do Diretor:
ntos, o
l —— Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulame
ões deste
calendário escolar, as determinações superiores e as disposiç
processo
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do
educacional;

ll — representar a escola perante as autoridades escolares;
s
lII — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípio
que fundamentam sua prática;

lV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl — firmar parcerias;

apoio
Vll -— aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de
pedagógico;

do Plano
Vlll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica,
o global
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliaçã
da instituição;
lX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
icos
X ._ orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagóg
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
Xl — certificar documentos;
o;
Xll - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regiment

?
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Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XlV — organizar O horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:

I - Substituir O Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8ª.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 — A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:

! — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
Il — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a ehcácia de sua execução e avaliação, bem como proceder à
se

reformulação,

necessán'o;

avaliar

acompanhar,

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;
lll — organizar atividade de integração escola/familia/comunidade;
lV —— engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V-

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar O cumprimento do calendário escolar;
Vll — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades

docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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do
estudos, avaliação e outras que se fIzerem necessárias para melhoria
processo ensino-aprendizagem;

VlII — propiciar o entrosamento dos docentes;
e outras
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover O uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
medidas
XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor
que visem a sua maximização;

Xll — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

Xlll — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover O desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;

XVI

—

coordenar

reuniões

próprias.

o

planejamento

e

as

atividades

e
pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conform
os principios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
turma
XVllI — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada

para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX —— elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXl — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXil — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXlIl — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se às propostas da Coordenação Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO Ill
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 — A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são defrnidas na Legislação Própria.

SEÇÃO Iv
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familia—
Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e

Art.

rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por protissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 — São atribuições da Secretaria:
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I— responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
Il — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos escolares e atender prontamente a qualquer pedido ou
esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
Ill — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
a
lV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo

assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros

documentos referentes à Secretaria;
Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.
Il — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;

o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;

9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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administrativos e de apoio serão
, em
designados ! nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal
de
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor
s e
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilante

Art.

21

- Os colaboradores técnicos,

porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I
Dos CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

51“ 0 Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I — participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
II - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
a
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
lll - decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
lV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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24 -

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões

dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TiTULO III

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO
CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a, Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de

março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
G. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
Il — Ensino Fundamental — em anos, do 1º ano ao 9“ ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1ª ao 3º ano do ensino fundamental;
b. ll Ciclo: 4º ao 5“ ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1ª ao 3º ano) e Eixo Il (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo Ill (6ª e ?º ano) e Eixo IV (80 e 9” ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade

escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.
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art. 26 somente poderão ser
Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no
Educação.
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da

SEÇÃO [
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
LDB nº 9.394/96 (e
Art. 28 — A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da
o desenvolvimento
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo
aspectos fisico,
integral da criança até cinco anos de idade, em seus
da familia e da
psicológico, intelectual e social, complementando a ação
comunidade.

Nacional Comum
Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base
Bahia e no Documento
Curricular, no Documento Referencial Curricular da

consideram-se as
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base,
ização.
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolar
desenvolvidos na
Art. 29 — São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem
Educação Infantil:
bem estar e o
| — proporcionar condições adequadas para promover o
psicológico, intelectual,
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico,
experiência e estímulo
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua

e da sociedade;
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza
atuando de forma
ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si,
capacidades e
cada vez mais independente, com confiança em suas
percepção de suas limitações;
o próprio corpo,
Ill — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente
ando hábitos de
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valoriz

cuidado com a própria saúde e bem—estar;
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IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;

V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

como

mais

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
Vll — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades, desejos e avançar no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos quais exercite a

responsabilidade pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

I - Anos Iniciais (1ª ao 5“ ano de escolarização);
II - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

I —— Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;
III - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;

V — Ensino Religioso;
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Vl — Temas Integradores.

êZº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

êSª. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

54" - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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 familia, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;

VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB—SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.
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SEÇÃO II
MiNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - NOS termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano Civil.
Il — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I- Eu, o outro e o nós;

Il - Corpo, gestos e movimentos;
lII - Traços, sons, cores e formas;

IV — Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem

desenvolver de O a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.

.

l - Conviver;
II — Brincar;
Ill — Participar;
IV — Explorar;
V — Expressa r;

VI - conhecer-se.
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âZº, A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
! —- Linguagens;
Il — Matemática;
III - Identidade e Autonomia;
IV — Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, familia e comunidade;
X

—-

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no minimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO Il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
l - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 30 ano de escolarização);
I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5ª de ano de escolarização);
III - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

ê1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,

informática e musicalização.
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â 3º — A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645l2008

serão

implementados

nas

Ensino,

em

de

Municipal

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 800h (oitocentas horas).

êãº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, nO
mínimo, 100% (mil horas).

SUB—SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:
! — Matemática, Códigos e suas tecnologias;
lI - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
IlI - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

â1º. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
I — Matemática;
II - Lingua Portuguesa;
Ill - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
V — Ciência;
Vl — Geografia;

VII — História;
VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.
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êZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas),

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se—ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, alem de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,

os seguintes itens:
I - Introdução;

II — Justificativa;
III — Filosofia;

IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
VII — Concepções;

VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de

forma incorporada ao Plano Escolar.

%
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Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular ] saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO

Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a

constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
l

—

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

conhecimentos;

II - verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações
novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
V — repensar novas estratégias de trabalho em Classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais
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ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

% 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 20 - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

% 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;

II - desenvolver no aluno todos os pré—requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;

Ill — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;
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ê 3º- AO término de cada trimestre, os pais ou responsáveis tomarão
conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
corn a média de 5,0 (Cinco) para aprovação.

Art. 46 - DO 60 ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (Cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinco).

É
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SEÇÃO III
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que

obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência

em relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e Cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos

previstos

pela

legislação

educacional

independentemente

vigente,

do

rendimento escolar; Il — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar,

por todos os meios, evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-23Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o minimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e Cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos

expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados

relativos à

apuração de assiduidade deverão ser

comunicados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de
avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercicios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS

Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
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conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 81 — No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada

para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas aS situações de
matriculas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO"
DASTRANSFERENmAs
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃOIH
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EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES

Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos

escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.
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Art.?O - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo

Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

II — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
VI — participar dos Conselhos de Ano;

VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento
proãssional;
IX — Elaborar e acompanhar OS Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:

I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
Il — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;

IV - elaborar e executar a programação referente a regência de Classe e
atividades ahns;

V — participar das reuniões pedagógicas;
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Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
IX - ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-Io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina, mas fundamentalmente com a formação do aluno como um
verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

II — fazer qualquer tipo de campanha com a fInalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia

autorização da Direção;
IlI — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;

IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.
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Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São aS seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
II — advertência escrita;
lll — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às
sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV - terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento prºfissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na

Escola.
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entrará em vigor, no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte
à sua publicação, no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

Incorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art. 98 - Os diários de classe, após o encerramento do ano letivo,
permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente
serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:

I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
lI-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da
Educação Especial;
Ill-integrar os conselhos de Classe e participar das HTPC e/ou outras atividades

coletivas programadas pela escola;
IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de

inclusão dos alunos nas Classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das Classes comuns;

VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

Art. 100 — As alterações que se fIzerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela

Secretaria

Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL JONAS BORGES
REGIMENTO ESCOLAR

ThULOI

DASDEPOSÇÓESPREUMWARES

CAPnULOI
DAIDENDHCAÇÃO

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Jonas Borges de Almeida, situada no(a) Rua da
Estação, s/nº, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada

pela

Secretaria

Municipal da

Educação,

nos

termos

dos

dispositivos constitucionais vigentes, da Leide Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 1ª - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
com início de funcionamento no ano de 1999, e' jurisdicionada a Secretaria
Mun icipal da Educação.

5 2ª - Os n íveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão

identificados, em local visível, para con hecimento da população.

Art. 2º— A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
|I — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
III

—

Educação de Pessoas Jovens, Adultas e

Idosas (tº e

2º Tempos

Formativos);

Parágrafo único — A escola municipai mencionada no artigo ªiº, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.
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SEÇÃO II

FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desen voivimento do aluno considerando
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a

qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o exercicio da
Cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, CU Itu rais, étnicas e religiosas;
b.

o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
O o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando O
desenvolvimento das capacidades relativas a expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;

d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidadee objetivo oferecer serviços educacionais
em

função das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º anO e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 90 ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Art.

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-33Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

5º

-

Proporcionar

reconhecendo-os como

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

Sujeitos de sua própria história, capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cu Itu ral.

SEÇÃOV
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art.

6º - Apoiar a organização e

a oferta do Atendimento Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTU LO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutu ra administrativa, com as atribuições que
se seguem:
I — Direção
Il — Secretaria

SEÇÃOI
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da un idade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
l —- Diretor(a);

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-34Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

II — Vice - Diretor(a);
III - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,
além de representa-la perante as autoridades escolares e outros, em todas as
ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, O Diretor será substitu ido pelo Vice-

diretor, legalmente habilitado para O exercício das fun Ções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, O
calendário escolar,

as determinações superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
ll — representar a escola perante as autoridades escolares;
III — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que
fundamentam sua prática;

IV — presidir as reuniões efestividades promovidas pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl — firmar parcerias;
VII — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curriculare do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;

IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagógicos

referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certificar documentos;

XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizaro horário do pessoal docente, administrativo e têm ico.

&
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Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
I— Substituiro Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por
delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
II — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de

planejamentoe a eficácia de sua execuçãoe avaliação, bem como proceder a
reformulação, se necessário; acompanhar, avaiiare controlaro desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e classes;
ill — organizaratividade de integração escola/familia/C0munidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas atividades de plan ejamento, organização, coordenação
e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanharo cumprimento do calendário escolar;

VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;

fi

VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
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IX — coordenara programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino—aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
XI — acompanharo processo de aprendizagem dos alunose propor medidas que
visem a sua maximização;
XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

XIII — participar na definição das turmas;

XIV — manter atualizada a docu mentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, Visando promover 0 desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos
disponíveis;
XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas
a serem desenvolvidasjunto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de

desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIII — organizare coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma

para planejar e avaliar O trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI —- acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizara carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;

XXIII — Desempenharo serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas

da

Coordenação Municipal Geral

do

Departamento Pedagógico;
XXV — Outras funções correlatas.

x

SEÇÃO III
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CONSELHO ESCOLAR

Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 — O Círculo de Pais e Mestres Visa a integrar Escola-Família-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege-se pelo
Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o
Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃOV
DA SECRETARIA
Art, 17 - A Secretaria incumbe efetuaro registro sistemático dos fatos relativos à
vida escolar,

bem como o registro dos documentos visando garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre O
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
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II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer pedido

ou

esciarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
IIl — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo—a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;

IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros
doou mentos referentes à Secretaria;
VI — expedição, registro e controle de docu mentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
I— Prontuários de professores e alu nos.

il — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;
o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;

e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recu peração;

h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferência de alunos;

m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativose de apoio serão designados

/

nomeados / contratados

pelo Poder Executivo Municipal, em

número

Q
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monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO !

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃOI
Dos CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22- O Conselhode Classe,colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alu nos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos aiunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

Il - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

III

- decidir sobre

a

promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com O de
sua Classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;

|V - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPiTULO l

NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
l — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche)-— crianças com idade de 1 ano, completo ate' 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;

o. Grupo III (creche) —crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;
o. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
ll — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. II Ciclo: 4“ ao 5º ano do ensino fundamental;

o. III Ciclo: 6º ao 9º ano do ensinofundamental;
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:

a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1ª ao Bº ano)e Eixo II (4ª ao 5º ano);

b. Segundo Tempo FomTatiVO: Eixo lll (6ª e 7º ano) e Eixo IV (Sº e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar., conforme
Quadro de Matriz Curricularvigente.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-41Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 27 — AS turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Edu cação.

SEÇÃOI
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como Objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seusaspectos físico, psicológico,

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

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular de Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as

subdivisões etárias no interiorde uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes finse objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:

| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
ll — levar o alunoa desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção

de suas limitações;
Ill — levaro alunoa descobrir e conhecerprogressivamente o próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os

li
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demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levaro aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante, dependente

e

agente

transformador do meio ambientee valorizando atitudes quecontribu am para sua
conservação;
Vl - propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e

escrita) ajustadas às diferentes intensõese situ ações de comunicação, de forma
a

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades, desejos

e

avançar no

seu

processo

de

construção de

Sign ificados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
Vlll — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos quais exercite

a

responsabilidade pessoal,

o

respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
I- Anos Iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);
II - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento

Referencial Curricular da

Bahia e

no Documento Referencial Curricular

Municipal, O Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

I— Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;
III - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

VI — Temas Integradores.
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êZº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser

desenvolvidas de acordo com su as especificidades.

53º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar a
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o

pleno domínio da leitura, da escritura e do cálcuio;
II — a compreensão do ambiente natu rai e social, do sistema político, da

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
lII — o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
lV — o fortalecimento dos vin cuios de família, dos laços de solidariedade h u mana

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
V — estimularo alunoa assu mirresponsabilidades,compreendendoseusdireibs
e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comu n idade
imediata;
Vl — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta

autodisciplinae atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivara criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em diferentes

situações da vida.

SUB-SEÇÃO Ill
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E lDOSAS

Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas (EPJAi) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos

SEÇÃO ii
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

(?

no Ensino.
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação infantil e Ensino
Fu ndamental terão a seguinte du ração e cargas horárias:
l — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
|| — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar,

excluindo

reu niões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃOl
EDUCAÇÃO lNFANTiL

Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I- Eu,o outro e o nós;

[| — Corpo, gestos e movimentos;
Ill - Traços, sons, cores e formas;
lV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caputdeste artigo devem enfatizar
noções,

habilidades, atitudes,

valores e

afetos que as

crianças devem

desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
l — Conviver;
ll — Brincar;

lll — Participar;
lV — Explorar;
V — Expressar;
Vl - conhecer—se.

52º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:

l— Linguagens;

&
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II — Matemática;
Ill - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, familia e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

êSº. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no minimo, 800h

(oitocentas horas).

SUB—SEÇÃO ii
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - 0 En sino Fundamental sera' organizado em ciclos:
l - Anos Iniciais— Primeiro Ciclo (1ª ao 3º ano de escolarização);
I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4ª e 5ª de ano de escolarização);
Ill - An os Finais (6ª ao 90 ano de escolarização).

êtª - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819/2019).

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curriculare da parte diversificada,

outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,
informática e mu sicalização.

5 3ª - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cuitu ra Afro—Brasileira

62.3

e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o
estabelecido na Resolução do Conselho Mu nicipai de Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 800h (oitocentas horas).

êõº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no

minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO iii
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultase Idosas abordará as seguintes
áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigose suas tecnologias;
II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

â1º. Integralizaram o Quadro de Matriz Cun'icular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
I — Matemática;

II - Lingua Portuguesa;
Ill - Língua Estrangeira;
lV —Arte;
V— Ciência;
VI — Geografia;
VII — História;
VIII » Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

ªzº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no minimo, 800h (Oitocentas horas).
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CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSOE PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades Ietivas, o corpo docente,
Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Edu cação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Politico Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I - Introdução;
II - Justificativa;

III — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
VII — Concepções;

VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comu nidade escolar;
XIII- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Cu rso serão en camin nados à Secretaria
Municipal da Educação, para homologação,
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente cu rricular/ saberes,

serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial CurricularMunicipal, contempiando as unidades temáticas, objetos

do conhecimento, habilidades e competências.

ThULOIv

DOACOMPANHAMENRlDAFREQUÉNGAEDAPROGRESSÃODO
ALUNOCAPnULOIVEWFmAÇÃODORENDMENTOESCOLAR

SEÇÃOI
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO

Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
l— acompan h are verificar o desempen ho e a aprendizagem dos con h ecimentos;
ll — verificar se o alu no transfere conhecimento na resolu ção de situ ações novas;
lll — avaliar se o alu no está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisare retomar a defasagem no aprendizado;
V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instru mentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,

tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em
gru pos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecimento.

ê tº - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocinio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃOI
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
ll — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do
encaminhamento para o Ensino Fundamental;
III — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente

envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e con h ecer—se.

& 1ª - Na Educação Infantil, e avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

5 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professore discutido com a equipe diretiva através de
conselho de classe;

ª

3ª— Ao término de cada trimestre,

os

pais ou responsáveis tomarão

con h ecimento, das informações con stan tes n o parecer.

SUB-SEÇÃO Il
AVALIAÇÃO No ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 — No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricu Ia.
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Art. 45 - Do 4ª ao 5“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),

com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6ª ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultadosda avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cin co) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco)para aprovação.

SEÇÃO"
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingira nota 5,0(cinco).

SEÇÃom
PROMOÇÃO

Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 — Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em
relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de

frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova final
tendo que atingira nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DARETENÇÃO

Art. 52 - Serão considerados retidos:
I— os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta e

cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos previstos
pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar,
II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação

apresentar rendimento escolarinferiorã média 5,0 (cinco) em cada componente
curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação
educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃOV
DA FREQUENCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por

cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade as aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

(É)
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos as atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta as atividades escolares, nos casos

expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos à apu ração de assiduidade deverão ser comu nicados
ao alunoe ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1 .044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica

da Escola.

5 tº - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-ã a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou

responsáveis, dos termos deste

Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável

e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendoa época e a documentação exigidas expiicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
criançasa partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, ate' 31 de março para os
alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de

matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,
para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO ::
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO Ill

EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o n íveI em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente cu rriculare
de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.
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TÍTULO Vi
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio
os direitos e deveres previstos na iegislação (Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
con digna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃOI
Dos PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituido de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concu rsados,convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
l — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

II — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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IV — executar atividades de recuperação dos alu nos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
VI — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com
a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulase Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 — Constituem deveres dos professores:
I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
III — manter, sempre que necessário contato com os pais de aiunos,juntamente

com a direção;
IV —— elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;
Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa—io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;

X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
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XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos,o que contribuirá significativamente para o crescimento como
pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocu par-se, não só em ensinaros conteúdos pertinentesa sua disciplina,

mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros

sob sua responsabilidade;
II - fazer qualquertipo de campanha com a fin alidade de arrecadar donativos ou
contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;

III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fu mar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer su bstãncias causadoras
de dependência, no recinto escoiar.

Art. 74 — Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Juridico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
II — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - Atodos será assegurado amplo direito de defesa em relação as sanções
impostas.
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Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;

III — usufruirde local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;

IV — terem suas qu eixase reclamações ouvidas pela autoridade su perior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que cou ber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadascondições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II

Dos ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constitu ido por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;
II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Esccia;

III — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio

da escola, quando comprovada a sua autoria;
VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;

VIII — comunicaraos pais ou respon Sáveis sobre reuniões, convocaçõese avisos
gerais, sempre que Ihefor solicitado;

a

/
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IX — comparecer uniformizados e pontuaimente as aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala du ranteo período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de inicio
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta as aulas;

XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentesà biblioteca escolar ou sala de Ieitu ra.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou

responsáveis:
I— serem respeitados em suas individualidades;
II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III — serem orientados e atendidos em suas dificuidades;
IV — usufmírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
VI — poderem ser ouvidos em su as queixas ou reclamações;

VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 -Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
II — ocupar-se, duranteo período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer

documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao

estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão
competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;
VII

— discriminar,

usar de

violência simbólica, agredir fisicamente e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;
VIII

— expor colegas, funcionários, professores ou

qualquer pessoa

da

comunidade as situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo

professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xl — o alunotem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazero uso do mesmo. O descu mprimento desta norma ocasionará

o recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;

XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física
de outrem;

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas de

qualquer natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos quedescu mprirem os deveres ou cometerem transgressões,

serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas de
conciliação:

I — advertência verbal;
II ——advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
III - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por periodo de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;

VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cu mprimento dos deveres escolares.

é 1º - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional a gravidade da
infração, sendo do

Diretor da

Escola

e

a

Coordenação Pedagógica e

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

ê 2'J - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso a
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos à Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou

ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-61Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;

IV —apresentarem a escola receita médica ou laudo quecomprovem queo aluno
necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma que
alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de

apoio é

constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos, monitor e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

sen/entes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
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III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
IV — terem su as queixase reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que cou ber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições deformação e aprimoramento profissional, no

trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
l— assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrentes
de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;
III — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais

profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
I— acompanhará entrada e saída dos alunos, se solicitado;
II — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
III — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidadoe preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribu idos;
VI —zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internase externas
e do mobiliário em geral;
VII —verificar, para efeito de segurança e cidadao ia, o uso da iluminação, energia

elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;
VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.
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Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único—A toda e qualquerpenaiidade caberá, ao infrator, ampla defesa
e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO Vil
DAS DISPOSIçõEs GERAIS

CAPÍTULO I

Dos CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de ensino
e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDARiO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei

específica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

II.

Conselho Escolar;
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Art. 99 - Caberá ao professor de Edu cação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Ed ucação
Especial;
III-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO v

DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à

homologação pela Secretaria

Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu— Bahia, 24 de setembro de 2021.

MWM
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especia
l, alem do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica
da escola;
II—elaborar plano de trabalho que contemple
as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendi
das as novas diretrizes da Ed ucação

“Especial;

_

III-integrar os conselhos de classe e participar
das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
IV—orientar a equipe escolarquanto aos proced
imentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;
V—oferecer apoio técnico pedagógico aos profes
sores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento
aos responsáveis pelos alunos

bem como à comunidade.
&

CAPITULO v
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS
Art. 100i-1As alterações que se fizerem
necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas a homologaçã
o pela Secretaria Municipal da
Educação e passarão a vigorar no ano
letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de
2021.
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ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARTHUR SANT
ANA VELAME
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO I
Art.1º. A Escola Municipal José Arthur Santa
na Velame, Situada no(a) na zona
rural de Macaúbas, Sapeaçu — Bahia, é manti
da pelo Poder Público Municipal e
administrada pela Secretaria Municipal
da Educação, nos termos dos
dispositivos constitucionais vigentes, da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, do Estatuto da Criança e do Adole
scente e demais normas legais.
& 1º - A Escola referida no caput, criad
a por Ato do Poder Executivo Municipal,
com início de funcionamento no ano
de 1973, e jurisdicionada à Secretaria

Municipal da Educação.

5 2º - Os níveis, cursos e modalidade
s de ensinos ministrados pela Escola

serão identificados, em local visível, para conhe
cimento da população.
Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo
anterior está autorizada a atender as

seguintes etapas da educação básica, de acord
o com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
Il — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos
finais);
III — Educação de Pessoas Jovens, Adult
as e Idosas (1ª e 2º Tempos
Formativos);

Parágrafo único — A escola municipal menci
onada no artigo iº, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo
presente Regimento.
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SEÇÃO II

FILOSOFIA
Art.

3º

— A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especincidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o

exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversifIcadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO

Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 50 ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

—

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na

realidade sócio-econômico-cuItural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. Gº - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com defIciência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
I— Direção
II — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO

Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º — Integrarão a Direção da Escola:
| — Diretor(a);
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Il — Vice - Diretor(a);
III — Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualifIcado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de representa—Ia perante as autoridades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se tizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo
Vice— diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 — São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o

calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
II — representar a escola perante as autoridades escolares;
III — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fundamentam sua prática;

IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;

VI — nrmar parcerias;
VII

— aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;

VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;

IX —- estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certificar documentos;
XII — aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;

&
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XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;

II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8”.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
II — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de

planejamento e a efrcácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
Classes;
III — organizar atividade de integração escola/familla/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;

V—

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;

VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar,

com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino—aprendizagem;
VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e encaz dos recursos didáticos;
XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas

que visem a sua maximização;
XII - sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVll — identificar, solicitar e verifIcar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;

XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;
XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de

Aprendizagem;
XXiI — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de

cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;

XXIV — Articular-se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-72Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO III
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16 — O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Família-

Comunidade a Em de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege—se

pelo

Estatuto

—

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos

à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 — A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualifrcado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
III — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fIchas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e frdelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certifIcados e outros

documentos referentes à Secretaria;
VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
I - Prontuários de professores e alunos.

II — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas—piloto;
c. Ata de reuniões;

d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;

]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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21

- Os colaboradores técnicos,

administrativos e de apoio serão

designados / nomeados ! contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPI'TULO I

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
Dos CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de Classe tem as seguintes atribuições:
I — participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
Il - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
lII

-

decidir sobre

a

promoção

ou

retenção

do

aluno

com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de

sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar—se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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24 -

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões

dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo

educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;

b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
G. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
o. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de

março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças

ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;

b. II Ciclo: 4ª ao 5º ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;

III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo II (4ª ao 5º ano);

b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento

integral da criança até cinco anos de idade,

em seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
I — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o

desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

II — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

confiança

em

suas

capacidades

e

percepção de suas limitações;

QL
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III — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para

sua conservação;
VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica

e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;

VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
I - Anos Iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);

II - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I— Linguagens e suas tecnologias;
Il — Matemática e suas tecnologias;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-78Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

III - Ciências da Natureza e suas tecnologias;

IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
Vl — Temas Integradores.

ªzº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

ê3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;

ll — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma

trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MINIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.

II — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO IlI
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:

I- Eu, o outro e o nós;
II - Corpo, gestos e movimentos;
IlI - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

51“. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
I — Conviver;

II — Brincar;
III — Participar;
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IV — Explorar;
V — Expressar;
VI - conhecer-se.

ê2º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I — Linguagens;
II — Matemática;
III - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;

IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:

I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);
I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (40 e 5ª de ano de escolarização);
III - Anos Finais (60 ao 9“ ano de escolarização).

ê1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 / 2019).
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& 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e a parte das disciplinas

componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

ê 3º - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.64512008
serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas
em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no

minimo, 800h (oitocentas horas).

gsº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art.

35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as

seguintes áreas do conhecimento:

I - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
Il - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

51º. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

I — Matemática;
II - Língua Portuguesa;

III - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
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V — Ciência;
VI — Geografia;
VII — História;
VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

êZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas
e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II

DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades Ietivas, o corpo
docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborar
ão o

Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

I - Introdução;
ll - Justificativa;
III — Filosona;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;
VII — Concepções;

VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIII- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados
à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /
saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir
do

Documento Referencial Curricular Municipal, contemplando as
temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

unidades

TÍTULO Iv

DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado
; é a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua
consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
I

—

acompanhar

e

verincar

o

desempenho

e

a

aprendizagem

dos

conhecimentos;
II — verifrcar se o aluno transfere conhecimento na resolução de
situações

novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes
estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais
ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

é 1“ - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2º - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento
por
parte
do
aluno,
seu
raciocínio,
criatividade,
diferentes
habilidades,
competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por frnalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
II — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
III — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente

envoªvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.
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& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

5 3º- Ao término de cada trimestre, os pais ou responsáveis tomarão
conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO Il
AVALIAÇÃO No ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1“ ao 3º ano do Ensino Fundamental a verincação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao 50 ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6“ ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas

áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final,

onde deverá atingir a nota

5,0(cinco).

SEÇÃO m
PROMOÇÃO
Art. 50 — A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliaçã
o do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente
o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média
igual ou

superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência
em relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por
cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma
prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 — Serão considerados retidos:
! — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo,
75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total
de dias letivos
previstos pela legislação educacional vigente,
independentemente do

rendimento escolar; Il — os alunos que apesar de submetidos às
atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0
(cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar,

por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO v
DA FREQUÉNClA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o minimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único — Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a

assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados

relativos à apuração de assiduidade deverão ser
comunicados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de

avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à Enalidade de

compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se—á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

5 2ª - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59 - A matrícula será efetuada

mediante requerimento do pai ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendend
o a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitad
as pela

Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação infantil, a matricula será considerada
para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos
que

estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31
de março

para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERÉNCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃOIH
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 — Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano

de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Juridico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração

condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 — O corpo docente será constituído de professores qualiticados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

II — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afIns;
III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;

IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
VI — participar dos Conselhos de Ano;
VIl — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento
profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 — Constituem deveres dos professores:
l— Observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
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lll — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV - elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;
VI —- avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
Vlll — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
lX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-lo de modo a

inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento

como pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina, mas fundamentalmente com a formação do aluno como um
verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:

l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

II — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no

presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:

l — advertência verbal;
Il — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às

sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
l — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
lI — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V —- usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profrssional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art, 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente
as
aulas;

Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
lll — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalaçõe
s,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao
patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;

Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VlI — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionár

ios e

colegas;
Vlll — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocaç
ões e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;

IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;

X — manter—se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
Xll — justifrcar—se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário
de inicio
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáv
eis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos
e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus
pais ou
responsáveis:

I — serem respeitados em suas individualidades;
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Il — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
lll — serem orientados e atendidos em suas diúculdades;
IV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;

V —poderem desenvolver sua criatividade;
Vl —- poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentad
os;

Xlll — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os
resultados da

avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo
pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
lI — ocupar-se, durante o periodo de aula, de atividades contrári
as ao processo

pedagógico;
lll — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão compete
nte, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza
estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou
perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.

V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autoriza
ção do
órgão competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização
do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento
de

ensino;

VII

— discriminar,

usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou
verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabel
ecimento de
ensino;
VIII

—

expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer

pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia
autorização do

respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do

estabelecimento de ensino;
Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever

de deixa-lo na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo.

O descumprimento desta norma

ocasionará o recolhimento do mesmo e será feito registro.
Xll — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XlIl -— portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar

em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou
física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;

XVI —- promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de qualquer natureza,

no ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as

medidas de conciliação:
I — advertência verbal;
II —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

lII - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V - registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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5 20 - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,

dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
Dos PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;

Il — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
Ill — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da

Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
ll — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

Ill — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta
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forma que alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO IV
Do PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86 — A equipe técnico-administrativa

e de

apoio é

constituída

de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos, monitor e pessoal de apoio (merendeiras, porteiros, vigilantes,
serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:

I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
Il — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
lll — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
IV - terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior

(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for

previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
I — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;

III — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.
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Art. 89 - São deveres das serventes:
I -— acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;

ll — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
lll — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;

IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e
externas e do mobiliário em geral;
Vll —verifIcar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

VlIl — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com
a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação

trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla

defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO Vll
DAs DISPOSIÇÓES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a

Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de

&
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ensino e legislação geral vigentes no pais e terão solução orientada pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 — O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por
lei especifrca:

|.

Associação de Pais e Mestres;

lI.

Conselho Escolar;

III.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá à disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento

síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento
Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência

dos responsáveis.
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Art. 100 - As alterações que se frzerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal

da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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Ofício nº 002/2021.
Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021,

Excelentíssimo Senhor George Vieira Gois
MD. Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Sapeaçu
Sapeaçu — Bahia.

Assunto: publicação do Regimento Escolar

Senhor Prefeito,

Solicitamos se digne Vossa Excelência de diligenciar com os meios
necessários a fim de que seja efetivada a publicação do anexo Regimento Escolar,

no Diário Oficial do Municipio de Sapeaçu — Bahia.

Certos do pronto e devido atendimento ao quanto solicitado, subscrevemos
a presente, renovando os votos da mais alta consideração e apreço.

Atenciosamente,

jªy/aia, Mama dao sem?“ Zuma. Mirada
Sonia Maria dos Santos Lima Almeida
Presidente do Conselho Escolar
Escola Municipal José Arthur Santana Velame
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_ESCOLAMUNICIPAL JOVINO SOUZA LIMA
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO
SEÇÃO I *

Art.1º. A Escola Municipal JOVINO SOUZA'LIMA, situada no(a) RUA DA
VITÓRIA, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação,

nos

termos

dos

dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 1º — A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
publicado no Diário Oficial do Município, edição de 06/1998 com inicio de
funcionamento no ano de 1998, é jurisdicionada à Secretaria Municipal da
Educação.

ª 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão
identificados, em local visível, para conhecimento da população.

as
Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender
ade de sua
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessid

demanda escolar:

.

l — Educação Infantil (creche e pré-escola);
II —— Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);

e 20 Tempos
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (1ª
Formativas);
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no artigo 1º, vinculada ao
Parágrafo único — A escola municipal mencionada
te Regimento.
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presen

SEÇÃO II
FILOSOFIA
nto do aluno considerando
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para O desenvolvime
e cognitivas sendo que a
as especificidades afetivas e emocionais, sociais
uir para o exercício da
qualidade das experiências oferecidas podem contrib

cidadania embasados nos seguintes princípios:
erados nas suas
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, consid
e religiosas;
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas
b.

o direito dos alunos a brincar,

como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicaçãozinfantil;
iveis ampliando o
c. o acesso dos alunos aos bens “socioculturais dispon
são, a comunicação, à
desenvolvimento das capacidades relativas à expres

interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
e inserção nas mais
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação
o de espécie alguma;
diversificadas práticas sociais, sem discriminaçã
ado à sobrevivência e ao
e. o atendimento aos cuidados essenciais associ

desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO

oferecer serviços educacionais
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo

em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

a faixa etária de zero a cinco
aprendizagem de crianças e jovens, cºnsiderada
partir de seis anos de idade (Ensino
anos de idade (Educação Infantil) e a

Ensino Fundamental Anos Finais
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5() ano e
vigente.
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação

SEÇÃO 'lV
OBJETIVO DA ESCOLA
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-

Proporcionar um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

, capazes de se
reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história
mia e na criticidade, que
construírem no humanismo, na solidariedade, autono

construtivamente na
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir
realidade sócio-econômico-cultural.

,
SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
mento Educacional
6º - Apoiar a organização e a Oferta do Atendi
ou suplementar aos
Especializado — AEE, prestado de forma complementar

Art.

do desenvolvimento, altas
estudantes com deficiência, transtornos globais
comuns do ensino regular,
habiIidades/superdotação. matriculados em classes

aprendizagem.
assegurando-lhes condições de acesso, participação e

.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

strativa, com as atribuições que
Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura admini
se seguem:
l - Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
o executivo que organiza, executa e
Art. 8º — A Direção da Escola é o núcle
no âmbito da unidade escolar.
controla todas as atividades desenvolvidas

%

a:
Art. 9º - Integrarão a Direção da Escol
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I — Diretor(a);
Il — Vice - Diretor(a);

llI — Coordenação Pedagógica.de acordo ,
Art.10º'- A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado

com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,
as
além de representa-la perante as autoridades escolares e outros, em todas
ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, O Diretor será substituído pelo Vice—
diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
o
l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos,
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
do processo
Regimento, de modo a garantir a consecução dos Objetivos

.,

'

educacional;

ll — representar a escola perante as autoridades escolares;
princípios que
lil — ser o elo dinamizador de proposta pedag'õgica, zelando pelos
fundamentam sua prática.;

iV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
'

VI —— firmar parcerias;

de apoio pedagógico;
Vll — aprovar as diretrizese normas dos diferentes setores

Pedagógica, do Plano
Vlll — atuar na elaboração e execução da Propósta
r a avaliação global
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordena
.

da instituição:

e organização da escola;
lX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento

entos pedagógicos
X — orientar matricula, transferência e outros procedim
ção pedagógica;
referentes aos alunos, assessorado pela coordena
.
Xl — certificar documentos;

previstas neste Regimento;
Xll - aplicar medidas pertinentes em situações não

&

ógico e outros assessores;
Xlli — delegar atribuições ao Coordenador Pedag
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XIV — organizar o horário-do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do' vice-diretor:
i — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por

delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
lI — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO Il

,

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e

com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Pianode Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 '- Compete ao Coordenador Pedagógico:
! — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades

curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planós de aula, além de trabalhos expressos

através de projetos específicos;
ll — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento

dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e classes;
lll — organizar atividade de integração escola/familia/comunidade;

lV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação

e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
Vli — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicaslcom os professores, previstas no

calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
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VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;

IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xi — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que

visem a sua maximização;
Xli — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos

alunos;

.

XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos

disponíveis;

'

.

XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas

a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de
desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma

para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que

atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

'

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e çumprimento _dos Planos individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;

(

XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV - Articular-se

propostas

às

da

COordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;

XXV — Outras funções correlatas.
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SEÇÃO lil
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
ciRcuLo DE PAIS E MESTRES
Art. 16 — O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familla-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege-se pelo
Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o
Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA
Stro sistemático dos fatos relativos à
Art. 17- A Secretaria incumbe efetuar O regis
a
vida escolar, bem como o' registro dos documentos visando garantir
de
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção
sobre o
informações de interesse interno e das autoridades educacionais

trabalho desenvolvido na Escola.
qualificada, com
Art. 18- A Secretaria estará sob res perº-. " "dade de pessoa

diofi ...,Irrtada legalmente para a função e
escolaridade mínima de Ensino Mé”
designada por ato do Executivo Municipai.

suas ausências ou
Parágrafo único — O secretário será substituído, em

ado e legalmente
impedimentos legais, por prcfrssionaí igualmente qualific

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:» .» u,. . .-

--

ente referente a serviços
l — responder perante a Direção da Esca c :_.eio expedi

(%

habilitado (designado pelo Poder Públibcj.

gerais da Secretaria;
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Il — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos escolares e atender prontamente a qualquer pedido ou
esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
IIl — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;

lV — escriturar livros, fichaS—e demais documentos escolares de modo a
assegurar a Clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;
Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.

4

li — Livros de:
a. Matrícula;

b. Listas-piloto;
o. Ata de reuniões;
d. Termo de Visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;

h. Ata de resultados finais;

'

I. Registro de expedição de'documentos;

]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

I. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
designados
Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão
al, em número
/ nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municip
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necessário

para

o

desempenho

das

funções

de

secretaria,

monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e

porteiros.

CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino ' e da aprendizagem, reunir-se-á

periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23.' O conselho de Classe tem as seguintes atribUições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
OS processos de ensino e de aprendizagem;
às
ll - avaliar o aprendizado da classe, ºconfrontando os resultados relativos
a
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para
entre
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento
os educandos;
Ill

-

decidir sobre

a

promoção

ou

retenção

do

aluno

com

rendimento

o com o de
insatisfatório, levando em Conta seu desempenho global, confrontad
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar-se

nos 'pedidos de, reconsideração dos resultados finais,

interpostos por alunos ou seus responsáveis;
s no setor
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivada
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvólvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
i — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes

estágios:

.

a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
0. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, Completos até 31 de março;
G. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
'

março;

»

l| — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. ! Ciclo: 1“ ao 3º ano do ensino fundamental;

b. II Ciclo: 4º ao'5º ano do'ensiho fundamental;o. III Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
Ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo lI (4ª ao 5º ano);

b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (8ª e 9º ano).

Art. 25 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade

escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular Vigente.

&
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26 somente poderão ser
Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art.

criadas, com anuência da. Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO l
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
LDB nº 9.394/96 (e
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da
o desenvolvimento
alteração prevista na Lei 'nº 11.274/06) tem cºmo objetivo
os fisico, psicológico,
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspect

comunidade.
intelectual e social, complementando a ação da familia e da

Base Nacional Comum
Parágrafo Único. A Educação infantil está embasada na
e no Documento
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia
da Base, consideram-se as
Referencial Curricular Municipal. Na organização

escolarização.
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de
serem desenvolvidos na
Art. 29 - São os seguintes fins e Objetivos mínimos a
.
4
Educação Infantil:
er o bem estar e o
I — proporcionar condições adequadas para promov
físico, psicológico, intelectual,
desenvolvimento da criança em seus aspectos

experiência e estímulo
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de'sua
, da natureza e da sociedade;
ao interesse pelo conhecimento do ser humano

a de Si, atuando de forma
ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiv
em suas capacidades e percepção
cada vez mais independente, com confiança

de suas limitações;

'

'

ssivamente o próprio corpo, suas
Ill — levar o aluno a descobrir e conhecer progre
e valorizando hábitos de cuidado
potencialidades e seus limites, desenvolvendo
com a própria saúde e bem-estar;
r cada vez mais as relações sociais,
IV — levar o aluno a estabelecer e' amplia

esses e pontos de vista com os
aprendendo aos poucos a articular seus inter
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s de ajuda e
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitude

colaboração;
com atitude de curiosidade,
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente

percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

contribuam para sua
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que
conservação;

s, sentimentos,
Vl - propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoçõe
pensamentos, desejos e necessidades;
, plástica e
VlI — propiciar a'utilização de diferentes linguagens (corporal, musical
cação, de forma
escrita) ajustadas às diferenteSintensões e situações de comuni
ideias,
a compreender e ser compreendido, expressar suas

necessidades,

desejos

e

avançar E'no

seu

proCesso

de

sentimentos,

construção

de

de expressão;
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade

pação em diferentes
Vlll — propiciar a socialização do aluno através da partici
, o respeito aos
grupos, nos quais exercite a responsabilidade pessoal
ação com os demais.
sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooper

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

I - Anos iniciais (1ª ao 50 ano de escolarização);
ll - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

m Curricular, no Documento
ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comu
ento Referencial Curricular
Referencial Curricular da Bahia e no Docum
o em áreas do conhecimento:
Municipal, o Ensino Fundamental está estruturad
l — Linguagens e suas tecnologias;
ll — Matemática e suas tecnologias;

Ill - Ciências dalNatureza e suas tecnologias;
das;
lV - Ciências Humanas e sociais aplica

V — Ensino Religioso;

Vl — Temas Integradores.
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ades deverão ser
ê2º. Em cada área do conhecimento competências e habilid
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.
va complementar à
ê3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educati
Família.

6, tem como
54“ - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/9
'
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
meios básicos o
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como

pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;
político, da
ll -— a compreensão do ambiente natural e social, do Sistema
a sociedade;
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta

tendo em vista a
Ill — o desenvolvimento da Capacidade de aprendizagem,
atitudes e valores;
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de
solidariedade humana
lV — o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
social;
e de tolerância recíproca _em que se assenta a vida
endendo seus direitos
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compre

em sua comunidade
e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva
imediata;
ação pessoal, de conduta
Vl -— desenvolver hábitos de estudo, de organiz

ivo, com vistas a uma
autodisciplina e atitudes favoráveis ad trabalho cooperat
res;
trajetória bem sucedida em seus estudos posterio

adequadas, em diferentes
VII — incentivar a criança a fazer Opções cada vez mais

situações da vida.
SUB-SEÇÃO lll
E IDOSAS
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS

as e idosas (EPJAI) destina-se
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adult
a, acesso ou continuidade de estudos
àqueles que não tiveram, na idade própri
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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ão Infantil e Ensino
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educaç
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
civil.
! — Educação infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano

Ietivas em, no
Il — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas
o escolar, excluindo
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalh

reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III

CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, Os Campos de Experiência abordarão:
l - Eu, o outro e o nós;

ll - Corpo, gestos e movimentos;
Ill - Traços, sons, cores e formas;
lV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
ormações.
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transf

deste artigo devem enfatizar
ê1º. Os Campos de ExperiênCIa descritos no caput
noções,

habilidades,

atitudes,

valores

e “afetos

que

as

crianças

devem

seguintes direitos e objetivos de
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir Os

aprendizagem.
I — Conviver;
ll — Brincar;
lll — Participar;
IV — Explorar;
V — Expressar;
&
Vl - conhecer-se.

ntes saberes:
êzº. A Educação Infantil abordará os segui

! — Linguagens;
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ll — Matemática;
ill - identidade e Autonomia;
lV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e MoVimento;
Vil — Atividades artísticas;
Vlll - Atividades de jogos e recreação; .;
iX - Educacional sócio emocional, familia e comunidade
al e
X — Práticas de alimentação, higiene pesso

hábitos

saudáveis

ada em jornada ampliada).
(exclusivamente para a educação integral integr

será de, no minimo, 800h
êSº. A carga horária anual da Educação infantil
(oitocentas horas).

' SUB-SEÇÃO ll.
ENSINO FUNDAMENTAL

em. ciclos:
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado
escolarização);
I - Anos Iniciais —— Primeiro Ciclo (iº ao 3º ano de
de escolarização);
I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano
ção).
lll - Anos Finais (Gº ao 9º ano de escolariza

lhados, nas diferentes disciplinas,
â1º - No Ensino Fundamental serão traba
e cultural, meio ambiente, saúde,
temas transversais como: ética, pluralidad

e Prevenção de Automutilação e
orientação sexual, Educação Financeira
'
'
Suicídio (Lei 13.819 /2019).
critério- e à parte das disciplinas
5 2ª - —A Escola poderá oferecer, ao seu
m Curricular e da parte diversificada,
componentes da Base Nacional Comu
as estrangeiras, expressão corporal,
outros cursos, complementares, como língu

informática e musicalização.
no da História e Cultura Afro-Brasileira
% 3º — A Educação Étnico-Raciais e o Ensi
Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
e indigena, determinados pelas Leis

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-117Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de

Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o
estabelecido na Resolução do Conselho Municipalde Educação.

,

.

.

54º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no

minimo, 800h (oitocentas horas).

ê5º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO Ill
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as seguintes

áreas do conhecimento: '

r

| - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
ll - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
lil — Estudos da Sociedade e da Natureza;
iV — Projetos Integradores.

ê1º. Integralizaram O Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

! — Matemática; .
ll - Lingua Portuguesa;
lll — Língua Estrangeira;

lV — Arte;
V — Ciência;
VI - Geografia;

Vli — História;
VIII - Ensino Religioso;

lX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

âZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no minimo, 800h (oitoCentas horas).
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CAPITULO II

DE ENSINO
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS
ades ietivas, o corpo docente,
Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das ativid

Direção

e

Pedagógica

Coordenação

reunir-se-ão

em

atividades

de

pedagógica, elaborarão o
planejamento, ocasião em que, além. de proposta
Educação Infantil e Ensino
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a
Fundamental.

contemplará, no mínimo,
Art. 37 - A elaboração do Projeto Politico Pedagógico
os seguintes itens:

| - introdução;
II - Justificativa;
Ill — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
'
V — Cafacterização funcional;

VI — Metodologia;
.

Vil — Concepções;

VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino

XI — Organização das etapas de escolarização;
escolar;
XII — Normas de convivência da comunidade
Xlll— Avaliação; '

'

XIV - Proposta de trabalho;
XV — Parte Diversificada. '

ção infantil, Ensino Fundamental e
Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educa
idosas, poderão ser elaborados de
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e

forma incorporada ao Plano Escolar.
taria
de Curso serão encaminhados a Secre
Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos

ção.
Municipal da Educação, para homologa
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada Componente curricular! saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 '- A avaliação é um processo cOnstante em tOdo trabalho planejado; é a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
i— acompanhar e verificar o desempenho e a-aprendizagem dos conhecimentos;
lI — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de Situações novas;
Ill — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;

V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais ou em

grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecimento.

& 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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â 3º - Toda proposta deverá levar em ponta a construção do conhecimento por
parte do aluno, seu raciocínio, criatividade, diferentes habilidades,
competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as caracteristicas da faixa etária;
Ii — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o inicio da

aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do
encaminhamento para o Ensino Fundamental;
III — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer—se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com _a equipe diretiva através de
conselho de classe;

5

3º- Ao término de

cada trimestre,

os

pais ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer. .

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1ª ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula. "
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sínteses trimestrais dos
Art. 45 - Do 4ª ao 5º ano do Ensino Fundamental as
sas em parecer
resultados da avaliação do aproveitamento serão expres
(zero) a 10,0 (dez),
descritiVo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação. ;
s trimestrais dos
Art. 46 - Do õº ao 8º ano do Ensino Fundamental as Síntese
em notas, nas áreas
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas
a média de 5,0
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com
(cinco) para aprovação.
as sínteses
Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas,
to serão expressas em
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamen
a 10,0 (dez), com a
notas, nas áreas do conhecimento, naiescala de 0,0 (zero)

média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO"
DARECUPERAÇÃO
a oportunidade de fazer
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá

trimestre).
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada
não obter a soma de 15
Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que
á atingir a nota 5,0(cinco).
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde dever

SEÇÃOIu
PROMOÇÃO
decorrerá da avaliação do
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar
aproveitamento 'e apuração daassiduidade.
ano. subsequente o aluno que
Art. 51,- Será considerado promovido para o

lar, média igual ou superior
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricu
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5,0 (Cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em

relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação aototal de horas Ietivas será submetido a uma prova fInal

tendo que atingir a nota 5,0 (Cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I - os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos previstos

pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar;
ll — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação
apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada componente

curricular, independentemente da assiduidade. mínima exigida pela legislação
educacional vigente.

Parágrafo

único.

A

Escola

deverá 'buscar,

por todos

os

meios,

evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO v—
DA FREouENCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de aSsiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a

assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.
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Art. 54 - As presenças e aUsências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos

expressos na legislação vigente.

Art. 56 - OS dados relativos à apuração ,de assiduidade deverão ser comunicados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada Síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exerCíCios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, O aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

,
TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termosdeste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da EscOla.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se—a' a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

ª 2ª -. A matrícula de'alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetUada mediante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro“ do limite de vagas atendendo a

legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação infantil, a matricula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matricula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os
alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidososdeverá haver encaminhamento,
para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - AS transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

.

SEÇÃO III _
ESCOLARES
HISTÓRICOS
DE
EXPEDIÇÃO

Art. 65' - Para os alunos de Educação Infantil Serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
e
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular

de cada Ano, nos termosprevistos pela legislação educacional vigente.
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TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I '
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 — Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio
os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola. poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atosnormativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualiãcados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo Com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da

Escola;
II — elaborar e executar a programação referente a regência de Classe e
atividades afins;

lll — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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lV — executar atividades de recuperação dosxalunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

VI — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relatiVos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabeleCidas;

,

VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipalde Educação ou Administração Municipal, com
a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;

IX — Elaborar e acompanhar os Planos de “Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:

I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
il — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento

do horário escolar;
III — manter, sempre que necessário cdntato com os-pais de alunos, juntamente

com a direção;
iV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afrns;

:

V — participar das reuniões pedagógicas;
Vi — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;

VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a Sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-Io de modo a

inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado Com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

.

XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
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XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como

pessoa e profIssional;

.

XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou

não;

'

'

.

.

XIV— preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua disciplina,
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro Cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
II — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
Ill — ministrar ou- indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,

a não ser em casos de extrema excepçionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto eScolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no

presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano

de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
'
'
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
Il — advertência escrita;
lil — enCaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

sanções
Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às
impostas.
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Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
Iii — uSufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu Substituto) e atendidas no que Couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

VIl — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

'SEÇÃO II
DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:

.

i —— participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

_

II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
lII — tratar os colegas com cordialidade e respeito;

IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que “vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vi — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
os e
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionári

'

colegas;

'

VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos

(&

gerais, sempre que lhe for solicitado;
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IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
Xll — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de inicio
.

|_

das aulas;

XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo” zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 — São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:

.

l — serem respeitados em suas individualidades;

II — receberem a educação e o'ens'ino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
Ill — serem orientados e atendidos em 'suas dificuldades;

IV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sualcriatividade;
Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;

VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
l — tornar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares; .
ao processo
ll — ocupar-se, durante o periodo de aula, de atividades contrárias

pedagógico;

:

te, qualquer
liI — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competen

documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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IV —- trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-sedo estabelecimento de enSino "sem prévia autorização do Órgão
competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão

competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;
Vil — discriminar,

agredir fisicamente e/ou

usar de' violência simbólica,

verbalmente colegas, professores e demais funcionáriosdo estabelecimento de
ensino;

professores ou qualquer pessoa da

VIII — expor colegas, funcionários,

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante aaula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do

estabelecimento de ensino;

'

(

XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-IO na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno pOderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará

*
o recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
Xlll — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
'

em risco a segurança das “pessoas;

XIV— portar material que represente perigo para sua integridade moral elou física

'

de outrem;

É

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou

campanhas

de

qualquer natureza,

no ambiente

escolar,

sem

a

prévia

»

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,
serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas de
conciliação:

l — advertência verbal;
II —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

Ill - registro ao Conselho Escolar;

:

IV — su'spensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;

V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de

cumprimento dos deveres escolares.

& 1º - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade da

infração,

sendo do

Diretor da

Escola e a Coordenação

Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

& 2º - Será garantido ao aluno, através de seus paisou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,

dentro da Escola, será Objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO IIi
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos

disponibilizados pela Escola. '

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:

'

Q

| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus

projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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il — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,

assim como informados das avaliações por estes obtidas;
lll — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou respOnsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento

Escolar;
Ii — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a Vida escolar dos alunos;
III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a(saúde e o bem estar da comunidade escolar;

IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento “em horário de aúla, autorizando desta forma que
alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.-

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E

DEVERES

86 — A equipe técnico—administrativa e de apoio é constituída de
Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de

Art.

alunos,

monitor e

pessoal _de,apoio

(merendeiras,

porteiros,- vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:

sua condição pessoal e profissional;
área de
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua

(ªº

a
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com

atuação profissional;
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lll — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;

'

V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

Vll —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88- Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
! — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrentes
de suas funções e direitos;
lI — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de

permanência na Escolar;
Ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais

profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
I — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
Il — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
lll — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;

lV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;

VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas
e do mobiliário em geral;
Vil —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação, energia
elétricae água, bem como os'equipamentos correlatos;

da
VIII — executar os demais serviços relacionados com a, função e a critério
Direção.
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Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único —A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla defesa

e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

.

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e Situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a

Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de ensino
e legislação geral vigentes no pais e terão solução orientada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

CAPITULO-II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei
específica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

II.

Conselho Escolar;
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Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.
:

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÓES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá à disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aproVado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
Síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento Escolar
referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de avaliação,
reforço e recuperação e compensação de _ausências, para Ciência dos
responsáveis.

Art. 95' — Todos os bens da Escola e de suas instituições juridicamente
de
constituidas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia

seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

o
Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do Conselh
em vigor,
Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação, entrará

ão,
no que não colidir com a "legislação vigente, na data seguinte à sua publicaç
no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

lncorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

baixadas pelos
supervenientes oriundas 'de disposições legais ou de normas

órgãos competentes.
do ano letivo,
Art. 98 — Os diários de Classe, após o encerramento
eposterion'nente serão
permanecerão arquivados por um periodo de dez anos
incinerados e lavradas as atas competentesf

&
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:

.

_

I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
Il-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda

existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;
Ill-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;

'

'

IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes Comuns;
V—oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;

Vi- fornecer orientações e prestar atendimento” aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V

DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS
Art. 100 - AS alterações que se fizerem necessária no presente Regimento

Escolar serão submetidas à homologação pela

Secretaria

Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu— Bahia, 24 de sete

bro de 2021
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ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA ARAÚJO

REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO i
Art.1º. A Escola Municipal Júlia Araújo, situada no(a) Povoado de Lagoinha,
Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada pela
Secretaria Municipal da Educação, nos termos dos dispositivos constitucionais

vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da
Criança e do Adolescente e demais normas legais.

& 1º — A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
com inicio de funcionamento no ano de 1994, é jurisdicionada à Secretaria
Municipal da Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão
identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º - A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua

demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
ll — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 20 Tempos
Formativos);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao

Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

QD
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SEÇÃO II

FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno considerando
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a
qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o exercício da

cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. O direito dos alunos a brincar,

como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponiveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO lII
FINS Do ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em função das necessidades e características de desenvolvimento e
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco

anos de idade (Educação infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 90 ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história,

aos

educandos,

capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na

realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO V

OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em Classes comuns do ensino regular,

assegurando—lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º — A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições que
se seguem:
l — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO |

DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:

&

| - Diretor(a);

'

/

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-140Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

lI — Vice — Diretor(a);

III — Coordenação Pedagógica.

do
educador qualificado, habilitado de acor
Art.10º - A Escola será dirigida por
rá
Professores Municipais) a quem cabe
com a legislação (Plano de Carreira dos
de,
escolares e relações com a comunida
garantir o cumprimento das atividades

s as
ridades escolares e outros, em toda
além de representá-la perante as auto
fizer necessário.
ocasiões e oportunidades que isso se
nto, o Diretor será substituído pelo Vice
Parágrafo único — No caso de impedime
ício das funções,
diretor, legalmente habilitado para o exerc

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
ntos, o
e fazendo cumprir as leis, regulame
i — Dirigir a Escola, cumprindo

disposições deste
as determinações superiores e as
esso
consecução dos objetivos do proc
Regimento, de modo a garantir a

calendário escolar,

educacional;
ridades escolares;
il — representar a escola perante as auto
ípios que
osta pedagógica, zelando pelos princ
ill - ser o elo dinamizador de prop

fundamentam sua prática;
es promovidas pela Escola;
IV — presidir as reuniões e festividad
atualização ao Corpo Docente;
V — manter—se atualizado e propiciar

Vl — firmar parcerias;
gógico;
dos diferentes setores de apoio peda
VII — aprovar as diretrizes e normas

Plano
ução da Proposta Pedagógica, do
Vlii — atuar na elaboração e exec
l
bem como coordenar a avaliação globa
Curricular e do Plano dos Professores,
da instituição;
ejamento e organização da escola;
IX — estabelecer diretrizes gerais de plan
e outros procedimentos pedagógicos
X — orientar matricula, transferência
pela coordenação pedagógica;
referentes aos alunos, assessorado

Xl — certificar documentos;
ações não previstas neste Regimento;
XII - aplicar medidas pertinentes em situ
dor Pedagógico e outros assessores;
Xlil — delegar atribuições ao Coordena
docente, administrativo e técnico.
XIV — organizar o horário do pessoal

&

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-141Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por
delegação deste, no cumprimento de atividades específrcas;

ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO Ii
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional quaiincado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos

através de projetos específicos;
li - prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de

planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar O desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e classes;

ill — organizar atividade de integração escola/familialcomunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação
e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades

docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;

VIII - propiciar o entrosamento dos docentes;
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es extraclasse e outras
ão e a execução de atividad
IX — coordenar a programaç
agem;
processo ensino-aprendiz
diretamente vinculadas ao

s;
e eficaz dos recursos didático
X —promover o uso eficiente
e propor medidas que
de aprendizagem dos alunos
Xl — acompanhar o processo
visem a sua maximização;

do desenvolvimento dos
so de acompanhamento
XII — sistematizar o proces
alunos;

turmas;
XIII — participar na definição das
dade;
umentação sob sua responsabili
XIV — manter atualizada a doc
o desenvolvimento
agógica, visando promover
XV— programar a proposta ped
gico aos recursos
a integração do trabalho pedagó
das crianças em faixa etária e
disponíveis;

idades pedagógicas
rias, o planejamento e as ativ
XVI — coordenar reuniões próp
forme os princípios
a cada turma de crianças, con
a serem desenvolvidas junto

e as necessidades de
agógica de educação infantil
que norteiam a proposta ped
a etária;
desenvolvimento de cada faix

desenvolvimento
ficar recursos necessários ao
XVII — identifrcar, solicitar e veri
das atividades pedagógicas;

os pais de cada turma
nar reuniões periódicas com
XVIII - organizar e coorde
;
alho pedagógico desenvolvido
para planejar e avaliar o trab
a os servidores que
de formação continuada par
XIX — coordenar atividades

a sua atuação
acompanhando e avaliando
atuam neste nível de ensino,
periodicamente;
das atividades desenvolvidas.
XX -— elaborar o relatório anual
ais de
Planos Individu
boração e cumprimento dos
XXI — acompanhar a ela

Aprendizagem;
ente curricular) de
ria anual (geral e por compon
XXII — Contabilizar a carga horá
cada turma de escolarização;
de orientação ao estudante;
XXIII — Desempenhar o serviço
cipal
postas da Coordenação Muni
XXIV — Articular-se às pro
Departamento Pedagógico;

Geral

do

XXV - Outras funções correlatas.

SEÇÃO lll
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CONSELHO ESCOLAR

Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familia-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege-se pelo

Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o
Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V

DA SECRETARIA
Art. 17 — A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos à
vida

escolar,

bem

como o

registro dos documentos visando

garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de

informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído,
impedimentos legais,

em suas ausências ou

por profissional igualmente qualificado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços

gerais da Secretaria;
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Ii — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos

documentos

escolares

atender

e

prontamente

qualquer

a

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
lll - redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, ichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certifrcados e outros
documentos referentes à Secretaria;
Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.

II — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas—piloto;

o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados inais;
i. Registro de expedição de documentos;
j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

i. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
Do PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designados
!

nomeados ! contratados

pelo

Poder

Executivo

Municipal,

em

número

&
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monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e

porteiros.

CAPÍTULO l
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I
Dos CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 — O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem,

reunir-se—á

periodicamente, para refletir sobre O desempenho dos alunos.

êtº O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de Classe tem as seguintes atribuições:
I — participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

Il - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
Ill

- decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;

IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente

com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO Iii

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E Do PROCESSO EDUCATIVO
CAPÍTULO I

NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
0, Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;
G. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. il Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6“ ao 90 ano do ensino fundamental;
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (10 ao 3º ano) e Eixo " (4º ao 5º ano);

b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (6ª e 7º ano) e Eixo IV (8º e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,

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

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
Il — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção

de suas limitações;
lil — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado

com a própria saúde e bem—estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
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respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo—se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua

conservação;
VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;

VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e
escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido,

necessidades,

desejos

e

avançar

expressar suas ideias,

no

seu

processo

de

sentimentos,

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos quais exercite a

responsabilidade

pessoal,

o respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO Ii
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

l - Anos iniciais (1ª ao 5º ano de escolarização);
ll - Anos Finais (6º ao 90 ano de escolarização).

êfº. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I — Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;

lll - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

Vi — Temas Integradores.
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gzº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

â3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como
objetivo a formação básica do Cidadão, mediante:

I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;

lIi — 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;
V— estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus direitos

e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comunidade
imediata;
VI - desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma

trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer Opções cada vez mais adequadas, em diferentes
situações da vida.

SUB-SEÇÃO Ill
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MiNIMos DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino

Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
il — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO iII
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
i - Eu, o outro e o nós;
lI - Corpo, gestos e movimentos;
Ill - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e

V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

grº. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar
noções,

habilidades,

atitudes,

valores

e

afetos

que

as

crianças

devem

desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
[ — Conviver;
II — Brincar;
Ill — Participar;
IV - Explorar;
V — Expressar;

Vl - conhecer-se.

52“. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
l — Linguagens;
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ll — Matemática;
lIi - identidade e Autonomia;
lV — Natureza e Sociedade;
V — Arte:
Vl - Corpo e Movimento;

VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;

lX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO Il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
! - Anos iniciais — Primeiro Ciclo (10 ao 3º ano de escolarização);

i - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (40 e 5º de ano de escolarização);
lll - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

ê1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

& 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,

informática e musicalização.

& 3º - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira
e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639l2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o

estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de Educação.

â4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

êãº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO lil
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as seguintes
áreas do conhecimento:
i — Matemática, Códigos e suas tecnologias;
il — Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
lII — Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos integradores.

ê1º. integraiizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e idosas, os seguintes saberes:
l — Matemática;
ll - Língua Portuguesa;
lll - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
V — Ciência;
Vl — Geografia;
VII — História;
VIII — Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

52“. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).
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CAPÍTULO Ii
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades letivas, o corpo docente,
Direção e Coordenação Pedagógica reunir-se—ão em atividades de
planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 — A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I - Introdução;
II — Justificativa;

ill — Filosofra;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;
Vll — Concepções;
Vili — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
lX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

Xl — Organização das etapas de escolarização;
XII —- Normas de convivência da comunidade escolar;

Xlll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular / saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único — São objetivos da avaliação:
| — acompanhar e verifrcar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;

il — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;
Ill — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
lV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em
grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecimento.

& 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2º - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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& 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB—SEÇÃO [
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por Hnaiidade:
i — verifrcar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;

Il — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do

encaminhamento para o Ensino Fundamental;
lll — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo—se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer—se.

& 1º - Na Educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

5 2ª - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através de
conselho de classe;

5 3º— Ao término de cada trimestre, os pais ou responsáveis tornarão
conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO il
AVALIAÇÃO No ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1ª ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.
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Art. 45 - Do 4ª ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6” ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação dO aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas

do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (Cinco) para aprovação.

SEÇÃO“
DARECUPERAÇÃO

Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15

pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinco).

SEÇÃOIH
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do

aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao Enal do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em
relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova final
tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de dias letivos previstos
pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar;

II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação
apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada componente

curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação
educacional vigente.

Parágrafo

único. A Escola deverá buscar,

por todos os meios,

evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o minimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e Cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no minimo de 75%.

&
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possivel o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunicados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 — Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

& 1º - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar

conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

5 2ª - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para

crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os
alunos que estão iniciando.

Art. 63 — Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,

para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de

existência de vagas.

SEÇÃO iII
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando O rendimento escolar em cada componente curricular e

de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.
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TÍTULO VI

DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio
os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de

Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração

condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
! — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
Il — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e

atividades afins;

Ill — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

VI — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com

a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento

do horário escolar;
III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

V - participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir

seu horário de trabalho;
VII - apresentar-se convenientemente trajado;
Vlli — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos

professores;
iX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a

inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
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XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados

os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como
pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV— preocupar-se, não Só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua disciplina,
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
i — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

ll — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições,

bem

como a

comercialização de produtos sem

a

prévia

autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;

IV - atender, durante as aulas, a pessoas'estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 — São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as

possibilidades de conciliação:
i — advertência verbal;

Il — advertência escrita;
lli — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às sanções
im postas.
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Art. 77 - Constituem direitos do professor:

I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
Ii - serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V - usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 — São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
lil — tratar os colegas com cordialidade e respeito;

IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

Vii — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos

gerais, sempre que lhe for solicitado;
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IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;

XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justifrcar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX - responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou

responsáveis:
I — serem respeitados em suas individualidades;
Il - receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;

lll — serem orientados e atendidos em suas diicuidades;
IV — usufruirem de ambiente que possibilite O aprendizado;
V _podeer desenvolver sua criatividade;
Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;

XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da

avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
l — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
Il — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo

pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do Órgão
competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

ensino;

VII — discriminar,

usar de violência Simbólica,

agredir fisicamente

e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;
Vili

— expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer

pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;

iX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-lo na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará
o recolhimento do mesmo e será feito registro.

XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo elou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral elou física
de outrem;

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,

serão aplicadas as seguintes sanções,

esgotadas todas as medidas de

conciliação:
I — advertência verbal;

Il —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
III — registro ao Conselho Escolar;
iV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

& 1º - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade da
infração,

sendo

do

Diretor da

Escola

e

a

Coordenação

Pedagógica

a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à

sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 Sº - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,

dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO IIl
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,

assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
i — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
li — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

lll — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV— apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma que
alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe técnico-administrativa

e de apoio

é constituída

de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor

e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado

ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a

sua condição pessoal e profissional;
Il — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
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ill — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
lV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor

ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 — Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:

l — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrentes
de suas funções e direitos;
ll — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;

ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.

Art. 89 — São deveres das serventes:

l — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
Ii — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
ili - manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que

possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuidos;
Vl — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas

e do mobiliário em geral;
VII —verifrcar, para efeito de segurança e Cidadania, o uso da iluminação, energia
elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.
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Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único —Atoda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla defesa
e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS
CAPÍTULO !

Dos CASOS OMISSOS
Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de ensino
e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
Do CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei
específica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

ll.

Conselho Escolar;
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Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES ESPECIFICAS
Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma Cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento Escolar
referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de avaliação,
reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência dos
responsáveis.

Art. 95 — Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente

constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de
seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do Conselho
Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação, entrará em vigor,
no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte à sua publicação,
no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

Incorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supen/enientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos

Órgãos competentes.

Art.

98 — Os diários

de Classe,

após o

encerramento do

ano

letivo,

permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente serão
incinerados e lavradas as atas competentes.

&
http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-171Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
l-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
lI-eiaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação

Especial;
III-integrar os conselhos de Classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
lV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão

dos alunos nas Classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
Vl- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão

submetidas

homologação

à

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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DECRETO (Nº 142/2021)

DECRETO Nº 142 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

“DISPÕE

SOBRE

EXONERAÇÃO DE CARGO

EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO

E

FINANÇAS,

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e pertinentes,

DECRETA:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora TAÍSE REBOUÇAS SAMPAIO do Cargo em
Comissão, de Assistente de Tributos, da Secretaria de Administração, Planejamento e
Finanças, da Estrutura Administrativa do Município.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de setembro de 2021.

George Vieira Góis
Prefeito

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136
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DECRETO (Nº 143/2021)

DECRETO Nº 143 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
POR
IDADE
PROPORCIONAL,
À
SERVIDORA
VERA
LÚCIA
DOS
SANTOS SILVA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, com base e em consonância com a Lei Orgânica do Município, a
Constituição Federal de 1988, e demais comandos normativos aplicáveis á matéria
vertente,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o benefício de Aposentadoria por Idade, com proventos
proporcionais, a servidora efetiva Vera Lúcia dos Santos Silva, CPF: 384.632.29549, conforme fundamentação legal nos termos do Processo nº 53/2021, tombado na
Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Municipal - CAPASERVIS,
para todos os fins de direito.
Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de setembro de 2021.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136
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DECRETO (Nº 144/2021)

DECRETO Nº 144 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
POR
IDADE
PROPORCIONAL
E
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO,
À
SERVIDORA GIRLENE FERNANDES
OLIVEIRA SANTANA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, com base e em consonância com a Lei Orgânica do Município, a
Constituição Federal de 1988, e demais comandos normativos aplicáveis á matéria
vertente,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o benefício de Aposentadoria por Idade Proporcional e Tempo
de Contribuição, com proventos integrais, a servidora efetiva Girlene Fernandes
Oliveira Santana, CPF: 634.566.805-20, conforme fundamentação legal nos termos
do Processo nº 52/2021, tombado na Caixa de Previdência e Assistência Social dos
Servidores Municipal - CAPASERVIS, para todos os fins de direito.
Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de setembro de 2021.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal
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DECRETO (Nº 145/2021)

DECRETO Nº 145 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
POR
IDADE
PROPORCIONAL
E
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO,
À
SERVIDORA
MARTA
LÚCIA
NASCIMENO DE DEUS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, com base e em consonância com a Lei Orgânica do Município, a
Constituição Federal de 1988, e demais comandos normativos aplicáveis á matéria
vertente,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o benefício de Aposentadoria por Idade Proporcional e Tempo
de Contribuição, com proventos integrais, a servidora efetiva Marta Lúcia
Nascimento de Deus, CPF: 511.912.965-04, conforme fundamentação legal nos
termos do Processo nº 54/2021, tombado na Caixa de Previdência e Assistência
Social dos Servidores Municipal - CAPASERVIS, para todos os fins de direito.
Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de setembro de 2021.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal
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DECRETO (Nº 146/2021)

DECRETO Nº 146 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
POR
IDADE
PROPORCIONAL
E
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO,
À
SERVIDORA MEIRE FREITAS COSTA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, com base e em consonância com a Lei Orgânica do Município, a
Constituição Federal de 1988, e demais comandos normativos aplicáveis á matéria
vertente,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o benefício de Aposentadoria por Idade Proporcional e Tempo
de Contribuição, com proventos integrais, a servidora efetiva Meire Freitas Costa,
CPF: 547.763.335-20, conforme fundamentação legal nos termos do Processo nº
51/2021, tombado na Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores
Municipal - CAPASERVIS, para todos os fins de direito.
Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de setembro de 2021.

GEORGE VIEIRA GÓIS
Prefeito Municipal
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-018-2021 – UASG 983891
Nº PE-018-2021| OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O edital poderá
ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Sapeaçu, através do e-mail do Setor de
Licitações licitacao.sapeacu@gmail.com, OU PELO SITE https://www.gov.br/compras/edital.
CADASTRO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A PARTIR DO DIA
01/10/2021 AS 08h NO SITE www.gov.br/compras. SESSÃO: 15/10/2021. HORÁRIO:
09h00min.
Sapeaçu, 30 de Setembro de 2021.
Wellington Santos da Silva
Pregoeiro Oficial
Decreto 23/2021
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EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 018-2021

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu, UASG Nº 983891, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICA, TIPO - MENOR PREÇO POR ITEM, MODO – ABERTO,
autorizada no processo no PE- 018-2021, e de acordo com as condições estabelecidas
neste edital.
1.REGÊNCIA LEGAL
1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pelo DECRETO 10.024/2019, Lei
Complementar 123/06.
2.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1
O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação - INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação
de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.
2.2
Os trabalhos serão conduzidos por servidor público designados por ato interno,
denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o site “comprasnet”, constante da página eletrônica do governo federal.
3.OBJETO
3.1 REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO INTUITO DE

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

4.RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO
4.1
Recebimento das propostas a partir do dia 01/10/2021 até às 09h00min horas do dia
15/10/2021.
4.2
Abertura das propostas
15/10/2021 às 09h00min horas.
4.3
Início da sessão de disputa de preços 15/10/2021 às 09h00min horas.
4.4
O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o
recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.
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4.5
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública,
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
4.6
Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular
consultas pelos e-mail: licitacao.sapeacu@gmail.com ou pelo telefone (75) 3627 2108. As
consultas serão respondidas através do site do sistema www.gov.br/compras, no campo de
mensagens do pregão correspondente, a serem respondidas pelo pregoeiro responsável
WELLINGTON SANTOS DA SILVA / DECRETO -23/2021
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão pelos
Projetos/Atividades e Elementos de Despesas para o exercício de 2021, devidamente
ajustadas nas dotações do exercício subsequente:
6.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1
Poderão participar do processo os interessados credenciados junto ao sistema de
compras do Governo Federal, comprasnet, que atendam a todas as exigências contidas
neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
6.2
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a)
declarados inidôneos por ato da Administração Pública, e que estejam suspensas nas
esferas federal, estadual e municipal;
b)

sob falência, dissolução ou liquidação;

d)
cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração
Municipal, ou , ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas
hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;
e)

enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

6.3
Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar de nº.
123/06, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
a)

de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
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b)
que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
c)
de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
d)
cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/06, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei
Complementar;
e)
cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
f)

constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

g)

que participe do capital de outra pessoa jurídica;

h)
resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
i)

constituída sob a forma de sociedade por ações.
8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

8.1
A participação no pregão eletrônico se dará por meio de digitação de senha pessoal e
intransferível do credenciado do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de
preços e documentos referentes a habilitação exigida, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observado data e horário limite estabelecido.
8.2
Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no edital.
8.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação referida no
item 8.2 sujeitará o licitante às sanções previstas em lei.
8.3
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
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diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua
desconexão.
8.4
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.
9. PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1
A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância
com as especificações e condições de fornecimento previstas no Edital.
9.2
Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
9.3
O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor
superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e
diferente de qualquer lance válido para o ITEM.
9.4
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos
demais participantes.
9.5
Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
9.6
O Sistema anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
9.7
Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço.
10. PROPOSTA COMERCIAL
10.1 A proposta de preços e os documentos relativos a habilitação solicitados no Edital
deverão ser encaminhados em campo eletrônico específico, observados data e horários
limites estabelecidos.
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10.2 A proposta e os lances formulados deverão indicar preços unitários e globais, de
acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº
8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$),
atualizados conforme lances eventualmente ofertados.
10.2.1 Em caso de divergência entre os valores unitários e globais, serão desconsiderados
os primeiros, e entre os valores em algarismo e por extenso, será considerado este último.
10.3 A proposta escrita deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida
em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e
inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações
contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
a)

Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato.

b)

Preços unitários e o global, na forma do subitem 10.2 deste instrumento;

c)
Prazo de entrega do material de até 5 (CINCO) dias corridos, a contar do recebimento
da solicitação de compras, sendo a quantidade solicitada, de acordo com a demanda da
secretaria.
d)
Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contado a
partir da data de apresentação;
e)
Marca e referência, se houver. Essas informações deverão constar, obrigatoriamente,
no campo do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.
e1) Quando ofertada mais de uma marca pelo mesmo preço para o mesmo item, fica
reservado à Comissão Permanente de Licitação – COPEL o direito de escolha da marca.
10.4

O licitante deverá juntar, obrigatoriamente, à proposta de preços:

b)
Declaração do licitante de que garantirá a substituição dos materiais, sem ônus para a
Administração Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a
apresentar vícios e/ou defeitos.
c)
Dados do representante legal (nome, CI, CPF) com poderes específicos para assinar
o contrato, conforme modelo anexo a este edital.
10.5 O licitante só poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente
técnicos sobre o(s) material(is) ofertado(s), bem como informações que não constem em seu
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catálogo e/ou amostra, entretanto, necessárias
especificações do(s) material(is) solicitado(s).

ao

julgamento

objetivo,

conforme

10.6 Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da
regularidade da composição da planilha de preços da licitante detentora de melhor preço, é
facultado à Comissão requerer o envio de amostras e/ou catálogos dos produtos ofertados,
o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data
de requerimento.
10.7

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.

10.8 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do
objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
10.9 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
10.10 Não serão admitidas cotações de preços para produtos usados, recondicionados ou
recuperados sob qualquer forma.
11.

HABILITAÇÃO

11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à
exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas
ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou publicação em
órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos neste edital.
11.2

Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação:

11.2.1 Habilitação Jurídica
a)

Registro Comercial, no caso de empresa individual.
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b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou
inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c)
Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
Diretoria em exercício.
d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e)

Comprovação da condição de ME ou EPP.

11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b)
Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa
da União, bem como a regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal da sede ou
domicílio da licitante;
c)
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débito/CND;
d)
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa.
11.2.2.1
As microempresas ou empresas de pequeno porte devidamente identificadas
no certame deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições.
11.2.2.2
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, na hipótese exclusiva do subitem 11.2.2.1, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante (ME ou EPP) for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa
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11.2.2.3
A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto no subitem
11.2.2.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes
remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
11.2.3 Qualificação Técnica
a)
Alvará de Funcionamento, fornecido pelo órgão fiscalizador do município em que a
empresa está registrada.
b)
Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Conforme a Lei
8.666/93 em seu art. 30, inciso II e §4º.
Obervações:
1.
O(s) documento(s) apresentado(s) por meio de publicação no Diário Oficial deve(m),
preferencialmente, destacar, com marca-texto, o(s) produto(s) cotado(s).
2.
Os registros ou publicações no DOU devem ser identificados com o número do
item/lote a que se referem, a fim de facilitar o julgamento das Propostas de Preços.
3.
A unidade requisitante poderá a qualquer tempo solicitar catálogo com informações
relativas ao produto ofertado ou amostras do mesmo.
11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira
a)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser
atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 3 (três) meses da data
de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios.
a1) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de
encerramento extraídos do livro Diário, devidamente registrado no Órgão competente.
a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço,
na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação de:
I
balanço patrimonial;
II
demonstração do resultado do exercício;
III
demonstração das origens e aplicações de recursos; IV demonstração das mutações
do Patrimônio Líquido; V notas explicativas do balanço.
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11.2.5
Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente
identificado, de cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
b) Certidão de Concordata e Falência
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
12.1 Para julgamento, será adotado o critério menor preço, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste Edital.
12.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou, ainda, se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O
Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências
deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto contratado.
12.4 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as
propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em até 5% (cinco por cento)
à proposta mais bem classificada.
12.5 Para efeito do disposto no subitem 12.4 deste edital, ocorrendo empate (ficto),
proceder-se-á, da seguinte forma:
a)
a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada
para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça
proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do
certame;
b)
não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da
alínea “a” deste subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 12.4 deste edital, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito; e
12.6 Em caso de empate aritmético, verificada a equivalência de valores das propostas
entre microempresas ou empresas de pequeno porte, antes da aplicação do critério
GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-187Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

estabelecido no inciso I do art. 45 da Lei Complementar nº. 123/2006, o desempate será
decidido mediante
12.7 Não havendo microempresa ou empresa de pequeno porte classificadas ou
habilitadas, segundo os critérios da Lei Complementar nº. 123/2006, será convocado o
licitante detentor da proposta de menor valor, originalmente apresentada.
12.8 O disposto nos subitens 12.4 e 12.5 aplicar-se-á quando a proposta de menor preço
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Qualquer pessoa poderá impugnar/ou pedir esclarecimentos os termos do edital do
pregão, por meio eletrônico, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. A concessão de
efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. Acolhida a impugnação contra o edital, será
definida e publicada nova data para realização do certame.
14.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 30 (TRINTA) minutos. Após manifestação
do interesse e admissibilidade do pregoeiro, será concedido o prazo de 3(três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
14.3. A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas razões,
ensejará a preclusão do direito de recorrer.
14.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
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14.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo
este restrito ao objeto das razões oferecidas.
14.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os
respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo proponente.
15. LOCAL DE ENTREGA
15.1 O fornecimento dos produtos será efetuado mediante Ordem de Fornecimento, e
deverão ser entregues no endereço a seguir indicado, ou em outro local de conveniência da
Secretaria Municipal de Saúde - Praça da Bandeira nº176, Centro, Sapeaçu - Ba
16. INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1. O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas
no art. 62 da Lei 8.666/93.
16.2 O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o
contrato pela adjudicatária implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital e na
legislação pertinente.
17. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
17.1 Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade superior a 12 (doze)
meses, a contar da data de entrega.
17.2 Os produtos entregues deverão conter em suas embalagens e unidades de
acondicionamento, nº. do lote, validade.
17.3 Todos os produtos, nacionais ou importados, deverão ser ofertados, apresentados ou
entregues contendo rótulos, com todas as informações sobre os mesmos em língua
portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
17.7 A Nota Fiscal deverá conter o(s) lote(s) e data de validade de cada produto a ser
entregue.
17.8 A entrega dos produtos deverá ser efetuada no local indicado no item 16.1 deste
instrumento, em até 5 (cinco) dias da data referente a Ordem de Recebimento.
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18. PAGAMENTO
18.1 Dar-se-á após a entrega da nota fiscal. Os pagamentos somente poderão ser
liquidados e efetuados em favor do contratado após atestado de preposto da contratante
confirmando a prestação dos serviços.
18.2 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
19. REVISÃO DOS PREÇOS
19*.1 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
20. CANCELAMENTO DO CONTRATO
20.1

O contrato poderá ser cancelado quando:

a)

o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao contrato

b)

o fornecedor se recusar a assinar o contrato.

c)

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato.

d)

houver razões de interesse público, devidamente justificado.

20.2 O contrato poderá ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e
seus Anexos
20.2.1 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa prévia sem prejuízo de aplicações de
sanções previstas no Edital e na legislação vigente.
21.

SANÇÕES

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:
- não assinar o contrato;
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II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.
22.

DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitação, por parte da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e
seus Anexos.
22.2 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Secretaria solicitante revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
22.3 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da
etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
22.4 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será
suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos participantes.
24.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo de demais sanções
cabíveis.
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24.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
24.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
24.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão de sua proposta.
24.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
de início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente normal.
24.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo pregoeiro com base na
legislação vigente.
24.14 Fica designado o foro da Cidade do Sapeaçu, Bahia – Brasil, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
25.
Anexos do Edital.
Anexo I
Modelo Proposta
Anexo II
Dados para assinatura
Anexo III Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
Anexo IV
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
Anexo V
Termo de Referencia
Anexo VI
Minuta do Contrato
Anexo VII Ata de Registro de Preço
Sapeaçu 29 de Setembro de 2021.
____________________________
Cristiane Brito de Almeida Gois
Secretária de Saúde
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PREGÃO ELETRÔNICO –N.º .............../2021
ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS
PMS PREGÃO N.º
/
(RESPOSTA)
TEL: FAX:
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
NOME/CONTATO:
ITEM
CÓDIGO

DESCRIÇÃ

MARCA

UF

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ( por extenso )

OBSERVAÇÕES:
a)
caso ache necessário, será solicitada, à detentora do menor preço, amostra dos
produtos licitados.
Declaro que no preço cotado estão inclusas TODAS AS DESPESAS, tais como frete,
seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem
como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante.
Tenho ciência que a contratante poderá pedir amostras dos produtos a serem entregues se
assim lhe convir.
VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO DE ENTREGA
FORNECEDOR
/
/
DATA ASSINATURA/CARIMBO
PREGÃO ELETRÔNICO –N.º .............../
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ANEXO II

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME N.º DE IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR CPF ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -

DADOS BANCARIOS
AGENCIA
CONTA
BANCO
FAVORECIDO

Salvador,

de

de

.

Assinatura e Carimbo
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela
Lei nº. 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Salvador,

de

de

.

Licitante interessado
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/2021

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)
a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b)
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f)
que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
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de 2021.

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação
completa)
Observações:
1. Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada
pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO V
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA JUSTIFICATIVA:

Justificamos a necessidade da aquisição dos produtos ora licitados, pois estes serões utilizados no
desempenho dos serviços realizados pela Secretaria de Saúde.

2. DO OBJETO (especificação e quantidade):

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO INTUITO DE
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3. PERÍODO DE VIGÊNCIA:

12 meses

4. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:
Os produtos serão entregues na Prefeitura Municipal de Sapeaçu, localizada na Praça da Bandeira ,
176, Centro , Sapeaçu - BA
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA:

5.1) Deverá constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a
validade do mesmo.
5.2) O produto a ser entregue devera apresentar validade determinada em cada item no ato da
entrega;
5.3) Prazo de entrega: Em até 05 dias da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente;
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES: em anexo.
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO

PP-018-2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA
..........NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:

O MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº. 13.696.257/0001-71 representado pelo Prefeito Municipal, Sr. George Vieira Góis,
brasileiro, casado, CPF ...................., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE
e
a
empresa
...............................................
estabelecida
na
rua
............................................nº , Cidade – Bairro – CEP: ............. inscrita no CNPJ sob o nº.
.................., neste ato representada por seu representante legal, o Sr. ............................................
inscrito no CPF nº. ...................... portador da CI nº. .................. expedida pela SSP/.... residente e
domiciliado na rua ............................................................................................. doravante denominada
apenas CONTRATADA, conforme o constante no Processo Administrativo nº. ......, doravante
denominado “processo”, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666/93
atualizada, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO INTUITO DE
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATAR EMPRESA, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias corridos, após a ordem de fornecimento, e a vigência do
contrato é de 12 meses a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ (.........), estando incluso todos os
custos diretos e indiretos na entrega do objeto licitado.
O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 15 (quinze) da entrega e atesto na fatura.
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§1º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularização por parte da CONTRATADA.
§2º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§3º O CONTRATANTE descontará da fatura, o valor correspondente às faltas ou atrasos na
execução dos serviços/fornecimento ocorrido, com base no valor do preço vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Secretaria: 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade: 10.301.31.2.017 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo,
Fonte: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%
Secretaria: 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 204 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade: 10.301.31.2.018 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo,
Fonte: 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS
Secretaria: 20.4 .- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:2.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19
Atividade: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:14 - Transferências de Recursos do SUS
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
Não haverá reajustamento de preço.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:
a)

Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável
pela perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem
como para zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre
os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom
andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam
corrigidas todas as falhas detectadas;

b)

Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou
recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;
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c)

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos
humanos para execução completa e eficiente no fornecimento / serviços do objeto deste
contrato;

d)

Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem
solicitadas;

e)

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
dos serviços;

f)

Atender com presteza
CONTRATANTE;

g)

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços /
fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

h)

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i)

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato,
bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas
aos serviços / fornecimento prestados;

j)

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora
do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive
indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte,
obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciária,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;

k)

Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato;

l)

Adimplir os fornecimentos objeto do presente contrato no prazo e nas especificações e
quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste
contrato;

as

requisições

de

credenciamento

determinadas

pela
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m) Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Prefeitura,
mercadoria/produtos fornecidos fora das especificações do edital e da proposta
adjudicada ou com defeito que impossibilite a sua regular utilização.
n)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido pela
Autorização de Compra

o)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas
vindas de fabrica; constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se
a:
a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato.
b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou
incorretas.
CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente contrato será direto e o Fornecimento poderá ser parcelado de
acordo com a Autorização de Compra.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser
procedida através de Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e
parágrafos do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, quando solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte
e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultante de acordo celebrado entre as
partes, em conformidade com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
O recebimento do objeto se dará segundo a Lei nº. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo
de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual,
para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
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O recebimento definitivo do fornecimento, cujo valor do objeto seja superior ao limite
estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no Decreto Lei nº 10.024/2019,
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, se houver, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
§3º As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas no Decreto 10024/2019
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA.

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou
em parte, sem a prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato.
Parágrafo Único - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
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Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Sapeaçu - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Sapeaçu/BA,.......

de ........................ de 2021

_______________________________
CONTRATANTE

_______________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
_________________________________
CPF:
_________________________________
CPF:
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ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PE 018-2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP- PE 018-2021

1.

O MUNICÍPIO DE SAPEAÇU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 13.696.257/0001-71, com sede na Praça DA BANDEIRA, 176, CENTRO
SAPEAÇU/BA, CEP.: 45490-000, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, George Vieira Gois, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua
...... , Sn, Centro, SAPEAÇU/BA, CEP.: 44530000-00, CPF nº. ......., e do outro lado a empresa
...................., inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº ....................,estabelecida (o) na .........., nº ......,
........., ............, ........., .......... , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o)
por Sr. .................. , brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº ......... - expedida pela ........,
e, inscrito no CPF/MF nº ............, residente e domiciliado na Rua ..................., .................,
doravante designado simplesmente FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS
DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO INTUITO DE ATENDER A

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
, conforme decisão exarada no Processo de Licitação nº SRP- PP 018-2021, para, nos termos da
Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1. DO OBJETO
2.

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO INTUITO DE ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2.1. , classificados no Pregão Presencial nº. SRP- PE 018-2021, conforme especificações e
condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e
a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram,
como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é DE 12 MESES contados a partir da data da
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser
convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas
pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
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contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, até o limite estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de
condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, o(s)
preço(s) do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso nas condições
estabelecidas no ato convocatório.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será até 12 meses, a contar da assinatura da
presente Ata;
3.2. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus.
CLAÚSULA QUARTA – DO REAJUSTE:
4.1. O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar
da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
4.2. Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
Administração.
4.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
4.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, desde que acompanhado de
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes,
notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA:
5.1. Os materiais/serviços serão entregues/prestados conforme descrição na AFM e recebidos por
servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o
qual procederá à conferência, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo
Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
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Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento de material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
5.2. O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o
Município;
5.3. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente
entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências
cabíveis.
5.4. O prazo de entrega do material/serviço será de até 5 (cinco) dias, contados a partir da assinatura
da AFM pelo Fornecedor.
5.5.O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto
na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
5.6. O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração.
5.7. O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES
6.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, atrasar
injustificadamente o início do fornecimento, descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à
Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais:
a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
c) Suspensão de contratar com o Município por 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:
7.1. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas na Lei nº 8.666/93;
7.2. A Fornecedora poderá rescindir administrativamente a respectiva Ata de Registro der Preços,
nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93;
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7.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao
Município direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pelo Setor de Compras Municipal.
8.2. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência
comunicada para adoção das providências cabíveis.
8.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Estado não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento.
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
9.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo,
independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
CLÁUSULA DECIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
10.2 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.3. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.4. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação,
quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
Autorização para Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
10.5. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
10.6. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se
o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
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10.7. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da data da publicação.
10.8. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por
escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
10.9. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Estado a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório e na presente Ata.
10.10 Enquanto perdurar o cancelamento, novas licitações para a aquisição dos bens constantes do
Registro de Preços poderão ser realizadas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de SAPEAÇU, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser.

SAPEAÇU (BA), ....... de ........ de 2021.

_________________________________
George Vieira Gois

____________________________

PREFEITO MUNICIPAL

FORNECEDOR

Testemunhas:

CPF/RG:

CPF/RG:
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94920 - ESTADO DA BAHIA
983891 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU/BA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021-000 SRP
1 - Itens da Licitação
1 - Ácido valpróico
Descrição Detalhada: Ácido valpróico, dosagem: 250 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
2 - Ácido valpróico
Descrição Detalhada: Ácido valpróico, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
3 - Ácido valpróico
Descrição Detalhada: Ácido valpróico, dosagem: 50 mg,ml, forma farmacêutica: xarope
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
4 - Amitriptilina cloridrato
Descrição Detalhada: Amitriptilina cloridrato, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
5 - Biperideno
Descrição Detalhada: Biperideno, dosagem: 2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,45
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
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6 - Bupropiona cloridrato
Descrição Detalhada: Bupropiona cloridrato, dosagem: 150 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
7 - Carbamazepina
Descrição Detalhada: Carbamazepina, dosagem: 200 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
8 - Carbamazepina
Descrição Detalhada: Carbamazepina, dosagem: 20 mg,ml, apresentação: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
10,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
9 - Carbamazepina
Descrição Detalhada: Carbamazepina, dosagem: 400 mg, apresentação: liberação controlada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
10 - Carbonato de lítio
Descrição Detalhada: Carbonato de lítio, dosagem: 300 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
11 - Citalopram
Descrição Detalhada: Citalopram, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
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12 - Clobazam
Descrição Detalhada: Clobazam, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
13 - Clobazam
Descrição Detalhada: Clobazam, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
14 - Clomipramina
Descrição Detalhada: Clomipramina, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
15 - Clonazepam
Descrição Detalhada: Clonazepam, dosagem: 2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
16 - Clonazepam
Descrição Detalhada: Clonazepam, dosagem: 0,5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
17 - Clonazepam
Descrição Detalhada: Clonazepam, dosagem: 2,5 mg,ml, apresentação: solução oral- gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
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18 - Clorpromazina
Descrição Detalhada: Clorpromazina, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,46
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
19 - Clorpromazina
Descrição Detalhada: Clorpromazina, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
20 - Prometazina cloridrato
Descrição Detalhada: Prometazina cloridrato, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
21 - Clorpromazina
Descrição Detalhada: Clorpromazina, dosagem: 5 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
22 - Prometazina cloridrato
Descrição Detalhada: Prometazina cloridrato, dosagem: 25 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,60
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
23 - Tramadol cloridrato
Descrição Detalhada: Tramadol cloridrato, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1200)
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24 - Clorpromazina
Descrição Detalhada: Clorpromazina, concentração: 40 mg,ml, forma farmaceutica: solução oral - gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
25 - Codeína
Descrição Detalhada: Codeína, dosagem: 30 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,56
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)
26 - Diazepam
Descrição Detalhada: Diazepam, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,12
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
27 - Diazepam
Descrição Detalhada: Diazepam, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,11
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
28 - Diazepam
Descrição Detalhada: Diazepam, dosagem: 5 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
29 - Divalproato de sódio
Descrição Detalhada: Divalproato de sódio, concentração: 125 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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30 - Escitalopram oxalato
Descrição Detalhada: Escitalopram oxalato, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
31 - Escitalopram oxalato
Descrição Detalhada: Escitalopram oxalato, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,23
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
32 - Fenitoína sódica
Descrição Detalhada: Fenitoína sódica, dosagem: 50 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1200)
33 - Fenitoína sódica
Descrição Detalhada: Fenitoína sódica, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (40000)
34 - Fenobarbital sódico
Descrição Detalhada: Fenobarbital sódico, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
35 - Fenobarbital sódico
Descrição Detalhada: Fenobarbital sódico, dosagem: 40 mg,ml, forma farmacêutica: solução oral - gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,80
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
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36 - Fluoxetina
Descrição Detalhada: Fluoxetina, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
37 - Gabapentina
Descrição Detalhada: Gabapentina, dosagem: 300 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3500)
38 - Haloperidol
Descrição Detalhada: Haloperidol, dosagem: 1 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,15
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
39 - Haloperidol
Descrição Detalhada: Haloperidol, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
40 - Haloperidol
Descrição Detalhada: Haloperidol, concentração: 5 mg,ml, tipo uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,86
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
41 - Haloperidol
Descrição Detalhada: Haloperidol, apresentação: sal decanoato, concentração: 50 mg,ml, tipo uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
11,80
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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42 - Haloperidol
Descrição Detalhada: Haloperidol, concentração: 2 mg,ml, tipo uso: solução oral-gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 30,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
43 - Levodopa
Descrição Detalhada: Levodopa, composição: associado à benserazida, dosagem: 100mg + 25mg, apresentação: comprimidos dispersíveis
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
1,60
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
44 - Levodopa
Descrição Detalhada: Levodopa, composição: associado à benserazida, dosagem: 100mg + 25mg, apresentação: comprimidos dispersíveis
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
1,80
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (15000)
45 - Levodopa
Descrição Detalhada: Levodopa, composição: associado à carbidopa, dosagem: 250mg + 25mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
46 - Mirtazapina
Descrição Detalhada: Mirtazapina, dosagem: 30 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,68
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
47 - Morfina
Descrição Detalhada: Morfina, apresentação: sulfato, concentração: 10mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 60,00 ML

Valor Unitário (R$):
22,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (150)
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48 - Morfina
Descrição Detalhada: Morfina, apresentação: sulfato, concentração: 100mg, forma farmacêutica: liberação cronogramada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,88
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (15000)
49 - Nortriptilina cloridrato
Descrição Detalhada: Nortriptilina cloridrato, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
0,16
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
50 - Nortriptilina cloridrato
Descrição Detalhada: Nortriptilina cloridrato, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
0,26
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
51 - Nortriptilina cloridrato
Descrição Detalhada: Nortriptilina cloridrato, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
0,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
52 - Oxcarbazepina
Descrição Detalhada: Oxcarbazepina, dosagem: 300 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (15000)
53 - Oxcarbazepina
Descrição Detalhada: Oxcarbazepina, dosagem: 600 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,54
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
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54 - Oxcarbazepina
Descrição Detalhada: Oxcarbazepina, dosagem: 60 mg,ml, apresentação: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,90
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
55 - Prometazina cloridrato
Descrição Detalhada: Prometazina cloridrato, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
56 - Paroxetina cloridrato
Descrição Detalhada: Paroxetina cloridrato, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,18
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
57 - Quetiapina
Descrição Detalhada: Quetiapina, concentração: 50 mg, forma farmacêutica: liberação prolongada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
58 - Sertralina cloridrato
Descrição Detalhada: Sertralina cloridrato, dosagem: 50mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,26
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
59 - Morfina
Descrição Detalhada: Morfina, apresentação: sulfato, concentração: 0,1 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,58
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
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60 - Tioridazina cloridrato
Descrição Detalhada: Tioridazina cloridrato, concentração: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (25000)
61 - Tioridazina cloridrato
Descrição Detalhada: Tioridazina cloridrato, concentração: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
62 - Risperidona
Descrição Detalhada: Risperidona, dosagem: 1 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,26
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
63 - Risperidona
Descrição Detalhada: Risperidona, dosagem: 2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
64 - Risperidona
Descrição Detalhada: Risperidona, dosagem: 3 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
65 - Risperidona
Descrição Detalhada: Risperidona, dosagem: 1 mg,ml, uso: solução oral, com pipeta dosadora
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
8,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
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66 - Levomepromazina
Descrição Detalhada: Levomepromazina, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,02
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
67 - Levomepromazina
Descrição Detalhada: Levomepromazina, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
68 - Levomepromazina
Descrição Detalhada: Levomepromazina, dosagem: 40 mg,ml, apresentação: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
69 - Midazolam
Descrição Detalhada: Midazolam, dosagem: 15 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
70 - Morfina
Descrição Detalhada: Morfina, apresentação: sulfato, concentração: 0,2mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
71 - Fentanila
Descrição Detalhada: Fentanila, concentração: 100 mcg, forma farmacêutica: orodispersível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
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72 - Halotano
Descrição Detalhada: Halotano, apresentação: líquido inalante
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Valor Unitário (R$):
42,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10)
73 - Diazepam
Descrição Detalhada: Diazepam, concentração: 10 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (7000)
74 - Ácido acetilsalicílico
Descrição Detalhada: Ácido acetilsalicílico, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200000)
75 - Ácido acetilsalicílico
Descrição Detalhada: Ácido acetilsalicílico, dosagem: 100 mg, tipo uso: tamponado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
76 - Aceclofenaco
Descrição Detalhada: Aceclofenaco, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
77 - Amoxicilina
Descrição Detalhada: Amoxicilina, princípio ativo: associada com clavulanato de potássio, concentração: 500mg + 125mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
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78 - Amoxicilina
Descrição Detalhada: Amoxicilina, princípio ativo: associada com clavulanato de potássio, concentração: 50 mg,ml + 12,5 mg,ml, forma farmacêutica:
suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 75,00 ML

Valor Unitário (R$):
19,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
79 - Amoxicilina
Descrição Detalhada: Amoxicilina, concentração: 25mg,ml, apresentação: pó para suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 60,00 ML

Valor Unitário (R$):
8,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
80 - Amoxicilina
Descrição Detalhada: Amoxicilina, concentração: 500mg
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 96000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (96000)
81 - Omeprazol
Descrição Detalhada: Omeprazol, composição: associado à amoxicilina e claritromicina, concentração: 20mg + 500mg + 500mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
4,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
82 - Anlodipino besilato
Descrição Detalhada: Anlodipino besilato, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
83 - Anlodipino besilato
Descrição Detalhada: Anlodipino besilato, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120000
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

0,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (120000)
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84 - Atenolol
Descrição Detalhada: Atenolol, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (120000)
85 - Atenolol
Descrição Detalhada: Atenolol, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (120000)
86 - Atorvastatina cálcica
Descrição Detalhada: Atorvastatina cálcica, dosagem: 80 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
87 - Azitromicina
Descrição Detalhada: Azitromicina, dosagem: 40 mg,ml, apresentação: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 15,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
88 - Azitromicina
Descrição Detalhada: Azitromicina, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
89 - Baclofeno
Descrição Detalhada: Baclofeno, concentração: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
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90 - Bisoprolol fumarato
Descrição Detalhada: Bisoprolol fumarato, concentraçao: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,26
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
91 - Bisoprolol fumarato
Descrição Detalhada: Bisoprolol fumarato, concentraçao: 2,5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,26
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
92 - Bisoprolol fumarato
Descrição Detalhada: Bisoprolol fumarato, concentraçao: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
93 - Captopril
Descrição Detalhada: Captopril, concentração: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,13
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
94 - Carvedilol
Descrição Detalhada: Carvedilol, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,89
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
95 - Carvedilol
Descrição Detalhada: Carvedilol, dosagem: 6,25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,56
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
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96 - Carvedilol
Descrição Detalhada: Carvedilol, dosagem: 12,5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,69
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
97 - Carvedilol
Descrição Detalhada: Carvedilol, dosagem: 3,125 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,56
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
98 - Cefalexina
Descrição Detalhada: Cefalexina, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
0,89
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
99 - Cefalexina
Descrição Detalhada: Cefalexina, dosagem: 50 mg,ml, forma farmacêutica: pó p, suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 60,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
100 - Cilostazol
Descrição Detalhada: Cilostazol, concentração: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,49
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
101 - Ciprofloxacino cloridrato
Descrição Detalhada: Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,17
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (25000)
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102 - Claritromicina
Descrição Detalhada: Claritromicina, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
3,57
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
103 - Hidralazina
Descrição Detalhada: Hidralazina, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
104 - Dexametasona
Descrição Detalhada: Dexametasona, dosagem: 4 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,13
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (40000)
105 - Dexametasona
Descrição Detalhada: Dexametasona, dosagem: 0,1 mg,ml, apresentação: elixir
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 120,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,69
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
106 - Dexametasona
Descrição Detalhada: Dexametasona, dosagem: 0,1%, apresentação: creme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 10,00 G

Valor Unitário (R$):
1,41
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
107 - Dexclorfeniramina maleato
Descrição Detalhada: Dexclorfeniramina maleato, dosagem: 2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
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108 - Dexclorfeniramina maleato
Descrição Detalhada: Dexclorfeniramina maleato, concentração: 0,4 mg,ml, apresentação farmacêutica: xarope
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,69
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
109 - Dipirona sódica
Descrição Detalhada: Dipirona sódica, dosagem: 500 mg,ml, apresentação: solução oral (gotas)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
110 - Dipirona sódica
Descrição Detalhada: Dipirona sódica, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,65
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
111 - Domperidona
Descrição Detalhada: Domperidona, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
112 - Enalapril maleato
Descrição Detalhada: Enalapril maleato, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,11
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200000)
113 - Enalapril maleato
Descrição Detalhada: Enalapril maleato, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,15
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200000)
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114 - Enalapril maleato
Descrição Detalhada: Enalapril maleato, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,26
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
115 - Eritromicina
Descrição Detalhada: Eritromicina, apresentação: estolato, concentração: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,45
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
116 - Espironolactona
Descrição Detalhada: Espironolactona, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
117 - Furosemida
Descrição Detalhada: Furosemida, dosagem: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,08
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200000)
118 - Glibenclamida
Descrição Detalhada: Glibenclamida, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 240000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,05
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (240000)
119 - Gliclazida
Descrição Detalhada: Gliclazida, concentração: 30 mg, forma farmacêutica: liberação prolongada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,45
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
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120 - Hidralazina
Descrição Detalhada: Hidralazina, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (6000)
121 - Hidralazina
Descrição Detalhada: Hidralazina, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,39
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
122 - Hidroclorotiazida
Descrição Detalhada: Hidroclorotiazida, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,05
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300000)
123 - Ibuprofeno
Descrição Detalhada: Ibuprofeno, dosagem: 50 mg,ml, forma farmacêutica: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 30,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
124 - Ibuprofeno
Descrição Detalhada: Ibuprofeno, dosagem: 600 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,28
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (72000)
125 - Insulina
Descrição Detalhada: Insulina, origem: humana, tipo: nph, dosagem: 100u,ml, aplicação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
18,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
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126 - Insulina
Descrição Detalhada: Insulina, origem: humana, tipo: regular, dosagem: 100u,ml, aplicação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
40,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
127 - Insulina
Descrição Detalhada: Insulina, tipo: glulisina, concentração: 100 ui,ml, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cartucho 0,00

Valor Unitário (R$):
44,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
128 - Insulina
Descrição Detalhada: Insulina, origem: glargina, dosagem: 100ui,ml, aplicação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cartucho 0,00

Valor Unitário (R$):
8,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
129 - Loratadina
Descrição Detalhada: Loratadina, concentração: 10mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
130 - Loratadina
Descrição Detalhada: Loratadina, concentração: 1mg,ml, tipo medicamento: xarope
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
131 - Losartana potássica
Descrição Detalhada: Losartana potássica, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,05
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100000)
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132 - Losartana potássica
Descrição Detalhada: Losartana potássica, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,06
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (250000)
133 - Losartana potássica
Descrição Detalhada: Losartana potássica, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,27
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
134 - Metformina cloridrato
Descrição Detalhada: Metformina cloridrato, dosagem: 850 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200000)
135 - Metildopa
Descrição Detalhada: Metildopa, dosagem: 250 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,27
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (11000)
136 - Metildopa
Descrição Detalhada: Metildopa, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,75
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
137 - Metoprolol
Descrição Detalhada: Metoprolol, princípio ativo: sal succinato, dosagem: 100 mg, apresentação: liberação controlada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
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138 - Metoprolol
Descrição Detalhada: Metoprolol, princípio ativo: sal succinato, dosagem: 25 mg, apresentação: liberação controlada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,89
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
139 - Metoprolol
Descrição Detalhada: Metoprolol, princípio ativo: sal succinato, dosagem: 50 mg, apresentação: liberação controlada
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
140 - Paracetamol
Descrição Detalhada: Paracetamol, dosagem solução oral: 200 mg,ml, apresentação: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 15,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
141 - Paracetamol
Descrição Detalhada: Paracetamol, dosagem comprimido: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 72000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,08
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (72000)
142 - Prednisolona
Descrição Detalhada: Prednisolona, composição: fosfato sódico, concentração: 3 mg,ml, forma farmaceutica: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 60,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,82
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
143 - Prednisona
Descrição Detalhada: Prednisona, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,28
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (40000)
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144 - Prednisona
Descrição Detalhada: Prednisona, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,21
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
145 - Propranolol cloridrato
Descrição Detalhada: Propranolol cloridrato, dosagem: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
146 - Timolol
Descrição Detalhada: Timolol, concentração: 0,25%, indicação: solução oftálmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,96
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
147 - Acarbose
Descrição Detalhada: Acarbose, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,93
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
148 - Aciclovir
Descrição Detalhada: Aciclovir, dosagem: 200 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
149 - Ácido acetilsalicílico
Descrição Detalhada: Ácido acetilsalicílico, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,80
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
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150 - Ácido fólico
Descrição Detalhada: Ácido fólico, dosagem: 0,2 mg,ml, uso: solução oral - gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,06
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
151 - Ácido fólico
Descrição Detalhada: Ácido fólico, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,15
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
152 - Albendazol
Descrição Detalhada: Albendazol, concentração: 400 mg, forma farmaceutica: comprimido mastigável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
153 - Albendazol
Descrição Detalhada: Albendazol, dosagem: 40 mg,ml, uso: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)
154 - Alendronato de sódio
Descrição Detalhada: Alendronato de sódio, dosagem: 70 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1900
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,75
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1900)
155 - Ambroxol
Descrição Detalhada: Ambroxol, composição: sal cloridrato, concentração: 6 mg,ml, forma farmacêutica: xarope
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,79
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
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156 - Ambroxol
Descrição Detalhada: Ambroxol, composição: sal cloridrato, concentração: 3 mg,ml, forma farmacêutica: xarope
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
157 - Amiodarona
Descrição Detalhada: Amiodarona, dosagem: 200 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,75
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
158 - Atorvastatina cálcica
Descrição Detalhada: Atorvastatina cálcica, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
159 - Atorvastatina cálcica
Descrição Detalhada: Atorvastatina cálcica, dosagem: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,06
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
160 - Beclometasona dipropionato
Descrição Detalhada: Beclometasona dipropionato, apresentação: spray oral, dosagem: 250mcg,dose, características adicionais: frasco doseador com
bocal aerogador
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 DOSES

Valor Unitário (R$):
11,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
161 - Beclometasona dipropionato
Descrição Detalhada: Beclometasona dipropionato, apresentação: spray nasal, dosagem: 50mcg,dose, características adicionais: frasco doseador
com aerogador nasal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 DOSES

Valor Unitário (R$):
19,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
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162 - Clopidogrel
Descrição Detalhada: Clopidogrel, dosagem: 75 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,15
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
163 - Retinol
Descrição Detalhada: Retinol, concentração: 100.000 ui
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
0,24
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
164 - Retinol
Descrição Detalhada: Retinol, concentração: 100.000 ui
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
0,24
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
165 - Carbonato de cálcio
Descrição Detalhada: Carbonato de cálcio, composição: associado com vitamina d3, concentração: 500 mg + 400 ui
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
166 - Carbonato de cálcio
Descrição Detalhada: Carbonato de cálcio, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
167 - Cefadroxila
Descrição Detalhada: Cefadroxila, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (13000)
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168 - Cefadroxila
Descrição Detalhada: Cefadroxila, dosagem: 50 mg,ml, apresentação: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
10,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2600)
169 - Ciprofloxacino cloridrato
Descrição Detalhada: Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
170 - Ciprofloxacino cloridrato
Descrição Detalhada: Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
171 - Clonidina cloridrato
Descrição Detalhada: Clonidina cloridrato, concentração: 0,2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,66
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
172 - Clonidina cloridrato
Descrição Detalhada: Clonidina cloridrato, concentração: 0,15 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,68
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
173 - Clonidina cloridrato
Descrição Detalhada: Clonidina cloridrato, concentração: 0,2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,61
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
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174 - Cloreto de sódio
Descrição Detalhada: Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: spray nasal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
175 - Diclofenaco
Descrição Detalhada: Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 50 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
176 - Diclofenaco
Descrição Detalhada: Diclofenaco, apresentação: sal sódico, dosagem: 50mg, uso: ação prolongada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,15
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
177 - Diclofenaco
Descrição Detalhada: Diclofenaco, composição: sal resinato, concentração: 15 mg,ml, forma farmacêutica: suspensão oral - gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
5,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
178 - Digoxina
Descrição Detalhada: Digoxina, dosagem: 0,25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (60000)
179 - Eritromicina
Descrição Detalhada: Eritromicina, apresentação: estolato, concentração: 50 mg,ml, uso: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 60,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021-000 SRP UASG 983891

30/09/2021 10:21

(30/68)

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-240Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

180 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,76
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
181 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 6,67mg + 333mg,ml, indicação: solução
oral
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
182 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, dosagem: 20 mg,ml, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5200)
183 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, dosagem: 10 mg,ml, indicação: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
184 - Espiramicina
Descrição Detalhada: Espiramicina, concentração: 1.500.000 ui
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
185 - Levonorgestrel
Descrição Detalhada: Levonorgestrel, composição: associado ao etinilestradiol, concentração: 0,15 mg + 0,03 mg, características adicionais: em blister
calendário
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,16
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
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186 - Fenofibrato
Descrição Detalhada: Fenofibrato, dosagem: 200 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
1,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
187 - Fenoterol bromidrato
Descrição Detalhada: Fenoterol bromidrato, concentração: 5 mg,ml, forma farmaceutica: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,41
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
188 - Fenoximetilpenicilina
Descrição Detalhada: Fenoximetilpenicilina, composição: potássica, concentração: 80.000ui,ml, apresentação: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 60,00 ML

Valor Unitário (R$):
19,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
189 - Fluconazol
Descrição Detalhada: Fluconazol, dosagem: 150 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
0,60
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (40000)
190 - Folinato de cálcio
Descrição Detalhada: Folinato de cálcio, dosagem: 15 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,83
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
191 - Extrato
Descrição Detalhada: Extrato, tipo: tintura, nome comum: guaco, nome botânico: mikania glomerata, aspecto físico: líquido
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Mililitro

Valor Unitário (R$):
2,79
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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192 - Hidróxido de alumínio
Descrição Detalhada: Hidróxido de alumínio, composição: associado ao hidróxido de magnésio, concentração: 60 mg + 40 mg,ml, forma farmaceutica:
suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,70
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
193 - Ipratrópio brometo
Descrição Detalhada: Ipratrópio brometo, dosagem: 0,25 mg,ml, uso: solução para inalação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,09
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
194 - Isossorbida
Descrição Detalhada: Isossorbida, princípio ativo: sal mononitrato, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
195 - Isossorbida
Descrição Detalhada: Isossorbida, princípio ativo: sal mononitrato, dosagem: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,29
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
196 - Isossorbida
Descrição Detalhada: Isossorbida, princípio ativo: sal dinitrato, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,45
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (8000)
197 - Isossorbida
Descrição Detalhada: Isossorbida, princípio ativo: sal dinitrato, dosagem: 5 mg, tipo medicamento: sublingual
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

0,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
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198 - Itraconazol
Descrição Detalhada: Itraconazol, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Cápsula

Valor Unitário (R$):
1,31
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
199 - Itraconazol
Descrição Detalhada: Itraconazol, concentração: 10 mg,ml, forma farmaceutica: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 150,00 ML

Valor Unitário (R$):
37,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
200 - Ivermectina
Descrição Detalhada: Ivermectina, concentração: 6 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
3,59
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
201 - Levonorgestrel
Descrição Detalhada: Levonorgestrel, dosagem: 0,75 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (6000)
202 - Levotiroxina sódica
Descrição Detalhada: Levotiroxina sódica, dosagem: 100 mcg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
203 - Levotiroxina sódica
Descrição Detalhada: Levotiroxina sódica, dosagem: 150 mcg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2500)
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204 - Levotiroxina sódica
Descrição Detalhada: Levotiroxina sódica, dosagem: 25 mcg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,26
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
205 - Levotiroxina sódica
Descrição Detalhada: Levotiroxina sódica, dosagem: 50 mcg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
206 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: geléia
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Tubete 1,80 ML

Valor Unitário (R$):
3,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
207 - Mebendazol
Descrição Detalhada: Mebendazol, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 30,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
208 - Medroxiprogesterona acetato
Descrição Detalhada: Medroxiprogesterona acetato, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
13,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
209 - Metoclopramida cloridrato
Descrição Detalhada: Metoclopramida cloridrato, dosagem: 4 mg,ml, apresentação: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1200)
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210 - Metoclopramida cloridrato
Descrição Detalhada: Metoclopramida cloridrato, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,18
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
211 - Metronidazol
Descrição Detalhada: Metronidazol, concentraçao: 100 mg,g, forma farmaceutica: gel vaginal, característica adicional: com aplicador
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 G

Valor Unitário (R$):
5,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
212 - Metronidazol
Descrição Detalhada: Metronidazol, dosagem: 250 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,16
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (40000)
213 - Metronidazol
Descrição Detalhada: Metronidazol, dosagem: 40 mg,ml, apresentação: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 80,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1200)
214 - Miconazol nitrato
Descrição Detalhada: Miconazol nitrato, dosagem: 20 mg,g, apresentação: loção
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 80,00 G

Valor Unitário (R$):
4,06
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
215 - Miconazol nitrato
Descrição Detalhada: Miconazol nitrato, dosagem: 2%, apresentação: creme vaginal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 240
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 28,00 G

Valor Unitário (R$):
2,80
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (240)
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216 - Miconazol nitrato
Descrição Detalhada: Miconazol nitrato, dosagem: 20 mg,g, apresentação: creme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 80,00 G

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
217 - Neomicina
Descrição Detalhada: Neomicina, composição: associada com bacitracina, concentração: 5mg + 250ui,g, tipo medicamento: pomada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
218 - Nifedipino
Descrição Detalhada: Nifedipino, concentração: 20 mg, características adicionais 1: liberação prolongada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
219 - Nifedipino
Descrição Detalhada: Nifedipino, dosagem: 10 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,06
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20000)
220 - Nimesulida
Descrição Detalhada: Nimesulida, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,08
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
221 - Nistatina
Descrição Detalhada: Nistatina, dosagem: 100.000 ui,ml, apresentação: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Sachê 10,00 G

Valor Unitário (R$):
3,75
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
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222 - Noretisterona
Descrição Detalhada: Noretisterona, concentraçao: 0,35 mg, características adicionais: em blister calendário
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,38
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30000)
223 - Coaltar
Descrição Detalhada: Coaltar, composição: alcatrão de hulha, em vaselina, concentração: 40 mg,ml, forma farmacêutica: solução oleosa tópica,
característica adicional: especialmente manipulado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 120,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,68
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
224 - Omeprazol
Descrição Detalhada: Omeprazol, concentração: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,09
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200000)
225 - Oxibutinina cloridrato
Descrição Detalhada: Oxibutinina cloridrato, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
226 - Pantoprazol
Descrição Detalhada: Pantoprazol, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
1,33
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
227 - Paracetamol
Descrição Detalhada: Paracetamol, dosagem comprimido: 750 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

0,22

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
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228 - Permetrina
Descrição Detalhada: Permetrina, dosagem: 10 mg,ml, indicação: loção
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 60,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
229 - Pirimetamina
Descrição Detalhada: Pirimetamina, dosagem: 25 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,09
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
230 - Piridoxina
Descrição Detalhada: Piridoxina, composição: cloridrato, concentração: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,63
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)
231 - Pregabalina
Descrição Detalhada: Pregabalina, concentração: 150 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
3,16
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
232 - Ranitidina cloridrato
Descrição Detalhada: Ranitidina cloridrato, dosagem: 150 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,16
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
233 - Rivaroxabana
Descrição Detalhada: Rivaroxabana, concentração: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
15,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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234 - Sais para reidratação oral
Descrição Detalhada: Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração: 45 mmol,l + 40 mmol,l + 70
mmol,l + 7 mmol,l + 125 mmol,l, forma farmacêutica: solução oral, características adicionais: formulação especialmente
manipulada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,59
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2500)
235 - Salbutamol
Descrição Detalhada: Salbutamol, dosagem: 100mcg,dose, forma farmacêutica: aerosol oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 DOSE(S)

Valor Unitário (R$):
15,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
236 - Salbutamol
Descrição Detalhada: Salbutamol, dosagem: 0,4 mg,ml, forma farmacêutica: xarope
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,24
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
237 - Salbutamol
Descrição Detalhada: Salbutamol, dosagem: 2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

0,29
0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
238 - Secnidazol
Descrição Detalhada: Secnidazol, concentração: 1.000 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):

0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

0,55
0,01

Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
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239 - Simeticona
Descrição Detalhada: Simeticona, concentração: 75 mg,ml, forma farmacêutica: solução oral - gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,05
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
240 - Sinvastatina
Descrição Detalhada: Sinvastatina, dosagem: 20 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,11
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (80000)
241 - Sinvastatina
Descrição Detalhada: Sinvastatina, dosagem: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,19
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (8000)
242 - Sulfametoxazol
Descrição Detalhada: Sulfametoxazol, composição: associado à trimetoprima, concentração: 400mg + 80mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,13
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50000)
243 - Sulfadiazina
Descrição Detalhada: Sulfadiazina, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,38
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
244 - Sulfadiazina
Descrição Detalhada: Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 50,00 G

Valor Unitário (R$):
5,81
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
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245 - Sulfametoxazol
Descrição Detalhada: Sulfametoxazol, composição: associado à trimetoprima, concentração: 40mg + 8mg,ml, forma farmacêutica: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
246 - Sulfametoxazol
Descrição Detalhada: Sulfametoxazol, composição: associado à trimetoprima, concentração: 40mg + 8mg,ml, forma farmacêutica: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
247 - Sulfato ferroso
Descrição Detalhada: Sulfato ferroso, dosagem ferro: 25mg,ml de ferro ii, forma farmacêutica: solução oral-gotas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,81
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
248 - Sulfato ferroso
Descrição Detalhada: Sulfato ferroso, dosagem ferro: 40mg de ferro ii
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido 0,00

Valor Unitário (R$):
0,05
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100000)
249 - Tiabendazol
Descrição Detalhada: Tiabendazol, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 20,00 G

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
250 - Tiamina
Descrição Detalhada: Tiamina, dosagem: 300 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,44
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)
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251 - Varfarina sódica
Descrição Detalhada: Varfarina sódica, dosagem: 1 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
252 - Varfarina sódica
Descrição Detalhada: Varfarina sódica, dosagem: 5 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
253 - Verapamil cloridrato
Descrição Detalhada: Verapamil cloridrato, dosagem: 120 mg, indicação: ação prolongada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
254 - Suplemento nutricional
Descrição Detalhada: Suplemento nutricional, componentes: beta glucana, componentes adicionais: associado à vitamina c e zinco
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Sachê 5,00 G

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
255 - Ácido tranexâmico
Descrição Detalhada: Ácido tranexâmico, dosagem: 250 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
256 - Água destilada
Descrição Detalhada: Água destilada, aspecto físico: bidestilada, estéril, apirogênica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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257 - Água destilada
Descrição Detalhada: Água destilada, aspecto físico: bidestilada, estéril, apirogênica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
258 - Água destilada
Descrição Detalhada: Água destilada, aspecto físico: bidestilada, estéril, apirogênica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
259 - Aminofilina
Descrição Detalhada: Aminofilina, dosagem: 24 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
260 - Atropina sulfato
Descrição Detalhada: Atropina sulfato, dosagem: 0,25 mg,ml, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
261 - Benzilpenicilina
Descrição Detalhada: Benzilpenicilina, apresentação: benzatina, dosagem: 1.200.000ui, uso: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
12,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
262 - Benzilpenicilina
Descrição Detalhada: Benzilpenicilina, apresentação: benzatina, dosagem: 600.000ui, uso: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
9,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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263 - Benzilpenicilina
Descrição Detalhada: Benzilpenicilina, composição: benzatina + procaína + potássica, outros componentes: estreptomicina, concentração: 1.000.000
ui + 4.000.000 ui + 1.000.000 ui + 2 g, forma física: pó liófilo p, injetável + diluente, uso : uso veterinário
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
4,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
264 - Brimonidina tartarato
Descrição Detalhada: Brimonidina tartarato, dosagem: 2 mg,ml, apresentação: colírio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
265 - Ceftriaxona sódica
Descrição Detalhada: Ceftriaxona sódica, concentração: 500 mg, forma farmaceutica: pó p, solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
7,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
266 - Ceftriaxona sódica
Descrição Detalhada: Ceftriaxona sódica, concentração: 1 g, forma farmaceutica: pó p, solução injetável + diluente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
8,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (6000)
267 - Cimetidina
Descrição Detalhada: Cimetidina, concentração: 150 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (7000)
268 - Colagenase
Descrição Detalhada: Colagenase, apresentação: associada com cloranfenicol, concentração: 0,6ui + 1%, uso: pomada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 30,00 G

16,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
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269 - Clorexidina digluconato
Descrição Detalhada: Clorexidina digluconato, concentração: 4%, forma farmacêutica: solução tópica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Valor Unitário (R$):
25,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
270 - Dexametasona
Descrição Detalhada: Dexametasona, concentração: 2 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
271 - Dexametasona
Descrição Detalhada: Dexametasona, dosagem: 4 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 2,50 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
272 - Dexametasona
Descrição Detalhada: Dexametasona, dosagem: 0,1%, apresentação: solução oftálmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
273 - Diclofenaco
Descrição Detalhada: Diclofenaco, apresentação: sal sódico, dosagem: 75mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 3,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (12000)
274 - Dipirona sódica
Descrição Detalhada: Dipirona sódica, dosagem: 500 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (15000)
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275 - Dimenidrinato
Descrição Detalhada: Dimenidrinato, apresentação: associado com piridoxina cloridrato, dosagem: 50mg + 50mg,ml, tipo medicamento: solução
injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,29
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
276 - Dorzolamida cloridrato
Descrição Detalhada: Dorzolamida cloridrato, dosagem: 2%, tipo medicamento: solução oftálmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
277 - Enoxaparina
Descrição Detalhada: Enoxaparina, concentração: 100 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável, características adicionais 1: seringa preenchida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Seringa 0,20 ML

Valor Unitário (R$):
10,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
278 - Enoxaparina
Descrição Detalhada: Enoxaparina, concentração: 100 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável, características adicionais 1: seringa preenchida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Seringa 0,40 ML

Valor Unitário (R$):
20,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
279 - Enoxaparina
Descrição Detalhada: Enoxaparina, concentração: 100 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável, características adicionais 1: seringa preenchida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Seringa 0,60 ML

Valor Unitário (R$):
23,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
280 - Etilefrina cloridrato
Descrição Detalhada: Etilefrina cloridrato, composição: 10mg,ml, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

1,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)
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281 - Epinefrina
Descrição Detalhada: Epinefrina, dosagem: 1mg,ml, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,12
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2000)
282 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, dosagem: 20 mg,ml, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,23
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (7000)
283 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 4mg + 500mg,ml, indicação: solução
injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
284 - Gentamicina
Descrição Detalhada: Gentamicina, composição: sal sulfato, concentração: 5 mg,ml, forma farmaceutica: solução oftálmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (6000)
285 - Glicose
Descrição Detalhada: Glicose, concentração: 25%, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
286 - Glicose
Descrição Detalhada: Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

0,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
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287 - Hidrocortisona
Descrição Detalhada: Hidrocortisona, princípio ativo: 100mg, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
2,79
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
288 - Hidrocortisona
Descrição Detalhada: Hidrocortisona, princípio ativo: 500mg, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
5,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
289 - Proteína
Descrição Detalhada: Proteína, tipo: imunoglobulina g, apresentação: solução tamponada, características adicionais: humano, concentração: 1 mg,ml
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 2,00 MG

Valor Unitário (R$):
250,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (40)
290 - Latanoprosta
Descrição Detalhada: Latanoprosta, concentração: 50 mcg,ml, forma farmacêutica: solução oftálmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 2,50 ML

Valor Unitário (R$):
7,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30)
291 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
292 - Medroxiprogesterona acetato
Descrição Detalhada: Medroxiprogesterona acetato, dosagem: 150 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
15,85
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
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293 - Metoclopramida cloridrato
Descrição Detalhada: Metoclopramida cloridrato, dosagem: 5 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
294 - Estradiol
Descrição Detalhada: Estradiol, apresentação: valerato associado com noretisterona enantato, dosagem: 5mg + 50mg,1ml, uso: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Seringa

Valor Unitário (R$):
13,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
295 - Vitaminas do complexo b
Descrição Detalhada: Vitaminas do complexo b, composição básica: vitaminas: b1,b2,b6,b12 e pp, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,82
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
296 - Neomicina
Descrição Detalhada: Neomicina, composição: associada com bacitracina, concentração: 5mg + 250ui,g, tipo medicamento: pomada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 10,00 G

Valor Unitário (R$):
1,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
297 - Sulfadiazina
Descrição Detalhada: Sulfadiazina, composição: de prata, concentração: 10 mg,g, forma farmaceutica: creme, característica adicional : formulação
especialmente manipulada em sachê
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Pote 400,00 G

Valor Unitário (R$):
26,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
298 - Curativo
Descrição Detalhada: Curativo, tipo: hidrogel, revestimento: c, alginato de cálcio, nitrato de cério e colágeno, dimensão: cerca de 10 x 10 cm,
embalagem: embalagem individual
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 85,00 G

Valor Unitário (R$):
36,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
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299 - Ranitidina cloridrato
Descrição Detalhada: Ranitidina cloridrato, dosagem: 150 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
300 - Timolol
Descrição Detalhada: Timolol, concentração: 0,5%, indicação: solução oftálmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
301 - Travoprosta
Descrição Detalhada: Travoprosta, dosagem: 0,04 mg,ml, apresentação: solução oftálmica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 2,50 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
302 - Epinefrina
Descrição Detalhada: Epinefrina, concentração: 1 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável, característica adicional: com caneta aplicadora
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
303 - Ácido tranexâmico
Descrição Detalhada: Ácido tranexâmico, dosagem: 250 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
5,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
304 - Água destilada
Descrição Detalhada: Água destilada, aspecto físico: bidestilada, estéril, apirogênica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
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305 - Água destilada
Descrição Detalhada: Água destilada, aspecto físico: bidestilada, estéril, apirogênica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (12000)
306 - Água destilada
Descrição Detalhada: Água destilada, aspecto físico: bidestilada, estéril, apirogênica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,85
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (12000)
307 - Aminofilina
Descrição Detalhada: Aminofilina, dosagem: 24 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
308 - Amiodarona
Descrição Detalhada: Amiodarona, dosagem: 50mg,ml, indicação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 3,00 ML

Valor Unitário (R$):
5,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
309 - Ampicilina
Descrição Detalhada: Ampicilina, concentração: 500 mg, forma farmaceutica: pó p, solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
2,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (6000)
310 - Ampicilina
Descrição Detalhada: Ampicilina, dosagem: 1 g, tipo uso: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
3,56
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (12000)
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311 - Atropina sulfato
Descrição Detalhada: Atropina sulfato, dosagem: 0,25 mg,ml, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1200)
312 - Ipratrópio brometo
Descrição Detalhada: Ipratrópio brometo, dosagem: 0,25 mg,ml, uso: solução para inalação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
313 - Atracúrio besilato
Descrição Detalhada: Atracúrio besilato, dosagem: 10 mg,ml, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
16,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
314 - Fenoterol bromidrato
Descrição Detalhada: Fenoterol bromidrato, concentração: 5 mg,ml, forma farmaceutica: solução oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,80
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
315 - Bicarbonato de sódio
Descrição Detalhada: Bicarbonato de sódio, dosagem: 8,4%, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,14
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
316 - Terbutalina sulfato
Descrição Detalhada: Terbutalina sulfato, dosagem: 0,5 mg,ml, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
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317 - Bromoprida
Descrição Detalhada: Bromoprida, dosagem: 5 mg,ml, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,34
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
318 - Carvão ativado
Descrição Detalhada: Carvão ativado, forma farmacêutica: em pó, características adicionais: formulação especialmente manipulada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 G

Valor Unitário (R$):
26,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
319 - Deslanósido
Descrição Detalhada: Deslanósido, dosagem: 0,2 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,42
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
320 - Cefalotina sódica
Descrição Detalhada: Cefalotina sódica, concentração: 1 g, forma farmaceutica: pó liófilo p, injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
7,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
321 - Ceftriaxona sódica
Descrição Detalhada: Ceftriaxona sódica, concentração: 1 g, forma farmaceutica: pó p, solução injetável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
9,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
322 - Cetoprofeno
Descrição Detalhada: Cetoprofeno, concentraçao: 100 mg, forma farmaceutica: pó liófilo p, injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
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323 - Clindamicina
Descrição Detalhada: Clindamicina, dosagem: 300 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 4,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,60
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
324 - Cimetidina
Descrição Detalhada: Cimetidina, concentração: 150 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,90
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
325 - Ciprofloxacino cloridrato
Descrição Detalhada: Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
26,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
326 - Ciprofloxacino cloridrato
Descrição Detalhada: Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 500 mg
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 ML

Valor Unitário (R$):
26,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (7000)
327 - Cloranfenicol
Descrição Detalhada: Cloranfenicol, concentração: 1 g, forma farmacêutica: pó liófilo p, injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
1,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
328 - Cloreto de potássio
Descrição Detalhada: Cloreto de potássio, dosagem: 10%, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,43
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
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329 - Cloreto de sódio
Descrição Detalhada: Cloreto de sódio, concentraçao: a 10%, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
330 - Cloreto de sódio
Descrição Detalhada: Cloreto de sódio, dosagem: 20%, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
331 - Vitaminas do complexo b
Descrição Detalhada: Vitaminas do complexo b, composição básica: vitaminas: b1,b2,b6,b12 e pp, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
332 - Cal sodada
Descrição Detalhada: Cal sodada, composição: ho2, aspecto físico: granulado, cor: branca, uso: anestesia, aplicação: filtragem de co2 sistema
ventilação fechado, características adicionais: grau de dureza com ruptura de grão acima de 700 g
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Balde 4,30 KG

Valor Unitário (R$):
179,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10)
333 - Dexametasona
Descrição Detalhada: Dexametasona, dosagem: 4 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
334 - Diclofenaco
Descrição Detalhada: Diclofenaco, apresentação: sal sódico, dosagem: 75mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 3,00 ML

0,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (12000)
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335 - Dimenidrinato
Descrição Detalhada: Dimenidrinato, dosagem: 100 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
336 - Dipirona sódica
Descrição Detalhada: Dipirona sódica, concentração: 1 g
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
337 - Dobutamina cloridrato
Descrição Detalhada: Dobutamina cloridrato, concentração: 50 mg,ml, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
338 - Etilefrina cloridrato
Descrição Detalhada: Etilefrina cloridrato, composição: 10mg,ml, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
339 - Ergometrina maleato
Descrição Detalhada: Ergometrina maleato, dosagem: 0,2 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,39
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
340 - Fosfato de sódio
Descrição Detalhada: Fosfato de sódio, apresentação: enema, dosagem: fosfato monobásico 16% + fosfato dibásico 6%
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,70
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
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341 - Furosemida
Descrição Detalhada: Furosemida, dosagem: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,70
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
342 - Gentamicina
Descrição Detalhada: Gentamicina, dosagem: 40 mg,ml, aplicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,73
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
343 - Gentamicina
Descrição Detalhada: Gentamicina, dosagem: 80 mg,ml, aplicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,78
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
344 - Glicose
Descrição Detalhada: Glicose, concentração: 25%, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,22
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)
345 - Glicose
Descrição Detalhada: Glicose, concentração: 50%, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,36
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
346 - Heparina sódica
Descrição Detalhada: Heparina sódica, dosagem: 5.000ui,ml, indicação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 0,25 ML

Valor Unitário (R$):
5,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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347 - Hidralazina
Descrição Detalhada: Hidralazina, dosagem: 20 mg,ml, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
5,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
348 - Hidrocortisona
Descrição Detalhada: Hidrocortisona, princípio ativo: 100mg, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
349 - Hidrocortisona
Descrição Detalhada: Hidrocortisona, princípio ativo: 500mg, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
6,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
350 - Hidróxido de magnésio
Descrição Detalhada: Hidróxido de magnésio, composição: associado ao hidróxido de alumínio e simeticona, concentraçao: 40 mg + 37 mg + 5 mg,ml,
forma farmaceutica: suspensão oral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 120,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
351 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, apresentação: associada com dipirona sódica, dosagem: 4mg + 500mg,ml, indicação: solução
injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (7000)
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352 - Escopolamina butilbrometo
Descrição Detalhada: Escopolamina butilbrometo, dosagem: 20 mg,ml, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
353 - Proteína
Descrição Detalhada: Proteína, tipo: imunoglobulina g, apresentação: solução tamponada, características adicionais: humano, concentração: 1 mg,ml
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
300,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
354 - Cetamina cloridrato
Descrição Detalhada: Cetamina cloridrato, dosagem: 50 mg,ml, aplicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
29,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (150)
355 - Isossorbida
Descrição Detalhada: Isossorbida, princípio ativo: sal dinitrato, dosagem: 5 mg, tipo medicamento: sublingual
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Unitário (R$):
0,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
356 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1800
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1800)
357 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: geléia
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 30,00 G

Valor Unitário (R$):
3,42
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
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358 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, dosagem: 10%, apresentação: spray
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 ML

Valor Unitário (R$):
59,90
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
359 - Metoclopramida cloridrato
Descrição Detalhada: Metoclopramida cloridrato, dosagem: 5 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,55
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
360 - Metronidazol
Descrição Detalhada: Metronidazol, dosagem: 5mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,20
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (6000)
361 - Norepinefrina
Descrição Detalhada: Norepinefrina, concentração: 2 mg,ml, forma farmacêutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 4,00 ML

Valor Unitário (R$):
13,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1200)
362 - Bupivacaína cloridrato
Descrição Detalhada: Bupivacaína cloridrato, pureza: 0,5%, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
18,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
363 - Naloxona cloridrato
Descrição Detalhada: Naloxona cloridrato, dosagem: 0,4 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
9,30
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
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364 - Bupivacaína cloridrato
Descrição Detalhada: Bupivacaína cloridrato, pureza: 0,5%, aplicação: isobárica, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 4,00 ML

Valor Unitário (R$):
33,16
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
365 - Bupivacaína cloridrato
Descrição Detalhada: Bupivacaína cloridrato, apresentação: associada à glicose, dosagem: 0,5% + 8%, tipo: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
22,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
366 - Piracetam
Descrição Detalhada: Piracetam, concentração: 200 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
367 - Graxa
Descrição Detalhada: Graxa, tipo base: óleo mineral, tipo espessante: vaselina rígida à base de petrolato, tipo aditivos: anticorrosivo, consistência nlgi:
1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$):
2,35
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
368 - Omeprazol
Descrição Detalhada: Omeprazol, concentração: 40 mg
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
19,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (600)
369 - Oxacilina
Descrição Detalhada: Oxacilina, dosagem: 500 mg, composição: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

2,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
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370 - Propofol
Descrição Detalhada: Propofol, dosagem: 10 mg,ml, forma farmacêutica: emulsão injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
15,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
371 - Pasta d' água
Descrição Detalhada: Pasta d' água, composição: associada com enxofre, concentração: 5%, característica adicional: formulação especialmente
manipulada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 80,00 G

Valor Unitário (R$):
2,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (30)
372 - Benzilpenicilina
Descrição Detalhada: Benzilpenicilina, composição: benzatina + procaína + potássica, outros componentes: estreptomicina, concentração: 1.000.000
ui + 4.000.000 ui + 1.000.000 ui + 2 g, forma física: pó liófilo p, injetável + diluente, uso : uso veterinário
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
4,32
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1200)
373 - Benzilpenicilina
Descrição Detalhada: Benzilpenicilina, apresentação: benzatina, dosagem: 600.000ui, uso: injetável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
8,05
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (12000)
374 - Benzilpenicilina
Descrição Detalhada: Benzilpenicilina, apresentação: benzatina, dosagem: 1.200.000ui, uso: injetável
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
8,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (12000)
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375 - Benzilpenicilina
Descrição Detalhada: Benzilpenicilina, apresentação: potássica, composição: associada à penicilina procainada, dosagem: 100.000ui + 300.000ui,
uso: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
7,79
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
376 - Iodopovidona (pvpi)
Descrição Detalhada: Iodopovidona (pvpi), concentração: a 10% ( teor de iodo 1% ), forma farmaceutica: solução degermante
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 L

Valor Unitário (R$):
18,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (300)
377 - Neostigmina metilsulfato
Descrição Detalhada: Neostigmina metilsulfato, dosagem: 0,5 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 400
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
0,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (400)
378 - Suxametônio cloreto
Descrição Detalhada: Suxametônio cloreto, dosagem: 100 mg, indicação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

Valor Unitário (R$):
21,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
379 - Ringer
Descrição Detalhada: Ringer, composição: associado com lactato de sódio, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema
fechado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 500,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
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380 - Cloreto de sódio
Descrição Detalhada: Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 7000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 100,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,11
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (7000)
381 - Cloreto de sódio
Descrição Detalhada: Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 250,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
382 - Cloreto de sódio
Descrição Detalhada: Cloreto de sódio, concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 500,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
383 - Glicose
Descrição Detalhada: Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentraçao: 5% + 0,9%, forma farmaceutica: solução injetável,
caracteristica adicional: sistema fechado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 500,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,15
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
384 - Glicose
Descrição Detalhada: Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentraçao: 5% + 0,9%, forma farmaceutica: solução injetável,
caracteristica adicional: sistema fechado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 250,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,40
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (3000)
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385 - Glicose
Descrição Detalhada: Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentraçao: 5% + 0,9%, forma farmaceutica: solução injetável,
caracteristica adicional: sistema fechado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Bolsa 500,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,10
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (5000)
386 - Manitol
Descrição Detalhada: Manitol, dosagem: 20%, forma farmacêutica: solução injetável, características adicionais: sistema fechado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 250,00 ML

Valor Unitário (R$):
5,53
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
387 - Ocitocina
Descrição Detalhada: Ocitocina, dosagem: 5 ui,ml, indicação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,79
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1500)
388 - Sulfadiazina
Descrição Detalhada: Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem: 1%, indicação: creme
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Pote 400,00 G

Valor Unitário (R$):
45,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (20)
389 - Sulfato de magnésio
Descrição Detalhada: Sulfato de magnésio, concentração: 10%, uso: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
2,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
390 - Vancomicina cloridrato
Descrição Detalhada: Vancomicina cloridrato, dosagem: 500 mg, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Quantidade Máxima para Adesões:
Valor Unitário (R$):

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco-ampola

6,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (200)
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391 - Produto concentrado - limpeza veiculo automotivo
Descrição Detalhada: Produto concentrado - limpeza veiculo automotivo, tipo: vaselina líquida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Valor Unitário (R$):
11,50
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (100)
392 - Produto concentrado - limpeza veiculo automotivo
Descrição Detalhada: Produto concentrado - limpeza veiculo automotivo, tipo: vaselina sólida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML

Valor Unitário (R$):
23,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (50)
393 - Ácido ascórbico
Descrição Detalhada: Ácido ascórbico, concentração: 500 mg, forma farmaceutica: liberação prolongada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (4000)
394 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, concentração: 5%, forma farmaceutica: emplastro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 2,00 ML

Valor Unitário (R$):
12,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2500)
395 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: geléia
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
4,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (2500)
396 - Lidocaína cloridrato
Descrição Detalhada: Lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 5,00 ML

Valor Unitário (R$):
1,99
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (10000)
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397 - Sulfacetamida
Descrição Detalhada: Sulfacetamida, composição: associada à vitamina k e atropina sulfato, concentração: 250 mg + 2 mg + 450 mg,ml, forma física:
solução injetável, uso: uso veterinário
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Valor Unitário (R$):
3,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (1000)
398 - Dopamina
Descrição Detalhada: Dopamina, dosagem: 5 mg,ml, apresentação: solução injetável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500
Quantidade Máxima para Adesões:

Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
0

Unidade de Fornecimento: Ampola 10,00 ML

Valor Unitário (R$):
21,25
Intervalo Mínimo entre Lances (R$):
0,01
Local de Entrega (Quantidade): Sapeaçu/BA (500)
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
ATO REGIMENTAL (Nº 001/2021)

ESCOLA MUNICIPAL AGENOR RIBAS DE ARAÚJO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPhULOI
DAIDENnFmAçÃo

SEÇÃOI
Art.1º, A Escola Municipal Agenor Ribas de Araújo, situada no(a) povoado de
Menezes, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação,

nos

termos

dos

dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 1ª - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
com inicio de funcionamento no ano de 1968 é jurisdicionada à Secretaria
Municipal da Educação.

& 2º — Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão
identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);

Il — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas (1º e 2ª Tempos
Formativas);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO ll
FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno considerando
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a

qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o exercício da
cidadania embasados nos seguintes princípios:

a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar,

como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponiveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais

diversifIcadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao

desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO lIl
FINS DO ESTABELlClMENTO
Art. 4º - A Escola tem por Enalidade e objetivo oferecer serviços educacionais

em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino

Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO lV

OBJETIVO DA ESCOLA

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Art.

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-280Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos educandos,
reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de
se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade
, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente
na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO V

OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento
Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou
suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvo
lvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns
do ensino regular,

assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuiç
ões que
se seguem:
I — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. sº - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza
, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade
escolar.

Art. 9º - lntegrarão a Direção da Escola:
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l — Diretor(a);
II — Vice - Diretor(a);

Ill - Coordenação Pedagógica.

Arttoº — A Escola será dirigida por educador qualifIcado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,
além de representa-la perante as autoridades escolares e outros, em todas as

ocasiões e opoItunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo Vicediretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o

calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
Il — representar a escola perante as autoridades escolares;
lll — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que

fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl — frrmar parcerias;
VIl — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;
VIll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;
lX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
Xl — certificar documentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;

&
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XlV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
! — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessári
o ou por

delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo Sº.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualifica
do e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano
de Carreira

do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
! — promover a coordenação, acompanhamento e o controle
das atividades

curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica,
o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalho
s expressos

através de projetos especifrcos;
Il — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir
a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem
como proceder a

reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvo
lvimento
dos planos e projetos de trabalho no nivel da Escola, cursos
e classes;

Ill - organizar atividade de integração escola/familla/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagóg
ica;

V— assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coorden
ação
e avaliação das atividades curriculares;

Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VIl — promover, juntamente com a direção, sem prejuízo
s das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professo
res, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções
docentes,

estudos, avaliação e outras que se fIzerem necessárias para melhoria
do
processo ensino-aprendizagem;
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VIlI — propiciar o entrosamento dos docentes;
lX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xl — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que

visem a sua maximização;
Xll — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

XlII — participar na defInição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos

disponíveis;
XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas
a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de
desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e veriôcar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
XVIll - organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;

XlX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXl — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;

XXIl - Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;

XXlIl — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXlV — Articular-se às propostas da Coordenação Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;

XXV — Outras funções correlatas.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-284Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

SEÇÃO lll
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAlS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Família-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege—se
pelo

Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com
o
Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à
vida

escolar,

bem

como

o

registro dos documentos visando garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produçã
o de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais
sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualiica
da, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a
função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausência
s ou
impedimentos legais,

por profrssional igualmente qualincado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:

I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente
a serviços
gerais da Secretaria;
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Il — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos escolares e atender prontamente a qualquer pedido ou
esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
lll — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
lV — escriturar livros, âchas e demais documentos escolares de
modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, tichas, atas, certiticados
e outros

documentos referentes à Secretaria;
Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 — A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.

II — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas—piloto;
c. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
g. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TÉCNlCO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designad
os
! nomeados ! contratados pelo Poder Executivo Municipal, em número

&
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monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras,
vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO |

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO l
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo
processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprend
izagem,
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

reunir-se—á

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos profess
ores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho
dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

ll - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resulta
dos relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propon
do medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e
relacionamento entre
os educandos;

lll

- decidir sobre a promoção ou retenção do aluno com
rendimento
insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confron
tado com o de
sua classe, ratificando ou retihcando a decisão do professor;

lV — manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos
resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser
arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:

l — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
e. Grupo ! (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de
março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;

c. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;
G. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos
até 31 de

março;
Il — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.

a. I Ciclo: 1“ ao 3º ano do ensino fundamental;
b. ll Ciclo: 4º ao 5“ ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;

lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1 º ao 3º ano) e Eixo Il (40 ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo lll (6ª e 7'J ano) e Eixo IV (80 e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme

Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB—SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e

alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,

intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade.

Parágrafo Único. A Educação infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fIns e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
l — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar
e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual,

linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
Il — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com contiança em suas capacidades e percepção

de suas limitações;
lII — ievar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,
suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado

com a própria saúde e bem-estar;
lV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
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demais,

respeitando a diversidade e desenvolve
ndo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar
o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se cada vez mais como
integrante, dependente e agente
transformador do meio ambiente e valor
izando atitudes que contribuam para sua
conservação;
Vl — propiciar condições para o aluno brinca
r, expressar emoções, sentimentos,

pensamentos, desejos e necessidades;
Vll — propiciar a utilização de diferentes
linguagens (corporal, musical, plástica e

escrita) ajustadas às diferentes intensões e
situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido,

necessidades,

desejos

e

avançar

expressar suas ideias,

no

seu

processo

de

sentimentos,

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais
sua capacidade de expressão;
Vlll — propiciar a socialização do aluno
através da participação em diferentes
grupos, nos quais exercite a responsabi
lidade pessoal, o respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidaried
ade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas
fases:
l - Anos Iniciais (1º ao Sº ano de escolariza
ção);
ll - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolariza
ção).

ê1º. Em consonância com a Base Nacio
nal Comum Curricular, no Documento
Referencial Curricular da Bahia e no
Documento Referencial Curricular
Municipal, o Ensino Fundamental está estru
turado em áreas do conhecimento:
l — Linguagens e suas tecnologias;
ll — Matemática e suas tecnologias;

lll - Ciências da Natureza e suas tecnologia
s;
lV — Ciências Humanas e sociais aplic
adas;
V— Ensino Religioso;

Vl — Temas Integradores.
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â2º. Em cada área do conhecimento competênci
as e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificida
des.

saº. 0 Ensino Fundamental constitui-se
uma ação educativa complementar à
Familia.

ê4º — O Ensino Fundamental, nos termos
do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, media
nte:
! — o desenvolvimento da capacidade de apren
der,

tendo como meios básicos o

pleno domínio da leitura, da escritura e
do cálculo;
ll — a compreensão do ambiente natura
l e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que
se fundamenta a sociedade;

lll — o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e
a formação de atitudes e valores;
lV— o fortalecimento dos vínculos de família, dos
laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca em que se assen
ta a vida social;
V— estimular o aluno a assumir responsabi
lidades, compreendendo seus direitos
e deveres, como forma de favorecer uma
inserção produtiva em sua comunidade

imediata;
Vl — desenvolver hábitos de estudo, de
organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabal
ho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos
posteriores;

Vll — incentivará criança a fazer opções cada vez
mais adequadas, em diferentes
situações da vida.

SUB-SEÇÃO Ill
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens,
Adultas e ldosas (EPJAl) destina—se

àqueles que não tiveram, na idade própria,
acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96,
os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração
e cargas horárias:
[ — Educação Infantil: 200(duzentos) dias
letivos no ano civil.
lI — Ensino Fundamental: mínimo de
800(oitocentas) horas letivas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos
de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO
CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos
de Experiência abordarão:
I - Eu, o outro e o nós;
” - Corpo, gestos e movimentos;

Ill - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imag
inação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, rela
ções e transformações.
ê1º. Os Campos de Experiência descr
itos no caput deste artigo devem enfat
izar
noções, habilidades, atitudes, valor
es e afetos que as crianças deve
m
desenvolver de O a 5 anos e buscar
garantir os seguintes direitos e objet
ivos de
aprendizagem.
! — Conviver;
ll — Brincar;

lll — Participar;
IV — Explorar;
V — Expressar;

Vl - conhecer-se.

ê2º. A Educação Infantil abordará os segu
intes saberes:
I — Linguagens;
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II — Matemática;
III - Identidade 9 Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;

VII - Atividades artísticas;
VIII — Atividades de jogos e recreaçã
o;
IX - Educacional sócio emocional, famil
ia e comunidade;
X — Práticas de alimentação,
higiene pessoal e hábitos saud
áveis
(exclusivamente para a educação integ
ral integrada em jornada ampliada).

âSº. A carga horária anual da Educ
ação Infantil será de, no mínimo,
800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será
organizado em ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1ª
ao 3º ano de escolarização);

I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º
e 5ª de ano de escolarização);
Ill — Anos Finais (6º ao 9º ano de escol
arização).

g1º - No Ensino Fundamental serã
o trabalhados, nas diferentes disci
plinas,
temas transversais como: ética,
pluralidade cultural, meio ambiente
, saúde,

orientação sexual, Educação Fina
nceira e Prevenção de Automutilaçã
o e

Suicídio (Lei 13.819 /2019).
5 2º - A Escola poderá oferecer,
ao seu critério e à parte das disci
plinas

componentes da Base Nacional Com
um Curricular e da parte diversiticada,
outros cursos, complementares, como
línguas estrangeiras, expressão corpo
ral,

informática e musicalização.

5 3ª - A Educação Étnico-Raciais e o Ensi
no da História e Cultura Afro-Brasileira
e Indigena, determinados pelas Leis
Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o
estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

êSº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de,
no

minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas abordará as seguintes
áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
lI - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

I — Matemática;
ll - Língua Portuguesa;
lll - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
V — Ciência;
VI — Geografra;
VII — História;
VIII - Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana,

âZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no minimo, 800h (oitocentas horas).
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CAPÍTULO II

Do PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO
Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades Ietivas,
o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagóg
ica, elaborarão o

Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação
Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemp
lará, no mínimo,
os seguintes itens:

I - Introdução;
ll - Justificativa;
lII — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;

VII — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
|X — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

Xl — Organização das etapas de escolarização;
Xll — Normas de convivência da comunidade escolar;
XlII- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversifrcada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino
Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser
elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encamin
hados à Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 — Os Planos de Ensino, relativos a cada componente
curricular / saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/ano
s, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as
unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E
DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO
ESCOLAR

SEÇÃO I

OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante
em todo trabalho planejado; é a
constatação da correspondência entre a propos
ta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
| — acompanhar e verifIcar o desempenho e
a aprendizagem dos conhecimentos;

II — verificar se o aluno transfere conhecimento na resol
ução de situações novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhe
cimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem
no aprendizado;

V — repensar novas estratégias de trabalho em classe
.
Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabal
hos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de
exercícios (individuais ou em
grupos), bem como expressão oral, participação
e progressão de conhecimento.

5 1ª - Os instrumentos deverão avaliar o
aluno passo a passo, de forma
continuada;

% 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação
e a avaliação formativa e
somativa;
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5 3ª - Toda proposta deverá levar em
conta a construção do conhecimento
por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO !
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação
Infantil terá por finalidade:

l — verificar a adequação do desenvol
vimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consider
ação as características da faixa etári
a;

II — desenvolver no aluno todos os pré-r
equisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objet
ivos de promoção e independentement
e do
encaminhamento para o Ensino Fund
amental;
III — propor para o aluno relações em
que o mesmo desenvolva-se plenamen
te
envolvendo-se em atividade de convi
ver, brincar, participar, explorar, expr
essar
e conhecer—se.

5 tº — Na Educação Infantil, a avaliação
far—se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educ
ando, sem objetivo de promoção.

5 2ª - A síntese das observações e regis
tros efetuados será expressa em form
a
de parecer elaborado pelo professor
e discutido com a equipe diretiva atrav
és de
conselho de classe;

&

3º- Ao término de cada trimestre,

os

pais ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constant
es no parecer.

SUB-SEÇÃO Il
AVALIAÇÃO No ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 — No 1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parec
er trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.
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Art. 45 - Do 4” ao 5“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do Gº ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃOH
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insquciente terá a oportunidade de fazer

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinco).

SEÇÃOIH
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que

obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em

relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento)
de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova final

tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta
e
Cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de dias letivos
previstos
pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimen
to escolar;

II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recupera
ção
apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada compone
nte
curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela
legislação
educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade
x ano de

escolarização.

SEÇÃO V

DA FREQUENCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por
cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade
de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo
de 75%.
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 — Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunicados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTU LO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se—á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

5 2ª - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso e Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os
alunos que estão iniciando.

Art: 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,

para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a

legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO III
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular e
de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.
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TITULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio
os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
Dos PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder

Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
! — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
II — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e

atividades anns;
IlI — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
VI — participar dos Conselhos de Ano;

VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específIcas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com
a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento proâssional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;

II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
lll — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afIns;
V - participar das reuniões pedagógicas;

VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;

VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-Io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
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XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como

pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV— preocupar—se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua disciplina,
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro Cidadão.

Art. 73 — Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
lI — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou

contribuições,

bem

como a comercialização de

produtos sem

a

prévia

autorização da Direção;
lll — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI - fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
[ — advertência verbal;
Il — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às sanções

impostas.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-304Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 77 - Constituem direitos do professor:

I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;

II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;

IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V - usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 — São deveres dos alunos:

I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
lll — tratar os colegas com cordialidade e respeito;

IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;

VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos
gerais, sempre que lhe for solicitado;
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IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;
Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;

XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais
ou

responsáveis:
l — serem respeitados em suas individualidades;
II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e
objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
IlI — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;

IV— usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;

Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentad
os;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
|X —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultado
s da

avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
! — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
II — ocupar—se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao process
o

pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualque
r
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao

estudo bem como aparelhos eletrônicos, No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão
competente;

Vl — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

ensino;

VII — discriminar,

usar de violência

simbólica,

agredir fisicamente

e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

VIII - expor colegas,

funcionários,

professores ou qualquer pessoa da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;

X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;

Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará
o recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar

em risco a segurança das pessoas;
XlV- portar material que represente perigo para sua integridade moral elou física
de outrem;

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;

XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,

serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas de
conciliação:
I — advertência verbal;
Il —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
III - registro ao Conselho Escolar;

IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

& 1º — A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade da
infração,

sendo

do

Diretor da

Escola

e

a

Coordenação

Pedagógica

a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

% 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto à Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos à Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,

por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 — São direitos dos pais ou responsáveis legais:
I — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
difrculdades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
lII — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV— apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma que

alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e

de apoio

é constituída

de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor

e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação especíâca, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:

I — direito à realização humana e profIssionaI e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profIssional;
lI — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
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III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
IV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V— usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 — Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
I — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrentes

de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;

III — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
proissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
! — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;

II — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
lII — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;

IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V -— executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas
e do mobiliário em geral;
VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação, energia
elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

VIII —- executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:

l-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II-elaborar plano de trabalho que contemple as especincidades da demanda

existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;
III-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;

lV—orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;
V—ofereoer apoio técnico pedagógico aos professores das Classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se tizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal da
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 17 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO INÁCIO SANTIAGO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPWULOI

DAIDENnFmAÇÃO

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Antônio Inácio Santiago, situada no(a) Povoado de
Laranjeiras, SlNº, Zona Rural, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público
Municipal e administrada pela Secretaria Municipal da Educação, nos termos
dos dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas
legais.

& 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
publicado no Diário Oficial do Município, edição de 25/09/1988, com início de
funcionamento no ano de 1988, é jurisdicionada à Secretaria Municipal da
Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola

serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º - A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua

demanda escolar:
l— Educação Infantil (creche e pré-escola);
Il — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
iII — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 20 Tempos

Formativos);
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA

Art.

3º

-

A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o

exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
c, o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais

em

função _das

necessidades e

características de desenvolvimento e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a Cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do Gº ao 9“ ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-culturai.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL

Art.

Gº - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
I — Direção
Il — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO

Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
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I — Diretor(a);

II — Vice - Diretor(a);
III - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de representa-Ia perante as autoridades escolares e outros,

em todas as ocasiões e oportunidades que isso se tizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo

Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o

calendário escolar,

as determinações superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;

Il — representar a escola perante as autoridades escolares;
III — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI - firmar parcerias;

VII — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio
pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certificar documentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em Situações não previstas neste Regimento;

&
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XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO ll
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de

Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de

Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
II - prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de

planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder à
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;

III - organizar atividade de integração escola/família/comunidade;
IV — engajar—se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V-

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades

docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar,

com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;

VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eticaz dos recursos didáticos;
Xi — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;
XII - sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos

alunos;
XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as

necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que

atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e Cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV - Articular-se às propostas da Coordenação Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO lIl

CONSELHO ESCOLAR
Art: 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO iv
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16 — O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familia-

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais,

por profissional igualmente qualificado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-318Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de Interessados ou da Direção da Escola;
III — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;

Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.
II — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;

o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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21

— Os colaboradores técnicos,
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administrativos e de apoio serão

designados ! nomeados ! contratados pelo Poder Executivo Municipal, em

número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-ã
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art, 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

II — avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

III

- decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de

sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados Enais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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24

-

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO
CAPÍTULO ]
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
| — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes

estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
c. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1“ ao 3º ano do ensino fundamental;
b. ll Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
c. IlI Ciclo: 60 ao 9º ano do ensino fundamental;
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo ll (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9“ ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser

criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I

EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 — A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral

da criança até cinco anos de

idade,

em seus aspectos fisico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 — São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

ll - levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

confiança

em

percepção de suas limitações;

suas

capacidades

e

Q),

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-322Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

lll — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem—estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais,

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

como

mais

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;

VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;

VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l - Anos Iniciais (1ª ao 50 ano de escolarização);
ll - Anos Finais (60 ao 9“ ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento

Referencial

Curricular da

Bahia e

no

Documento

Referencial Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I — Linguagens e suas tecnologias;

ll - Matemática e suas tecnologias;
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III - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
Vl — Temas Integradores.

52“). Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

ê3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

54“ - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o

pleno domínio da leitura, da escritura 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;

V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;

VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E iDOSAS

&
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I— Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES

SUB-SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
] - Eu, o outro e o nós;
II - Corpo, gestos e movimentos;
Ill - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º.

Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem

enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de

aprendizagem.
! — Conviver;
II -— Brincar;

ª

III - Participar;

b
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IV — Explorar;

V — Expressar;
Vl - conhecer-se.

â2º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I — Linguagens;

II — Matemática;
||| - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;

VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;

IX - Educacional Sócio emocional, familia e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

53“. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
l - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);
I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
lll - Anos Finais (6ª ao 9" ano de escolarização).

ê1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

Q]
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5 2ª — A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

& 3º - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas
em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao Sistema
Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

gsº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E iDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as

seguintes áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
Il - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III — Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

519 Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

l — Matemática;
Il — Língua Portuguesa;
IlI - Língua Estrangeira;

IV — Arte;
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V — Ciência;
VI — Geograâa;
VII — História;
Vlll - Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

ê2º. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 — Anualmente, antes do inicio das atividades Ietivas, o corpo docente,
Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 — A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

| - Introdução;
Il - Justificativa;
III — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;
VII — Concepções;
Vlil — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X —- Objetivos do estabelecimento de ensino;
Xl — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
Xlll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-328Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

XV — Parte Diversiãcada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /
saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do

Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO

Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação

da

correspondência

entre

a

e

sua

aprendizagem

dos

de

proposta

trabalho

consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
|

—

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

conhecimentos;
ll — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações
novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo

aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais
ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

& 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

â 3º - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as caracteristicas da faixa etária;
II — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente

do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
lll — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente

envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

5 1ª - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.
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& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre, os pais ou responsáveis tomarão
conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na Hcha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao 5“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6ª ao 8“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses

trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a

média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre),

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-331Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Art. 49 — No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota
5,0(cinco).

SEÇÃO III
PROMOÇÃO

Art. 50 - A veriôcação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou

superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO

Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta

e cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de

recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em
cada componente curricular,

independentemente da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser

comunicados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de
avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de

compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1º - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59

- A

matrícula

será efetuada

mediante

requerimento do

pai

ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matricula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 — Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 — As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a

legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃOIH
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 — Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular

e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de

apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 - O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 — O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

II — elaborar e executar a programação referente à regência de classe e
atividades afins;

III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

Vl — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;

VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento

profissional;
iX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem,

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:

I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento

do horário escolar;
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Ill — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;

VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;

VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
IX - ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-Io de modo a

inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
XII -— participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados

os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;
XIII —- participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou

não;
XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina,

mas fundamentalmente com a formação do aluno como um

verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros

sob sua responsabilidade;
II — fazer qualquer tipo de campanha com a Únalidade de arrecadar donativos

ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras

de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no

presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as

possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
ll — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 — A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às

sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;

IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

VlI — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as

aulas;
Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;

ill — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V—— compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;

VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e

avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades

escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;

XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII - apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou

responsáveis:
I— serem respeitados em suas individualidades;
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II — receberem a educação e o ensino que constituem as inalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
|II — serem orientados e atendidos em suas diâculdades;
IV — usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
II — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do
órgão competente;
VI - receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;
VII

— discriminar,

usar de

violência

simbólica,

agredir fisicamente

elou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

VIII — expor colegas,

funcionários,

professores ou qualquer pessoa da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do
respectivo professor;
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Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal da
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu —- Bahia, 24 de setembro de 2021.

“'E—,ou”;- Reduc— & Qimm'rfíockxíiíiiã
Coordenador(a) Pedagógico(a)

Diretor(a) Escolar

taum “mªs SMS,):
Vice-Diretor(a) Escolar

Bei. Pedro da
OAB/B

Secretário(a) Escolar

Iva Ara'

Júnior,

nº 15.894
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ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LOPES RIBE
IRO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPDULOI

DAIDENHHCAÇÃO

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Antônio Lopes Rioei
ro, situada no(a) Rua Professora
Alexandrina Fonseca, s/nº, Sapeaçu — Bahia
, e mantida pelo Poder Público
Municipal e administrada pela Secretaria
Municipal da Educação, nos termos
dos dispositivos constitucionais Vigentes,
da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, do Estatuto da Criança
e do Adolescente e demais normas
legais.

5 1ª — A Escola referida no caput, criad
a por Ato do Poder Executivo Municipai,

com início de funcionamento no ano de
1998, é jurisdicionada à Secretaria
Municipal da Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de
ensinos ministrados pela Escola
serão identificados, em local visível, para
conhecimento da popuiação.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo
anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica,
de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
l— Educação Infantil (creche e pré-e
scola);

ll — Ensino Fundamental (anos iniciais e
anos finais);
Ill — Educação de

Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
(tº e 2º Tempos

Formativos);
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo
1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-a' pelo presente Regimen
to.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art.

3º - A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocio
nais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências ofereci
das podem contribuir para o

exercício da cidadania embasados nos seguintes princíp
ios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos,
considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturai
s, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma
particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais
disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expres
são, a comunicação, à

Interação social, ao pensamento, a ética e a estética
;
d. a socialização dos alunos por meio de sua partici
pação

e inserção nas mais

diversificadas práticas sociais, sem discriminaçã
o de espécie algu ma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associ
ado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO Ill
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º — A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer
serviços educacionais
em

fu nção

das

necessidades e características de desenvolvimento
e
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa
etária de zero a cinco

anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos
de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundam
ental Anos Fin ais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo—os como Sujeitos de sua própria
história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autono
mia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir
construtivamente na

realidade sócio-econômico-cu Itu ral.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6o - Apoiar a organização e a oferta do
Atendimento Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar
ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em Classe
s comuns do ensino regular,
assegu ran dO-lhes condições de acesso, partici
pação e aprendizagem.

TÍTU LO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrati
va, com as atribuições
que se seguem:
l — Direção

ll — Secretaria

SEÇÃOI
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo execut
ivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito
da unidade escolar.

'

I,

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
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l — Diretor(a);
ll — Vice - Diretor(a);
lll - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador
qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos
Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das ativid
ades escolares e relações com a

comunidade, além de representa—la perante
as autoridades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso
se fizer necessário.
Parágrafo único — No caso de impediment
o, o Diretor será substituído pelo

Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercí
cio das funções.
Art. 11 - São atribuições do Diretor:
l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazen
do cumprir as leis, regulamentos, O
calendário escolar, as determinações
superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecuç
ão dos objetivos do processo
educacional;

ll — representar a escola perante as autoridade
s escolares;
lll — ser o elo dinamizador de proposta pedag
ógica, zelando pelos princípios
que fu ndamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promo
vidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atual
ização ao Corpo Docente;
Vl — firmar parcerias;
Vll — aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;

VIII — atuar na elaboração e execução da
Proposta Pedagógica, do Plano
Curriculare do Plano dos Professores, bem
como coordenara avaliação global
da instituição;

IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamen
to e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência
e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela
coorden ação pedagógica;
Xl — certificar documentos;
Xll - aplicar medidas pertinentes em situ ações
não previstas neste Regimento;
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Xlll — delegar atribuições ao Coordenador
Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizaro horário do pessoal
docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausência
s sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento
de atividades específicas;

Il — colaborar com o Diretor no dese
mpenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 — A Coordenação Pedagógi
ca será exercida por profissional quali
ficado
e com graduação por escola do
Executivo Municipal, conforme Plan
o de

Carreira do Magistério Público Munic
ipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Peda
gógico:
l — promover a coordenação, acompanh
amento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em
vista a proposta pedagógica, () Plan
o de
Trabalho, os Planos de Curso e Plan
os de aula, além de trabalhos expr
essos

através de projetos específicos;
ll — prestar assistência técnica aos profe
ssores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua exec
ução e avaliação, bem como proceder
a

reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e proje
tos de trabalho no nivel da Escola,
cursos e
classes;

lll — organizar atividade de integração
escola/familia/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na exec
ução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas ativi
dades de planejamento, organiza
ção,
coordenação e avaliação das ativi
dades curriculares;

Vl — acompan haro cumprimento do
calendário escolar;
Vll — promover, juntamente com
a direção, sem prejuízos das ativi
dades

docentes, reuniões pedagógicas perió
dicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao apri
moramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizer
em necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
VIII — propiciar o entrosamento dos docen
tes;
IX — coordenar a programação e a execu
ção de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo
en sino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz
dos recursos didáticos;
Xl — acompanhar o processo de apren
dizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;

Xll — sistematizar o processo de acom
panhamento do desenvolvimento dos
alunos;
Xlll — participar na definição das tu
rrnas;
XIV — manter atualizada a documentação

sob sua responsabilidade;

XV— programar a proposta pedagógica,
visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integ
ração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;

XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas
junto a cada turma de crianças, confo
rme

os princípios que norteiam a proposta
pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de
cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar
recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuni
ões periódicas com os pais de cada
turma

para planejar e avaliar o trabalho pedag
ógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de forma
ção continuada para os servidores
que
atuam neste nível de ensino,
acompanhando e avaliando a
sua atuação

periodicamente;
XX — elaborar o relatório anual das
atividades desenvolvidas.

XXI — acompanhar a elaboração e cumpr
imento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizara carga horária anual
(geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenharo serviço de
orientação ao estudante;

XXIV — Articular-se às propostas da
Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras fu n ções correlatas.

SEÇÃO lll
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências
do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16

-

O Círculo de Pais e Mestres visa a

integrar Escola-Família-

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno
em todas as modalidades e
rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Político Pedagógico
da Escola.

SEÇÃOV
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o regist
ro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos docum
entos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de
sua vida escolar e a produção de

informações de interesse interno e das autor
idades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 — A Secretaria estará sob responsabilidad
e de pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habili
tada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substi
tuido, em suas ausências ou

impedimentos legais, por profissional igual
mente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Públi
co).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:

((i
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l— responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente
a serviços
gerais da Secretaria;
II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a presen/a
ção dos

documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;

lll — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submete
ndo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolare
s de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com O Diretor, fichas, atas, certifica
dos e outros
documentos referentes à Secretaria;

Vl — expedição, registro e controle de docu mentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.

Il — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;
o. Ata de reuniões;

d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuper
ação;

h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de docu mentos;
j. Diários de classe;

k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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colaboradores

técnicos, administrativos e de apoio serão
designados / nomeados / contratados pelo
Poder Executivo Municipal, em

número necessário para o desempenho das funçõ
es de secretaria, monitorde
informática, zelador, inspetor de alunos, serven
tes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPHULOI
DAORGANZAÇÃOTECNmA

SEÇÃOI
DOSCONSELHOSDECLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado respo
nsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensin
o e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o dese
mpenho dos alu nos.

êlº O Conselho de Classe será composto
pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direçã
o).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes
atribuições:
I- participar das decisões para a melhoria
do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizag
em;

ll — avaliar o aprendizado da classe, confrontan
do os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curri
culares e propondo medidas para a

melhoria do ensino, assim como pela melhor
integração e relacionamento entre
os educandos;
lll

- decidir sobre

a promoção ou retenção do aluno
com rendimento
insatisfatório, levan do em conta seu dese
mpen ho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decis
ão do professor;
lV — manifestar-se nos pedidos de recon
sideração dos resultados finais,
interpostos por alu nos ou seus responsáve
is;
V —— Lavrar em ata as suas decisões, que
deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Educação Infantil serão feitas reuniões
dos professores,
juntamente com a coordenação pedagógica,
para discussão do processo

educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvi
mento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO
PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO !
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E
ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes curso
s:
l— Educação Infantil — atenderá alunos de O a
5

anos de idade, nos seguintes

estágios:
a. Grupo I (creche)— crianças com idade de
1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade
de 2 anos, completos até 31 de

março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade
de 3 anos, completos até 31 de

março;
o. Grupo N (pré—escola) — crianças com idade
de 4 anos, completos ate' 31 de

março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade
de 5 anos, completos até 31 de
março;
ll — Ensino Fundamental - em anos, do 1º
ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos
completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamenta
l;
b. ll Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamenta
l;
o. III Ciclo: 6D ao 9º ano do ensino fundamenta
l;
lll — Educação de Pessoas Joven s,Adultas
e idosas:

a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo l (1º ao 3ª
ano)e Eixo ll (4º ao 50 ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo lll (Gº
e 7º ano) e Eixo IV (8(] e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção
idade x ano de escolarização, a unid
ade
escolar poderá oferecer turmas de
regularização do fluxo escolar, conf
orme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Esco
lar descritas no art. 26 somente
poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria
Municipal da Educação.

SEÇÃOI
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃOI
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil,
nos termos do Art. 29 da LDB
nº 9394/96 (e

alteração prevista na Lei nº 11.274/0
6) tem como objetivo o desenvolvime
nto
integral da

criança até cinco anos de idad
e, em seus aspectos fisico,
psicológico, intelectual e socia
l, complementando a ação da
familia e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infan
til está embasada na Base Nacional
Comum
Curricular, no Documento Referenc
ial Curricular da Bahia e no Docu
mento
Referencial Curricular Municipal.
Na organização da Base, consider
am-se as
subdivisões etárias no interior
de uma mesma etapa de escolari
zação.

Art. 29 - São os seguintes fins e obje
tivos mínimos a serem desenvolvido
s na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições
adequadas para promover o
bem estar e O
desenvolvimento da criança em
seus aspectos fisico, psicológico,
intelectual,

lin guistico, moral e social, mediante
a ampliação de sua experiência e
estímulo
ao interesse pelo conhecimento
do ser h umano, da natureza e da
sociedade;
ll — levar o aluno a desenvolver
uma imagem positiva de si, atua
ndo de forma
cada vez mais independente
, com confiança em suas capa
cidades e
percepção de suas limitações;
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lll — levar o aluno a descobrir e conhecer
progressivamente O próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desen
volvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem—estar;

lV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada
vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus intere
sses e pontos de vista com os
demais, respeitando a diversidade e
desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o
ambiente com atitude de curiosidade,

percebendo-se

cada

vez mais como integrante, dependente
e agente
transformador do meio ambiente e valorizand
o atitudes que contribuam para
sua conservação;

Vl — propiciar condições para o aluno brinca
r, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;

Vll — propiciar a utilização de diferentes lingu
agens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes inten
sões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendi
do, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar no seu processo de construção
de
significados, enriquecendo cada vez mais
sua capacidade de expressão;
Vlll — propiciar a socialização do aluno
através da participação em diferentes
grupos, nos quais exercite a respo
nsabilidade pessoal, O respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidaried
ade cooperação com os demais.

SUB—SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. NO Ensino Fundamental há duas
fases:

l - An os Iniciais (1º ao 50 ano de escolariza
ção);
ll - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolariza
ção).
ê1º. Em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da Bahia e no Document
o Referencial Curricular
Municipal, o Ensino Fundamental está estru
turado em áreas do conhecimento:

l— Linguagens e suas tecnologias;
ll — Matemática e suastecnologias;
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lll - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
lV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

Vl — Temas Integradores.

êZº. Em cada área do conhecimento competências
e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidade
s.

êBº. O Ensino Fundamental constitui-se uma
ação educativa complementar a
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da
LDB 9394/96, tem como
Objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo
como meios básicos o
pleno dominio da leitura, da escritura e do Cálculo
;
II — a compreensão do ambiente natural e
social,

do sistema político, da

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundam
enta a sociedade;
lll — o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a
formação de atitudes e valores;
lV — o fortalecimento dos vínculos de família
, dos laços de solidariedade

humana e de tolerância recíproca em que se assent
a a vida social;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades,
compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma
inserção produtiva em sua
comunidade imediata;

Vl —— desenvolver hábitos de estudo, de organização
pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho coopera
tivo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
Vll — incentivar a criança a fazer opções cada
vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO lll
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
u
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adult
as e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própri
a, acesso ou continuidade de estudos
nO Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os
cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração
e cargas horárias:

I— Educação Infantil: 200(duzentos)dias
letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: minimo de 800(o
itocentas) horas Ietivas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos de
efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO
CURRICULARES
SUB-SEÇÃOI
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos
de Experiência abordarão:

l- Eu,o outro e o nós;
ll — Corpo, gestos e movimentos;
III - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imag

inação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relaç
ões e transformações.
â1º.

Os Campos de Experiência descr
itos no caput deste artigo deve
m
enfatizarnoções, habilidades, atitudes,
valores e afetos que as crianças deve
m

desenvolverde O a 5 anos e buscargara
ntir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
I — Conviver;

II — Brincar;
III — Participar;
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IV — Explorar;

V — Expressar;
VI - conhecer-se.

52”. A Educação Infantil abordará os segui
ntes saberes:
I— Linguagens;

Il — Matemática;
III - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
Vl - Corpo e Movimento;

VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;

IX - Educacional Sócio emocional, família e comun
idade;
— Práticas de alimentação, higiene pesso
al e

X

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral
integrada em jornada ampliada).

539. A carga horária anual da Educação
Infantil será de, no minimo, 800h

(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organ
izado em ciclos:
I— Anos lniciais— Primeiro Ciclo (1º ao
3º ano de escolarização);

I - An os Iniciais —— Segundo Ciclo (4º e 5º
de ano de escolarização);
III - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolariza
ção).
ê1º - No Ensino Fundamental serão traba
lhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, plura
lidade cultural, meio ambiente, saúde
,
orientação sexual, Educação Financeira
e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).
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& 2º — A Escola poderá oferecer, ao
seu critério e à parte das disciplina
s
componentes da Base Nacional Com
um Curricular e da parte diversificada,
outros cursos, complementares,
como linguas estrangeiras, expressã
o
corporal, informática e musicalização.

& 3º — A Educação Étnico-Raciais e
o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indigena, determinados pelas
Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

nas

Ensino,

em

unidades

escolares

pertencentes

ao Sistema

conformidade

com as Diretrizes Curriculares
Nacionais e com o estabelecido
na Resolução do Conselho Munic
ipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos inici
ais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 800h (Oitocentas horas).

êõº, A carga horária anual dos anos inici
ais dO Ensino Fundamental será de, no
minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS,
ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e

ldosas abordará as

seguintes áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigose suas tecno
logia

s;

II - Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias;

III - Estudos da Sociedade e da Natu
reza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. Integralizaram o Quadro de
Matriz Curricular da Educação de
Pessoas

Jovens, Adultas e Idosas, os seguinte
s saberes:
I — Matemática;
ll - Lingua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
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V — Ciência;
VI — Geografia;
VII — História;
VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

52º. A carga horária anual da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas
será de, no minimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II

DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS
DE ENSINO
Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das ativid
ades Ietivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica reunir-se-ão em atividades
de
planejamento, ocasião em que, além de propos
ta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para
a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Politico Pedag
ógico contemplará, no minimo,
os seguintes itens:
I — Introdução;

Il - Justificativa;
III — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;
VII — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino
;
XI — Organização das etapas de escola
rização;
XII — Normas de convivência da comunidade
escolar;
Xlll- Avaliação;

XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino
Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderã
o ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 — O Plano Escolar e os Planos de Curso
serão encaminhados à
Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 — Os Planos de Ensino, relativos a cada
componente curricular!
saberes, serão elaborados pelos professores dos
estágios/anos, a partir do

Documento Referencial Curricular Municipal, contem
plando as unidades
temáticas, objetos do con hecimento, habilidades
e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA
PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO
ESCOLAR

SEÇÃOI
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante
em todo trabalho planejado; e' a

constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
| — acompanhar e verificar o desempenho

e

a

conhecimentos;
II — verificar se o aluno transfere conhecimen
to na resolução de Situações

novas;
lll — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhe
cimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analísare retomar a defasagem
no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de traba
lho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação
todos os trabalhos realizados pelo

aluno, tais como provas, trabalhos de pesqu
isa, listas de exercicios (individuais
ou em grupos), bem como expressão
oral, participação e progressão de
conhecimento.

5 1ª - Os instrumentos deverão avali
ar O aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2º - São igualmente importantes a
auto avaliação e a avaliação formativa
e
so mati va ;

5 3ª — Toda proposta deverá levar em
conta a construção do conhecimento
por
parte
do aluno, seu
raciocínio, criatividade, diferentes
habilidades,
competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃOI
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação
Infantil terá por finalidade:

l — verificar a adequação do desenvol
vimento do aluno face aos Objetivos
propostos, levando-se em consider
ação as caracteristicas da faixa etán'
a;

II — desenvolver no aluno todos os pré—r
equisitos necessários para o inicio da
aprendizagem sistemática, sem objet
ivos de promoção e independentement
e
do encaminhamento para O Ensino
Fundamental;
Ill — propor para O aluno relações em
que o mesmo desenvolva—se plenamen
te
en volvendo-se em atividade de convi
ver, brincar, participar, explorar, expr
essar
e con hecer—se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação
far—se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educ
ando, sem objetivo de promoção.
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5 2ª - A síntese das observações e registros efetu
ados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discut
ido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

&

3º- Ao término

de

cada trimestre, os pais ou

responsáveis tornarão

con h eci mento, das i nforrnações constantes n
o parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Funda
mental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parec
er trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 — Do 4ª ao 5“ ano do Ensino Funda
mental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitam
ento serão expressas em parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.
Art. 46 - Do 6ª ao 80 ano do Ensino Funda
mental as Sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitam
ento serão expressas em notas, nas

áreas do conhecimento, na escala de 0,0
(zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco)para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Joven
s, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação
do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escal
a de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco)para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente
terá a oportunidade de fazer
u ma nova avaliação. (Avaliação Paralela
no final de cada trimestre).

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-361Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres
o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova
final, onde deverá atingir a nota
5,0(cinco).

SEÇÃO II!
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rend
imento escolar decorrerá da aval
iação do
aproveitamento e apuração da assi
duidade.

Art. 51 — Será considerado prom
ovido para o ano subsequente
o aluno que

obtiver, ao final do ano, em cada
componente curricular, média igual
ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75%
(setenta e Cinco por cento) de frequênc
ia
em relação ao total de horas letiv
as.

Parágrafo único — O aluno que
não obter 75% (setenta e cinco
por cento) de
frequência em relação ao total
de horas letivas será submetido
a uma prova

final tendo que atingira nota 5,0 (cinc
o).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 — Serão considerados retidos:
I— os alunos que não apresentarem
assiduidade de, no minimo, 75%
(setenta

e cinco por cento) do total de hora
s Ietivas dadas e total de dias letiv
os
previstos

pela legislação educacional
vigente, independentemente do
rendimento escolar; II — os alunos
que apesar de submetidos às ativ
idades de
recuperação apresentar rendimen
to escolar inferior a média 5,0
(cinco) em

cada componente curricular, inde
pendentemente da assiduidade míni
ma
exigida pela legislação educacional
vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos
os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigi
r a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃOV
DAFREQUÉNCM
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas
previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspond
ente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infanti
l, em função da especialidade de

atendimento às faixas etárias consideradas —
quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade as aulas será recomendada
a assiduidade de no minimo de 75%.
Art. 54 - As presenças e ausências dos aluno
s às atividades serão registradas

pelos professores e enviadas à Secretaria.
Art. 55 - É possível O abono de falta
as atividades escolares, nos casos

expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados relativos à apuração de
assiduidade deverão ser
comunicados ao aluno e ao pai ou respo
nsável, após cada Síntese de

avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliar
es para atendimento a finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado
pelo Decreto—Lei nº 1.044/69.

TITULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃOI
DASMATREULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a
concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escola
re Proposta Pedagógica
da Escola.

5 tº - Para o cumprimento do disposto no caputd
este Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Execut
ivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou respon
sáveis, dos termos deste

Regimento.

ê 2º - A matrícula de alunos com necessidades
educacionais especiais

obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 — A matrícula será efetuada mediante
requerimento do pai ou
responsável e a entrega da documentação exigid
a em cada caso.
Art. 60 — A matrícula será efetuada dentro
do limite de vagas atendendo a

legislação vigente, sendo a época e a documentaç
ão exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 — No ingresso a Educação Infantil, a
matrícula será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, completos ate' 31
de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamenta
l, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de
idade completos, até 31 de março

para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferi
mento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos
duvidosos deverá haver
en caminhamento, para consulta, à Secretaria Munici
pal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admiti
das de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época
do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃOM
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infanti
l serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento
de acordo com o n ivel em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamenta
l, serão expedidos históricos
escolares discriminando O rendimento escolar
em cada componente curricular

e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação
educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO
PROCESSO EDUCATIVO

CAPITULO !
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docent
e, administrativo, técnico e de

apoio os direitos e deveres previstos na legislação
(Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magist
ério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará
garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo,
técnico e de apoio da Escola.
Parágrafo Único — A Escola poderá ressar
cir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agreg
adas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Minist
erio de Edu cação.

SEÇÃOI
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DOS PROFESSORES

Art. 69 - O corpo docente será constituído de profess
ores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.7O - Os professores serão concursados, convoc
ados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigên
cias da legislação Plano

de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento
Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedag
ógica e do planejamento da
Escola;

II -— elaborar e executar a programação referente
a regência de classe e
atividades afins;
III — realizar atividades relacionadas os serviços
de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos
alunos;
V —— participar de atividades cívicas, culturais e
educacionais promovidas pela

Escola;
VI —— participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros
escolares relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre
as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários,
proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Admin
istração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação
e o aperfeiçoamento
profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso,
Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I — observar e respeitar o disposto no Regimento
Escolar;
Il — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser
pontual no cumprimento
do horário escolar;
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Ill —- manter, sempre que necessário contato com os
pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a
regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;

VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quand
o não pudercumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao
dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno
buscar material na sala dos
professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar
aperfeiçoa—lo de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área
de atuação;

X — estar sempre atualizado com relação às questões
pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
XI — buscar métodos que lhe permitam amplia
r o conteudo de suas aulas,

aumentando o interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão
aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente
para o crescimento
como pessoa e profissional;

XIII — participar e colaborar na criação de atividades
especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se, não só em ensinar os
conteúdos pertinentes à sua

disciplina, mas fundamentalmente com a formaç
ão do aluno como um
verdadeiro cidadão.

Art. 73 — Será vedado ao professor:
! — reter em seu poder, além dos prazos previs
tos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

Il — fazer qualquer tipo de campanha com a finali
dade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização
de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
lll — ministrar ou indicar professores de aulas
particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas,
bem como a telefonemas,

a não ser em casos de extrema excepcionaildade;
V —— usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer su
bstãncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transg
ressões ao disposto no

presente Regimento, serão impostas, pela Direção,
consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presen
te Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docent
es, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:

I — advertência verbal;
Il — advertência escrita;
lll — encaminhamento para a Secretaria Municipal
de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito
de defesa em relação às
sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:

1 — direito à realização humana e profissional e remun
eração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito,
dentro e fora de sua área de
atuação profissional;

lll — usufruir de local e condições de trabalhos digno
s e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvid
as pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que
cou ber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidade
s a eles impostas;

VII — terem viabilizadas condições de formação e
aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas
da Escola.

SEÇÃO II

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-368Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

DOS ALUNOS

Art. 78 — O corpo discente é constituído por todos os alunos matricul
ados na
Escola.

Art. 79 — São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando
pontualmente as
aulas;

Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da
Escoia;
III —— tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conserv
ação do prédio, instalações,

mobiliários escolares e todo o material coletivo;

V — compensar, junto com os pais, os preju ízos que vier a
causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
VI — cumprir as ações disciplinares do estabeleciment
o de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação profess
ores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre
reuniões, convocações e

avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às
aulas e demais atividades

escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas prevista
s;

Xll — justificar—se junto à equipe pedagógica ao entrar após
o horário de inicio
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa
dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta
às aulas;
XIX —— responsabilizar—se pelo zelo e devolução dos
livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou
através de seus pais ou
responsáveis:

I — serem respeitados em suas individualidades;
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II — receberem a educação e o ensino que consti
tuem as finalidades e objetivos

da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
Ill — serem orientados e atendidos em suas dificul
dades;

IV — usufruírem de ambiente que possibilite o aprend
izado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;

VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou
reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente
avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;

IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideraç
ão contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao alunoévedado:
l — tomar atitudes que venham a prejudicar
o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
II —— ocupar—se, durante o período de aula, de
atividades contrárias ao processo

pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão
do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estab
elecimento de ensino;
IV —— trazer para o estabelecimento de ensin
o materia! de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos.
No caso de furto ou perda destes

materiais a responsabilidade será do aluno e
não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensin
o sem prévia autorização do
órgão competente;
Vl — receber durante o periodo de aula,
sem a prévia autorização do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionament
o do estabelecimento de

ensino;

VII — discriminar, usar de violência simbó
lica, agredir fisicamente e/ou
verbalmente colegas, professores e demais funci
onários do estabeiecimento de
ensino;
VIII — expor colegas, funcionários, profe
ssores ou

qualquer pessoa da

comu nidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante
a aula, sem a prévia autorização do

respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas
nas dependências do
estabelecimento de ensino;
XI — o aluno tem O direito de trazer o celular para a escola,
porém tem o dever
de deixa-IO na mochila nos horários das aulas, quand
o o professor solicitar o
aluno

poderá

fazer O uso do mesmo. O descumprimento
desta

norma

ocasion ará o recolhimento do mesmo e será feito registro
.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecime
nto de ensino ou pertences

de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instru
mentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo
para sua integridade moral e/ou

física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações
que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia
autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas,
rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas de qualquer natureza, no ambien
te escolar, sem a prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes
sanções, esgotadas todas as
medidas de conciliação:
l — advertência verbal;
II —advertên cia e comunicação de ocorrência,
por escrito, aos pais;

III — registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola
por período de até três dias

letivos;
V — registro em ata escolare encaminhamento
ao Conselho Tutelar;

Vl — transferência compulsória, em caso de esgota
r todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

é 1º - A aplicação de sanções será individualiz
ada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e
a Coordenação Pedagógica a
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplica
ção de sanções.

CJ?
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5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais
ou responsáveis, recurso a
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem
como amplo direito de defesa.
5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos
a Escola ou a terceiros,

dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária,
independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
Dos PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar
com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendi
mento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitam
ento dos recursos pedagógicos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáve
is legais:

| — serem informados a respeito da proposta Pedag
ógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento
Escolar;

Il — serem esclarecidos por quem de direito das
san ções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes
obtidas;
lll — serem atendidos pelos professore
s e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para
expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 — São deveres dos pais ou responsáve
is legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os
deveres previstos no Regimento
Escolar;
II — comparecerem às reuniões convocadas
pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escol
ar dos alunos;
lll — comunicarem à escola a ocorrência, em
família, de moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e o bem
estar da comunidade escolar;

IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo
que comprovem que o
aluno necessita tomar medicamento em horári
o de aula, autorizando desta
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forma que alguém da direção se comprometa a dar O medica
mento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO IV
Do PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86

— A

equipe técnico-administrativa e de apoio é constit
uída

de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e
de secretaria, inspetor de
alunos, monitor e pessoal de apoio (merendeiras,
porteiros, vigilantes,
serventes).

Art. 87 — Além dos direitos decorrentes da legislação
específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguint
e:
I— direito a realização humana e profissional e remune
ração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;

II —— serem tratados com cordialidade e respeito, dentro
e fora de sua área de
atuação profissional;

Ill — usufruir de local e condições de trabalho digno e
em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas
pela autoridade superior

(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que cou ber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidades a eles

impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimo
ramento profissional,
notrabalho ou fora dele, através de iniciativas
da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo
e de apoio, além do que for

previsto em legislação própria, os seguintes devere
s:
I

—

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;

ll — cumprir seu horário de trabalho, participar de
reuniões e períodos de
permanência na Escola;

III — atender aos alunos com cordialidade e respeito,
bem como aos demais
profissionais da Escola.
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Art. 89 - São deveres das serventes:
l— acompanhara entrada e saída dos alunos, se solicitado;

Il — auxiliarna preparação do ambiente para os eventos;
lll — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;

IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene
e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas
ou imprevistos que

possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependê
ncias, conforme
forem atribu idos;
Vl — zelar pela conservação do prédio, de suas dependê
ncias internas e

externas e do mobiliário em geral;
Vll —verificar, para efeito de segurança e cidadania,
o uso da iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos
correlatos;
VIII — executar os demais serviços relacionados com
a função e a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de
apoio da Escola, quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompa
tibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares
previstas na legislação

trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.
Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá,
ao infrator, ampla
defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO Vll

DAS DISPOSIÇOES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e Situações porventura surgida
s e não previstas no

presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção
, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na
legislação de

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-374Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ensino e legislação geral vigentes
no país e terão solução orientada
pela
Secretaria Municipalde Educação
e Cultura.

CAPÍTULO II

DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 92 — 0 Calendário Escolar será
elaborado pela Secretaria Municipa
l da
Educação, de acordo com as disposiç
ões da legislação vigente e incorpor
ado,
anualmente, ao Plano de Trabalho
da unidade escolar.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Art. 93 - A Escola contará com as segu
intes instituições escolares criadas
por
lei específica:

|.
ll.

Associação de Pais e Mestres;
Conselho Escolar;

lll.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção
da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com
o Conselho Escolar e criar condiçõe
s para
a organização dos alunos no Grêm
io Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá a disp
osição dos pais e alunos uma cópi
a do
Regimento Escolar aprovado e no
ato da matrícula, fornecerá o doou
mento
síntese de sua Proposta Pedagógi
ca, cópia de parte de seu Regi
mento
Escolar referente às Normas
de Gestão e Convivência, Sist
emática de
avaliação, reforço e recuperação
e compensação de ausências,
para ciência

dos responsáveis.
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Art. 100 - As alterações que se fizerem neces
sária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação
pela Secretaria Municipal da
Edu cação e passarão a vigorar no ano letivo segui
nte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
JVUCV—WCQ
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Patrícia Batista Moreira

Márcia dos Santos Alcântara
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ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO
BRANCO
REGIMENTO ESCOLAR

TnULOI

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO I
Art/.º. A Escola Municipal Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco,
situada na Avenida Doutor Joaquim Barreto de Araújo, S/N, Sapeaçu — Bahia,
é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada pela Secretaria
Municipal da Educação, nos termos dos dispositivos constitucionais vigentes,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da Criança e
do Adolescente e demais normas legais.

5 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Estadual,

resotução 34509 de 22/05/1971, com início de funcionamento no ano de 1971,
é jurlsdicionada à Secretaria Municipal da Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola

serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré—escola);
Il —- Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 2º Tempos
Form ativos);
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art.

3º

-

A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. O direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;

o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;

d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em função das necessidades e características de desenvolvimento e
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais

SEÇÃO IV

«('é

do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.
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OBJ ETIVO DA ESCOLA

Art.

5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico—cultural.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA
CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
l — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º — A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e

controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.
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Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
| — Diretor(a);
II — Vice - Diretor(a);
III - Coordenação Pedagógica.
acordo
Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de
a quem
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais)
com a
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações

comunidade, além de representa-Ia perante as autoridades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se hzer necessário.
pelo
Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído
Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:

l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
ll — representar a escola perante as autoridades escolares;

s
III — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípio
que fundamentam sua prática;

IV - presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI — firmar parcerias;
VII

— aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
global
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação

da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
cos
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógi

referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certificar documentos;
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XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV - organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme

disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de

Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
[ — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos

através de projetos específicos;
Il — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
se

reformulação,

necessário;

avaliar

acompanhar,

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;

III — organizar atividade de integração escola/família/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V-

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
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calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;

Xl —- acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;
XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;

XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação

periodicamente;
XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;

XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar O serviço de orientação ao estudante;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-382Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

da
XXIV - Articular-se às propostas
Departamento Pedagógico;

Coordenação

Municipal

Geral

do

XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO lll
CONSELHO ESCOLAR
ar
e as competências do Conselho Escol
Art. 15 - A estrutura, a composição
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO Iv
CÍRCULO DE PAIs E MESTRES
visa a integrar Escola-Família16 - O Círculo de Pais e Mestres
a ao aluno em todas as modalidades e
Comunidade a fim de prestar assistênci
belecendo sua programação em
rege-se pelo Estatuto - Padrão esta
gógico da Escola.
consonância com o Projeto Político Peda

Art.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
o registro sistemático dos fatos relativos
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar
dos documentos visando garantir a
à vida escolar, bem como o registro
de sua vida escolar e a produção de
identificação do aluno, a regularidade
autoridades educacionais sobre o
informações de interesse interno e das
trabalho desenvolvido na Escola.
com
nsabilidade de pessoa qualificada,
Art. 18 - A Secretaria estará sob respo

habilitada legalmente para a função e
escolaridade mínima de Ensino Médio,
designada por ato do Executivo Municipal.
s ou
será substituído, em suas ausência
Parágrafo Único — O secretário

igualmente qualificado e legalmente
impedimentos legais, por profissional
co).
habilitado (designado pelo Poder Públi
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Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
referente a serviços
I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente
gerais da Secretaria;
rar a preservação dos
Il — organizar e manter O arquivo de modo a assegu

escolares

documentos

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
escola, submetendo-a à
III — redigir e fazer expedir toda a correspondência da

assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
res de modo a
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escola
assegurar a clareza e fidelidade;

cados e outros
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certifi
documentos referentes à Secretaria;
VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.
Il — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;

c. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;

i. Registro de expedição de documentos;
j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.
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SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

Art.

21

- Os colaboradores técnicos,

administrativos e de apoio serão

designados / nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
Dos CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre O desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
Il - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

III - decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
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V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.

Art.

24

-

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO GERAL Dos CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
l — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
o. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças

ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. II Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;

c. Ill Ciclo: 6º ao 9º ano do ensino fundamental;
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo lI (4º ao 50 ano);

b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (8º e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e

alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral

da

criança

até cinco

anos de

idade,

em

seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

confiança

em

suas

capacidades

e

percepção de suas limitações;
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lII — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais,

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;

Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
Vll — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica

e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l - Anos Iniciais (1º ao 50 ano de escolarização);
II - Anos Finais (Gº ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial Curricular da

Bahia e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

I— Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;

&

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-388Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

III - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
VI — Temas Integradores.

52º. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

â3º. 0 Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

â4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como

Objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;
lll — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;

Vl — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO Ill
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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destina-se
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI)
de estudos
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
e Ensino
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil

Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I -— Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no
excluindo
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar,

reuniões pedagógicas.

SEÇÃO Ill
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES

SUB-SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I - Eu, o outro e o nós;
ll - Corpo, gestos e movimentos;
III - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º.

Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem

enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de O a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
I — Conviver;
II — Brincar;

%?

Ill —- Participar;
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IV — Explorar;
V — Expressar;
VI - conhecer-se.

â2º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
l— Linguagens;
ll — Matemática;

III - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;

X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(Oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
l - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);

I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

â1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 /2019).
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5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

estrangeiras,

línguas

expressão

corporal, informática e musicalização.

5 Sº - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

nas

Ensino,

em

de

Municipal

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

â4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

êSº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as

seguintes áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

â1º. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
I— Matemática;
II - Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;

IV — Arte;
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V - Ciência;
VI — Geografia;
VII — História;
VIII - Ensino Religioso;

gena e Cigana.
IX - História da Cultura Afro, Indí

tas e Idosas
cação de Pessoas Jovens, Adul
êZº. A carga horária anual da Edu
horas).
será de, no mínimo, 800h (oitocentas

CAPÍTULO II

DE CURSO E PLANOS DE ENSINO
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS
nte,
o das atividades letivas, o corpo doce
Art. 36 - Anualmente, antes do inici
es de
gógica reunir-se-ão em atividad
Direção e Coordenação Peda
ão o
de proposta pedagógica, elaborar
planejamento, ocasião em que, além
Ensino
Curso para a Educação Infantil e
Plano de Trabalho e os Planos de
Fundamental.

no mínimo,
Político Pedagógico contemplará,
Art. 37 - A elaboração do Projeto
os seguintes itens:
I - Introdução;
lI - Justificativa;
Ill — Filosofia;
ar;
IV — Caracterização da demanda escol
V — Caracterização funcional;

Vl — Metodologia;
VII — Concepções;
rativo;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administ
IX — Organização disciplinar;
de ensino;
X - Objetivos do estabelecimento

larização;
Xl — Organização das etapas de esco
nidade escolar;
XII — Normas de convivência da comu
XIII- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

tal e
Educação Infantil, Ensino Fundamen
Art. 38 - Os Planos de Curso, para
os de
tas e Idosas, poderão ser elaborad
Educação de Pessoas Jovens, Adul
forma incorporada ao Plano Escolar.
ados à
Planos de Curso serão encaminh
Art. 39 - O Plano Escolar e os

homologação.
Secretaria Municipal da Educação, para
cular !
relativos a cada componente curri
Art. 40 - Os Planos de Ensino,

do
essores dos estágios/anos, a partir
saberes, serão elaborados pelos prof
Municipal, contemplando as unidades
Documento Referencial Curricular
habilidades e competências.
temáticas, objetos do conhecimento,
TÍTULO IV
E DA PROGRESSÃO DO
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA
DO RENDIMENTO ESCOLAR
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
tante em todo trabalho planejado; é a
Art. 41 - A avaliação é um processo cons
a proposta de trabalho e sua
constatação da correspondência entre
consecução.

ação:
Parágrafo Único - São objetivos da avali
mpenho
| — acompanhar e verificar o dese

e

a

aprendizagem

dos

conhecimentos;
ecimento na resolução de situações
ll — verificar se o aluno transfere conh
novas;
o dos conhecimentos e se estes estão
Ill — avaliar se o aluno está se apropriand
sendo significativos e contínuos;
defasagem no aprendizado;
IV — detectar, analisar e retomar a
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em classe.
V — repensar novas estratégias de trabalho
os trabalhos realizados pelo
Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos
listas de exercícios (individuais
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa,
participação e progressão de
ou em grupos), bem como expressão oral,
conhecimento.

passo a passo, de forma
5 1ª - Os instrumentos deverão avaliar o aluno
continuada;

ção e a avaliação formativa e
& 2º - São igualmente importantes a auto avalia
somativa;

ução do conhecimento por
& 3º - Toda proposta deverá levar em conta a constr
diferentes habilidades,
parte do aluno, seu raciocínio, criatividade,
competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ade:
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalid
face aos objetivos
aluno
do
I — verificar a adequação do desenvolvimento
rísticas da faixa etária;
propostos, levando-se em consideração as caracte
ários para o início da
Il — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necess
ção e independentemente
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promo
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
desenvolva-se plenamente
III — propor para o aluno relações em que o mesmo
par, explorar, expressar
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, partici
e conhecer-se.

te acompanhamento e
& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á median
o de promoção.
registro do desenvolvimento do educando, sem objetiv
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& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre, os pais ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO No ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 — Do 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6ª ao Bº ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no ânal de cada trimestre).

(“ª

Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota
5,0(cinco).

SEÇÃO Ill
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

que
Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno

obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de dias letivos

previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-397Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO v
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 — É possivel o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56

- Os dados

relativos à apuração de assiduidade deverão ser

comunicados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de
avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à ânalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRICULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais

obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do

pai ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver

encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO III
ESCOLARES
HISTÓRICOS
EXPEDIÇÃO DE
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos

escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO Vl

DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO
CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto

SEÇÃO |

©

na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.
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DOS PROFESSORES

Art. 69 — O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
ll — elaborar e executar a programação referente à regência de classe e
atividades afins;
lIl — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

Vl — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;

VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento
profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 — Constituem deveres dos professores:

I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
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Ill — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;

IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

V — participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
XI - buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;

XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;

XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina,

mas fundamentalmente

com

a

formação

do

aluno

como

um

verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
ll — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
] — advertência verbal;
Il — advertência escrita;
lll — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às
sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;

III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior

(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, atraves de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
[ — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
III — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;

Vlll — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;

XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;

XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de Si ou através de seus pais ou
responsáveis:

I — serem respeitados em suas individualidades;
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II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;

lll — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
IV - usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;

Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;

II — ocupar—se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;
Ill — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;

IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do
órgão competente;
Vl — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;

VII

—

discriminar,

usar de

violência

simbólica,

agredir fisicamente

e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

VIII — expor colegas, funcionários,

professores ou

qualquer pessoa da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do

respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma
ocasionará O recolhimento do mesmo e será feito registro.
Xll — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;

XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou
física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;

XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de qualquer natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

os deveres ou cometerem
transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as
medidas de conciliação:

l — advertência verbal;
II —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
III - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;

V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
VI - transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

&
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& 2º - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto à Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO Ill
DOS PAIs
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e O máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
ll — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa

que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o

aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta
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forma que alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO IV
Do PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;

lV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
!

—

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;

Il — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;

III — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.
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Art. 89 - São deveres das serventes:
I— acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
II — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
III - manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuidos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e
externas e do mobiliário em geral;

VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;
VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação

trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla
defesa e recurso às instâncias competentes.

TITULO VII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a

Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de
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ensino e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por
lei específica:
l.

Associação de Pais e Mestres;

II.

Conselho Escolar;

III.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único — Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS

Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento
Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência
dos responsáveis.
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Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de
seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do
Conselho Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação,
entrará em vigor, no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte
à sua publicação, no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

Incorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art.

98

—

Os

diários

de

classe,

após

o

encerramento

do

ano

letivo,

permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente
serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
ll—elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou

na região,

atendidas as novas diretrizes da

Educação Especial;
lll-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;

lV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de
inclusão dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
Vl- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÓES REGIMENTAIS
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Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no present
e Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipa
l da
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteraçã
o.
Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL DEMERVAL LIMA
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPnULOI

DAIDENnHCAÇÃO

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Demerval Lima situada no(a) Tanque da Cruz, zona
rural de Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada
pela

Secretaria

Municipal

da

Educação,

nos

termos

dos

dispositivos

constituóionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do

Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 1ª - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
com início de funcionamento no dia 17/06/1998, é jurisdicionada à Secretaria
Municipal da Educação.

êZº - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão
identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);

ll — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (1ª e 2º Tempos

Formativas);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se—á pelo presente Regimento.
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SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno considerando
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a

qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o exercício da
cidadania embasados nos seguintes princípios:
a.“ o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponiveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à

interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO Ill
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9” ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO |V
OBJETIVO DA ESCOLA
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Proporcionar

um desenvolvimento integral aos educandos,
reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capaze
s de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia
e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir
construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6o - Apoiar a organização e a oferta do Atendi
mento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou
suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvo
lvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns
do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendi
zagem.

TíTULo II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA
CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com
as atribuições que

se seguem:
! — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza
, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade
escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:

l— Diretor(a);
&
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ll — Vice - Diretor(a);

lll - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado,
habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municip
ais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relaçõe
s com a comunidade,

além de representa-la perante as autoridades escolares e
outros, em todas as
ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será
substituído pelo Vicediretor, legalmente habilitado para o exercício das funções
.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regula
mentos, o
calendário escolar,

as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos
objetivos do processo
educacional;
Il — representar a escola perante as autoridades escolares;

lll — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos
princípios que
fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docent
e;
Vl — firmar parcerias;

Vll — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio
pedagógico;
Vlll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagó
gica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avalia
ção global
da instituição;

IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização
da escola;
X. - orientar matrícula, transferência e outros procedimento
s pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
Xl — certificar documentos;
Xll - aplicar medidas pertinentes em Situações não previstas
neste Regimento;

Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assess
ores;
XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

&
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Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
l— Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por
delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conform
e

disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 — A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
l — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
II — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a encácia de sua execução e avaliação, bem como proceder à
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e classes;

lll — organizar atividade de integração escola/familla/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação
e “avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do

processo ensino-aprendizagem;
VIII -— propiciar o entrosamento dos docentes;
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IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
XI - acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que
visem a sua maximização;

XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos
disponíveis;

XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas
a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de
desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e veriâcar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;

XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que

atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de

cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
XXV —- Outras funções correlatas.

SEÇÃO III
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CONSELHO ESCOLAR

Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são

definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 — O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familia-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege-se pelo
Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o

Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos à
vida

escolar,

bem

como

o

registro dos

documentos visando

garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualiâcada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e

designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou

impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
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II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
lll — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a

assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certiâcados e outros
documentos referentes à Secretaria;

VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.
II — Livros de:
a. Matricula;
b. Listas-piloto;
0. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e: Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;

k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designados
/ nomeados / contratados pelo

Poder Executivo

Municipal,

em

número
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para o desempenho

das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I
Dos CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem,
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

reunir-se-á

â1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

ll - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

lll

-- decidir sobre a

promoção ou

retenção do aluno com

rendimento
insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;

IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente

com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:

a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;

o. Grupo IV (pré—escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
Il — Ensino Fundamental — em anos, do 1º ano ao 90 ano, para as crianças

ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. II Ciclo: 4º ao 50 ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6º ao 90 ano do ensino fundamental;
III_— Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (tº ao 3º ano) e Eixo II (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (8º e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos fisico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram—se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:

| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,

linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
II — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção
de suas limitações;
Ill — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com OS
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demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,

percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua
conservação;

VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e

escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;

VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

I - Anos Iniciais (1º ao 50 ano de escolarização);
II - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

â1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

l— Linguagens e suas tecnologias;
ll — Matemática e suas tecnologias;

Ill - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

Vl — Temas Integradores.
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â2º. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

ê3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

â4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I— o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;
ll — a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
lll — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus direitos
e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comunidade
imediata;

Vl — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
Vil — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em diferentes

situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil
e Ensino
FUndamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
ll — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluind
o
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
l-' Eu, o outro e o nós;
ll - Corpo, gestos e movimentos;
Ill - Traços, sons, cores e formas;

IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

â1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar
noções,

habilidades,

atitudes,

valores

e

afetos

que

as

crianças

devem

desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.

I — Conviver;
II — Brincar;
III — Participar;

IV — Explorar;
V — Expressar;

Vl - conhecer-se.

êZº. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:

I — Linguagens;
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II -— Matemática;
III - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;

VIl - Atividades artísticas;
Vlll - Atividades de jogos e recreação;
IX — Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

âSº. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no minimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB—SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:

I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);
I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

êiº - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 /2019).

5 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,
informática e musicalização.

ê 3º - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira

e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes
ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curricu
lares Nacionais e com o
estabelecido na Resolução do Conselho Munici
pal de Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do
Ensino Fundamental será de, no

mínimo, 800h (oitocentas horas).

êSº. A carga horária anual dos anos iniciais do
Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO Ill
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens,
Adultas e ldosas abordará as seguintes

áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigos e suas tecnologia
s;
Il - Linguagens, Códigos e suas Tecnologia
s;
lll - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. Integralizaram o Quadro de Matri
z Curricular da Educação de Pessoas

Jovens, Adultas e ldosas, os seguintes
saberes:
l — Matemática;
ll - Língua Portuguesa;
lll - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
V — Ciência;

Vl — Geografia;
VII — História;
VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena
e Cigana.
êZº. A carga horária anual da Educ
ação de Pessoas Jovens, Adultas e
ldosas

será de, no mínimo, 800h (oitocentas
horas).
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CAPÍTULO II

DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE
ENSINO
Art. 36 - Anualmente, antes do início das ativida
des letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica reunir-se-ão em atividades de
planejamento, ocasião em que, além de proposta
pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educa
ção Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico
contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I- Introdução;

ll - Justificativa;
lll — Filosofia;
IV -— Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
VII — Concepções;

Vlll — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino
;

Xl — Organização das etapas de escolarizaçã
o;
XII — Normas de convivência da comunidade escola
r;
XIII- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação
Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas
, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso
serão encaminhados à Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada
componente curricular / saberes,
serão elaborados pelos professores dos estági
os/anos, a partir do Documento

Referencial Curricular Municipal, contemplando
as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competênci
as.

nTULOIV

DOACOMPANHAMENTO,DAFREQUÉNCVxEDAPROGRESSÃODO
ALUNO CAPITULO ! VERIFICAÇÃO Do RENDIMENTO
ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo const
ante em todo trabalho planejado; e a
constatação da correspondência entre
a proposta de trabalho e sua consecução
.

Parágrafo Único - São objetivos da
avaliação:

l— acompanhar e verificar o desempenho
e a aprendizagem dos conhecimentos;
Il — verificar se o aluno transfere conh
ecimento na resolução de situações
novas;

lll — avaliar se O aluno está se apropria
ndo dos conhecimentos e se estes estã
o
sendo significativos e contínuos;

IV — detectar, analisar e retomar a defa
sagem no aprendizado;
V — repensar novas estratégias de traba
lho em classe.
Art. 42 - São instrumentos de avaliação
todos os trabalhos realizados pelo aluno
,

tais como provas, trabalhos de pesquisa,
listas de exercícios (individuais ou em
grupos), bem como expressão oral,
participação e progressão de conhecim
ento.
5 1D - Os instrumentos deverão
avaliar o aluno passo a passo,
de forma

continuada;

5 2ª - São igualmente importantes a auto
avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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% 3º - Toda proposta deverá levar em conta a constr
ução do conhecimento por
parte
do
aluno,
seu
raciocínio,
criatividade,
diferentes
habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por
finalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento
do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as
caracteristicas da faixa etária;

ll — desenvolver no aluno todos os pré-requisit
os necessários para o início da
aprendizagem Sistemática, sem objetivos de
promoção e independentemente do

encaminhamento para o Ensino Fundamental;
lll —— propor para o aluno relações em que
o mesmo desenvolva-se plenamente

envolvendo-se em atividade de conviver, brinca
r, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se
-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando,
sem objetivo de promoção.
5 2º - A síntese das observações e registros
efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discu
tido com a equipe diretiva através de
conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre, os
pais ou responsáveis tomarão
conhecimento, das informações constantes
no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1ª ao 3º ano do Ensino Funda
mental a verificação do rendimento

escolar será expressa através de parecer
trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricula.
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Art. 45 - Do 4” ao 5º ano do Ensino Fundamenta
l as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento
serão expressas em parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6º ao 8º ano do Ensino Funda
mental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão
expressas em notas, nas áreas
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero)
a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Joven
s, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação
do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escal
a de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO“
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insufi
ciente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paral
ela no final de cada trimestre).

Art. 49 — No ânal dos 3(três) trimestres o
aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final,
onde deverá atingir a nota 5,0(cinco).

SEÇÃOHI
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento
escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assid
uidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para
O ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente
curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em
relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não Obter 75% (setenta e
cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido
a uma prova final
tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I— os alunos que não apresentarem assiduidade de,
no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas
e total de dias letivos previstos

pela legislação educacional vigente, independentemen
te do rendimento escolar;
ll — os alunos que apesar de submetidos
às atividades de recuperação

apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco)
em cada componente
curricular, independentemente da assiduidade
mínima exigida pela legislação
educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar,
por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como
corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUÉNCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas
previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspond
ente a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em
função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas
— quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assidu
idade de no minimo de 75%.
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às
atividades serão registradas
peios professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às
atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos à apuração de assid
uidade deverão ser comunicados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada
síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliar
es para atendimento a finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado
pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS

Art. 58 - É condição para matrícula
do aluno a concordância, dos pais ou

responsáveis, com os termos deste Regi
mento Escolar e Proposta Pedagógica

da Escola.
5 1 º - Para o cumprimento do disposto
no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal
do Poder Executivo obrigar-se-á a
dar
conhecimento prévio aos alunos,
pais ou responsáveis, dos termos
deste
Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos
com

necessidades educacionais espec
iais

obedecerá ao disposto na legislação
vigente.
Art. 59 - A matrícula será efetuada medi
ante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigi
da em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite
de vagas atendendo a

legislação vigente, sendo a época e a documentação exigida
s explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícu
la será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, completos ate' 31 de março
para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a
matricula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade comple
tos, até 31 de março para os

alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferi
mento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados
os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos dever
á haver encaminhamento,
para consulta, à Secretaria Municipal de Educa
ção.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - AS transferências serão efetuadas
e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época
do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO lll
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação
Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvi
mento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Funda
mental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escola
r em cada componente curricular e

de cada Ano, nos termos previstos pela legislação
educacional vigente.
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TÍTULO Vl

DIREITOS E DEVERES Dos PARTICIPANTES Do PROCESS
O EDUCATIVO
CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente,
administrativo, técnico e de apoio
os direitos e deveres previstos na legislação
(Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magis
tério e Regime Jurídico).
Art. 68 — O Poder Executivo Municipal asseg
urará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo,
técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá
ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agre
gadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos
do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será const
ituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação
vigente.

Art.70 - Os professores serão concursa
dos, convocados ou contratos pelo Pode
r
Executivo Municipal, de acordo com
as exigências da legislação Plano
de

Carreira e de acordo com as normas dest
e Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professore
s:
l — participar da elaboração da prop
osta pedagógica e do planejamento
da
Escola;
ll — elaborar e executar a programa
ção referente a regência de classe e
atividades afins;
lll — realizar atividades relacionadas
os serviços de apoio técnico;
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IV — executar atividades de recuperação
dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, cultu
rais e educacionais promovidas pela
Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;

VII — executar e manter atualizados os
registros escolares relativos às suas
atividades especíâcas e fornecer info
rmações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;

VIII — participar de cursos, encontros,
seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipalde Educ
ação ou Administração Municipal, com
a finalidade de promover a contínua
formação e o aperfeiçoamento profi
ssional;
IX — Elaborar e acompanhar os Plan
os de Curso, Planos de Aulas e
Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos profe
ssores:
l — observar e respeitar o disposto no
Regimento Escolar;
ll — zelar pelo bom nome da escola
dentro e fora e ser pontual no cump
rimento
do horário escolar;
lll — manter, sempre que necessário
contato com os pais de alunos, junt
amente
com a direção;

IV — elaborar e executar a programa
ção referente a regência de classe
e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógi
cas;
VI — avisar, com antecedência, a Dire
ção da Escola, quando não puder
cumprir
seu horário de trabalho;

Vll — apresentar-se convenientemente
trajado;
Vlll — levar o material didático necessár
io ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou
mandar aluno buscar material na
sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensi
na e buscar aperfeiçoa-lo de modo
a
inteirar-se dos avanços mais recentes
na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com rela
ção às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — buscar métodos que lhe permitam
ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
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Xll — participar de grupos de estudos em que serão
aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá signiticativamente
para o crescimento como
pessoa e profissional;
Xlll — participar e colaborar na criação de ativid
ades especiais, curriculares ou
não;
XlV— preocupar-se, não só em ensinar os
conteúdos pertinentes à sua disciplina,

mas fundamentalmente com a formação do aluno
como um verdadeiro cidadão.
Art. 73 - Será vedado ao professor:

l —— reter em seu poder, além dos prazos previ
stos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade,

Il — 'fazer qualquer tipo de campanha com a
finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições,

bem

como

a

comercialização

de

produtos

sem

a

prévia

autorização da Direção;
lll — ministrar ou indicar professores de
aulas particulares para alunos da escol
a;
IV— atender, durante as aulas, a pess
oas estranhas, bem como a telefonema
s,
a não ser em casos de extrema excep
cionalidade;

V— usar nota, faltas ou avaliação como
fator punitivo;
Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas
ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incor
rerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas,
pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previ
stas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Juríd
ico.
Art. 75 - São as seguintes as sanções
aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
l — advertência verbal;
ll — advertência escrita;
lll — encaminhamento para a Secre
taria Municipal de Educação.
Art. 76- A todos será assegurado ampl
o direito de defesa em relaçãoas sanç
ões
impostas
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Art. 77 - Constituem direitos do professor:
l — direito à realização humana e pronssional e remuneração condizen
te com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora
de sua área de

atuação profissional;
“|_ — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e
em condições de seu
exercício;

lV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autorida
de superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles
impostas;

Vll — terem viabilizadas condições deformação e aprimoramento
profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO ||
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituido por todos
os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
l — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando
pontualmente as
aulas;

Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da
Escola;
IIl — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
lV — colaborar com a Direção da escola na conservação do
prédio,

instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar
ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento
de ensino;
Vll —- tratar com respeito e sem discriminação profess
ores, funcionários e
colegas;

Vlll — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convoc
ações e avisos
gerais, sempre que lhe for solicitado;
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lX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividad
es
escolares;

X — manter-se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
Xll —justi1'"|car-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário
de inicio
das aulas;
Xlll — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos
pais ou responsáveis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX —— responsabilizar—se pelo zelo e devolução dos livros didáticos

recebidos e

os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através
de seus pais ou
responsáveis:

l — serem respeitados em suas individualidades;
ll — receberem a educação e o ensino que constituem as finalid
ades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
lII — serem orientados e atendidos em suas diâculd
ades;

lV — usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;

Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VlI — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliad
os e comentados;
Xlll — participarem da atividade de recuperação;
|X —requererem recursos ou pedidos de reconsideração
contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 — Ao aluno é vedado:

! — tomar atitudes que venham a prejudicar o process
o pedagógico e o
andamento das atividades escolares;

ll — ocupar-se, durante o periodo de aula, de atividades
contrárias ao processo
pedagógico;
lll' — retirar e utilizar, sem a devida permissão do
órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabeleciment
o de ensino;
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lV — trazer para o estabelecimento de ensino material de
natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de
furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da
escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem
prévia autorização do órgão
competente;
Vl — receber durante o período de aula, sem
a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcio
namento do estabelecimento de
ensino;

Vll — discriminar,

usar de violência

simbólica, agredir Hsicamente e/ou
verbalmente colegas, professores e demais funcion
ários do estabelecimento de
ensino;

Vlll — expor colegas, funcionários,

professores ou qualquer pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
lX — entrar e sair da sala durante a aula, sem
a prévia autorização do respectivo
professor;

X — consumir ou manusear qualquer tipo
de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular
para a escola, porém tem o dever

de deixa-lo na mochila nos horários das aulas,
quando o professor solicitar o
aluno poderá fazero uso do mesmo. O descum
primento desta norma ocasionará
o recolhimento do mesmo e será feito registro
.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabe
lecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e profess
ores;

Xlll — portar armas brancas ou de fogo e/ou
instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XlV— portar material que represente perigo
para sua integridade moral e/ou física
de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publici
dade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia
autorização da direção;
XVl — promover excursões, jogos, coletas
, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgre
ssões,
serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as
medidas de
conciliação:
I — advertência verbal;
lI —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito,
aos pais;
lll - registro ao Conselho Escolar;
lV — suspensão de todas as atividades da Escola por período
de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento
ao Conselho Tutelar;

Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas
as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e
proporcional à gravidade da
infração,

sendo

do

Diretor da

Escola e a Coordenação Pedagógica
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplica
ção de sanções.

a

ã 2º — Será garantido ao aluno, através de seus
pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem
como amplo direito de defesa.

& 3º — Qualquer dano patrimonial causado por alunos
a Escola ou a terceiros,

dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária,
independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO m
Dos PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com
a Escola para a consecução,

por parte do alunado, do máximo de rendimento possív
el em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento
dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis
legais:

| — serem informados a respeito da proposta Pedag
ógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escola
r;
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ll — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicad
as aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas
;

lll — serem atendidos pelos professores e diretoria
ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas
queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 — São deveres dos pais ou responsáveis
legais:
l — zelarem pelo cumprimento de todos os dever
es previstos no Regimento
Escolar;
Il " — comparecerem às reuniões convocadas
pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escola
r dos alunos;
III — comunicarem à escola a ocorrência,
em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem
estar da comunidade escolar;

lV— apresentarem a escola receita médica
ou laudo que comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento em horári
o de aula, autorizando desta forma que
alguém da direção se comprometa a dar
o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86

— A

equipe técnico-administrativa

e

de

apoio

é

constituída

de

Coordenador Pedagógico, pessoal admin
istrativo e de secretaria, inspetor de
alunos, monitor e pessoal de apoio
(merendeiras, porteiros, vigilantes,
serventes).

Art. 87 — Além dos direitos decorrentes
da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de
apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e profi
ssional e remuneração condizente com
a
sua condição pessoal e profission
al;
“ — serem tratados com cordialida
de e respeito, dentro e fora de sua
área de

atuação profissional;
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lll — usufruir de local e condições de traba
lho digno e em condições de seu
exercício;
lV — terem suas queixas e reclamações ouvid
as pela autoridade superior (Diretor

ou seu substituto) e atendidas no que coube
r;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidade

s a eles impostas;
VIl —terem viabilizadas condições de forma
ção e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de inicia
tivas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, admin
istrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os segui
ntes deveres:

l— assumir, integralmente, atribuições, respo
nsabilidades e deveres decorrentes
de suas funções e direitos;

II — cumprir seu horário de trabalho,
participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;
III — atender aos alunos com cordialida
de e respeito, bem como aos dema
is
profissionais da Escola.

Art. 89 — São deveres das servente
s:
I— acompanhar a entrada e saíd
a dos alunos, se solicitado;
ll ,— auxiliar na preparação do ambi
ente para os eventos;
lll — manter a limpeza e a ordem
nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recu
rsos físicos e didáticos, higiene

e limpeza

nos locais ocupados, atenção e reso
lução aos problemas ou imprevistos
que
possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza
e arrumação das dependências, conf
orme
forem atribuidos;

VI —zelar pela conservação do prédi
o, de suas dependências internas
e externas
e do mobiliário em geral;
Vll —veriticar, para efeito de seguranç
a e cidadania, o uso da iluminação,
energia
elétrica e água, bem como os
equipamentos correlatos;

VIlI — executar os demais serviços
relacionados com a função e a crité
rio da
Direção.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-444Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

III.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá à Direção da Escola
garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conse
lho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estuda
ntil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá a disposição
dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da
matrícula, fornecerá o documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia
de parte de seu Regimento Escolar
referente às Normas de Gestão e Convi
vência, sistemática de avaliação,

reforço e recuperação e compensação
de ausências, para ciência dos
responsáveis.

Art. 95 — Todos os bens da Escol
a e de suas Instituições juridicame
nte
constituidas serão patrimoniados, siste
maticamente atualizados e a cópia de

seus registros encaminhados, anualmente
, ao órgão da administração local.
Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de
submetido à apreciação do Conselho
Escolar e homologado pela Secretaria
Municipal da Educação, entrará em vigor,

no que não colidir com a legislação vigente,
na data seguinte à sua publicação,
no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

Incorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legai
s ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art.

98 — Os

diários

de classe,

após

o

encerramento do

ano

letivo,

permanecerão arquivados por um período de
dez anos e posteriormente serão
incinerados e lavradas as atas competente
s.
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

ll-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;

Ill-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;

lV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;

V- oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
Vl— fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO v

DAS ALTERAÇÓES REGIMENTAIS
Art. 100 - As alterações que se Hzerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal da
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.

Bel. Pedro da Silva Aran/É“
OAB/BA nº 15.894
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M&M amarmos/_,
Diretor(a) Escolar

“

E»

Coor enador(a) Pedagógico(a)

Vice-Diretor(a) Escolar

,

Secretário(a) Escolar

Bel. Pedro da Silva Araújo Júnior,
OAB/BA nº 15.894
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ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPWULOI
DAIDENNFBAÇÃO

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Dom Pedro II, situada no(a) Rua Cristovão Pinto, s/n,

Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada pela
Secretaria Municipal da Educação, nos termos dos dispositivos constitucionais

vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da
Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 tº - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,

publicado no Diário Oticial do Município, edição de 17 e 18/10/1981, com início
de funcionamento no ano de 1981, é jurisdicionada à Secretaria Municipal da
Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola
serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
ll — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);

III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 2º Tempos
Formativos);

&
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II

FILOSOFIA
Art.

3“

-

A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas

sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
0. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco

anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 50 ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO Iv
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

reconhecendo—os como Sujeitos de sua

integral

própria história,

aos

educandos,

capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art.

6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,

assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
I — Direção
|| — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:

©

controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.
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I — Diretor(a);

ll — Vice - Diretor(a);
III - Coordenação Pedagógica.
cado, habilitado de acordo
Art.10º — A Escola será dirigida por educador qualiti

Municipais) a quem
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores
res e relações com a
caberá garantir o cumprimento das atividades escola
escolares e outros,
comunidade, além de representa—la perante as autoridades
fizer necessário.
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se

será substituído pelo
Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor
funções.
Vice— diretor, legalmente habilitado para o exercício das

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
leis, regulamentos, o
l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as
e as disposições deste
calendário escolar, as determinações superiores
objetivos do processo
Regimento, de modo a garantir a consecução dos
educacional;

es;
Il — representar a escola perante as autoridades escolar
zelando pelos princípios
lll — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica,
que fundamentam sua prática;

Escola;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela
Docente;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo
Vl — firmar parcerias;
Vll

— aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;
Pedagógica, do Plano
Vlll — atuar na elaboração e execução da Proposta
nar a avaliação global
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coorde
da instituição;
e organização da escola;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento
imentos pedagógicos
X - orientar matrícula, transferência e outros proced
pedagógica;
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação
XI — certifIcar documentos;

as neste Regimento;
XII — aplicar medidas pertinentes em situações não previst

&
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e outros assessores;
XIII - delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico
strativo e técnico.
XIV — organizar o horário do pessoal docente, admini

Art.12 - São atribuições do vice—diretor:
se fizer necessário ou
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que
Icas;
por delegação deste, no cumprimento de atividades especif
ções, conforme
atribui
suas
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de
disposto no artigo 8“.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
por pronssional qualificado
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida

conforme Plano de
e com graduação por escola do Executivo Municipal,
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 — Compete ao Coordenador Pedagógico:
controle das atividades
l — promover a coordenação, acompanhamento e o
ta pedagógica, o Plano de
curriculares da Escola, tendo em vista a propos
além de trabalhos expressos
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula,
através de projetos específicos;
visando atingir a unidade de
ll — prestar assistência técnica aos professores,

ão, bem como proceder a
planejamento e a efIcácia de sua execução e avaliaç
o
controlar
e
avaliar
acompanhar,
necessário;
se
reformulação,
nível da Escola, cursos e
desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no
classes;

nidade;
lll — organizar atividade de integração escola/famlha/comu
gica;
IV — engajar—se ativamente na execução da proposta pedagó
V—

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar

os das atividades
Vll — promover, juntamente com a direção, sem prejuíz
os professores, previstas no
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com

das funções docentes,
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento
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necessárias para melhoria do
estudos, avaliação e outras que se fizerem
processo ensino-aprendizagem;
VIII — propiciar O entrosamento dos docentes;

atividades extraclasse e outras
IX — coordenar a programação e a execução de
endizagem;
diretamente vinculadas ao processo ensino-apr
sos didáticos;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recur

dos alunos e propor medidas
XI — acompanhar o processo de aprendizagem
que visem a sua maximização;
to do desenvolvimento dos
XII — sistematizar o processo de acompanhamen
alunos;
XIII — participar na defInição das turmas;
responsabilidade;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua
do promover o desenvolvimento
XV— programar a proposta pedagógica, visan

do trabalho pedagógico aos
das crianças em faixa etária e a integração
recursos disponíveis;
XVI

-

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

a cada turma de crianças, conforme
pedagógicas a serem desenvolvidas junto

de educação infantil e as
os princípios que norteiam a proposta pedagógica
etária;
necessidades de desenvolvimento de cada faixa
sários ao desenvolvimento
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos neces
das atividades pedagógicas;
com os pais de cada turma
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas
volvido;
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desen
nuada para os servidores que
XIX — coordenar atividades de formação conti
e avaliando a sua atuação
atuam neste nível de ensino, acompanhando
periodicamente;
volvidas.
XX — elaborar o relatório anual das atividades desen
o dos Planos Individuais de
XXI — acompanhar a elaboração e cumpriment
Aprendizagem;
por componente curricular) de
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e
cada turma de escolarização;

ante;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estud
enação Municipal
XXIV — Articular-se às propostas da Coord

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO Ill

CONSELHO ESCOLAR
tências do Conselho Escolar
Art. 15 - A estrutura, a composição e as compe
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
r Escola-Família16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integra
todas as modalidades e
Comunidade a Em de prestar assistência ao aluno em

Art.

rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

da Escola.
consonância com o Projeto Político Pedagógico

SEÇÃO v

DA SECRETARIA
o sistemático dos fatos relativos
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registr
documentos visando garantir a
à vida escolar, bem como o registro dos

escolar e a produção de
identificação do aluno, a regularidade de sua vida
dades educacionais sobre o
informações de interesse interno e das autori
trabalho desenvolvido na Escola.

de pessoa qualificada, com
Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade

legalmente para a função e
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada
designada por ato do Executivo Municipal.

em suas ausências ou
Parágrafo único — O secretário será substituído,
qualificado e legalmente
impedimentos legais, por profissional igualmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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ente referente a serviços
l— responder perante a Direção da Escola pelo expedi
gerais da Secretaria;
urar a preservação dos
II — organizar e manter o arquivo de modo a asseg
e a qualquer pedido ou
documentos escolares e atender prontament
;
esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola
cia da escola, submetendo—a à
lll — redigir e fazer expedir toda a correspondên
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
entos escolares de modo a
lV — escriturar livros, Echas e demais docum
assegurar a clareza e fidelidade;
atas, certificados e outros
V — assinar, juntamente com o Diretor, fIchas,
documentos referentes à Secretaria;

Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Ar,.

20

A

-

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.
ll — Livros de:
a. Matricula;
b. Listas-piloto;

c. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
ração;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recupe
h. Ata de resultados fInais;
i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferência de alunos;

m. Boletim estatístico;
r. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

Q
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- Os colaboradores técnicos,
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administrativos e de apoio serão

designados / nomeados I contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I

DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo

de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante

os processos de ensino e de aprendizagem;
ll - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
a
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

III

- decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retiãcando a decisão do professor;

IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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24 —

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 — A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes

estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;

b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
c. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de

março;
c. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
ll - Ensino Fundamental — em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.

a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. ll Ciclo: 4ª ao 5º ano do ensino fundamental;
c. lll Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
Ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo l (1ª ao 3º ano) e Eixo II (4º ao 50 ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (8ª e 9º ano).
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de escolarização, a unidade
Art. 26 - Visando corrigir a distorção idade x ano
o do fluxo escolar, conforme
escolar poderá oferecer turmas de regularizaçã
Quadro de Matriz Curricular vigente.
art. 26 somente poderão ser
Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no
Educação.
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da

SEÇÃO I

FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
29 da LDB nº 9394/96 (e
Art:. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art.
objetivo o desenvolvimento
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como
em seus aspectos fisico,
integral da criança até cinco anos de idade,
a ação da familia e da
psicológico, intelectual e social, complementando
comunidade.

na Base Nacional Comum
Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada
da Bahia e no Documento
Curricular, no Documento Referencial Curricular
da Base, consideram-se as
Referencial Curricular Municipal. Na organização
de escolarização.
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa
os a serem desenvolvidos na
Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínim
Educação Infantil:
promover o bem estar e o
| — proporcionar condições adequadas para
tos físico, psicológico, intelectual,
desenvolvimento da criança em seus aspec

de sua experiência e estímulo
linguístico, moral e social, mediante a ampliação
natureza e da sociedade;
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da
va de si, atuando de forma
ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positi
cada

vez

mais

independente,

com

confiança

percepção de suas limitações;

em

suas

capacidades

e

t
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IIl — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
IV —— levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais,

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar O ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

como

mais

vez

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VII - propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

avançar

e

no

seu

processo

de

construção

de

SignifIcados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
Vlll — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l - Anos Iniciais (1º ao 50 ano de escolarização);

lI - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

â1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular

da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

[ — Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;
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lll - Ciências da Natureza e suas tecnologias;

IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

VI — Temas Integradores.

gzº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

539 O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

â4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;
V — estimular O aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus

direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta

autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;

Vll — incentivar a criança a fazer Opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letívas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lII
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I - Eu, o outro e o nós;
II - Corpo, gestos e movimentos;

III - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e

V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
I —- Conviver;

II — Brincar;
III — Participar;
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IV — Explorar;
V — Expressar;
VI - conhecer-se.

szº. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I— Linguagens;

ll — Matemática;
III - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
Vl - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;

X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

â3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em Ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (10 ao 3º ano de escolarização);
l — Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

51“ — No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

(«à

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).
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ê 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

â 3º - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008

serão

implementados
de

Municipal

Ensino,

nas
em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

ê5º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO IIl
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as

seguintes áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigos e suas tecnologias;

II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
lll - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

! — Matemática;
ll - Língua Portuguesa;

llI - Língua Estrangeira;
IV - Arte;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-463Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

V — Ciência;
Vl — Geografia;
VII — História;

VIll - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

gzº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

I - Introdução;
II — Justificativa;
III — Filosoãa;
lV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;

VII — Concepções;
Vlll — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

XI - Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;

XIII- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte DiversifIcada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /

saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do
Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO 1
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único - São Objetivos da avaliação:
|

—

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

conhecimentos;

Il — veriicar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações
novas;
lIl — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
lV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais

ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

5 1ª - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2º - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

ê 3º - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
l - verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
Il — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
lll — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente

envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

5 1ª - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.
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& 2ª - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre,

os pais ou responsáveis tornarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 44 - NO 1“ ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matrícula.

Art. 45 - DO 4ª ao 50 ano do Ensino Fundamental as Sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art, 46 - DO 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de

5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as Sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a

média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insquciente terá a oportunidade de fazer

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final,

onde deverá atingir a nota

5,0(cinco).

SEÇÃO III
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao fInal do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de

frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em

cada

componente curricular,

independentemente da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO v
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas

pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível O abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados

relativos à apuração de assiduidade deverão ser

comuntcados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de
avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto nO caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

5 2ª - A matrícula de alunos com-necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai

ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela

Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO IlI
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos

escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI

DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de

apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art, 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, Convocados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
l — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
ll - elaborar e executar a programação referente à regência de classe e

atividades afins;
Ill — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;

Vll — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a Contínua formação e o aperfeiçoamento
profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
l— observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
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III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;

VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX - ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-Io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes

ao processo ensino/aprendizagem;
Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;

XII - participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá Signincativamente para o crescimento
como pessoa e profrssional;

XIII - participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina,

mas fundamentalmente com a formação do aluno como

um

verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

II — fazer qualquer tipo de campanha com a fInalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no

presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano

de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as

possibilidades de conciliação:
l — advertência verbal;
Il — advertência escrita;
lll — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 — A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às

sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
IlI - usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
lV - terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;

V — usufruir O direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
Vll — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
l — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;
Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
Ill — tratar os colegas com cordialidade e respeito;

IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;

VIII - comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;

Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;

XIII — apresentar atestado médico e/cu justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;

XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:

I— serem respeitados em suas individualidades;
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II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
IV — usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;

VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
Xlll - participarem da atividade de recuperação;

IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;

II — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;
Ill — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes

materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do
órgão competente;
VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

ensino:
VII

—

discriminar,

usar de

violência

simbólica,

agredir fIsicamente

e/OU

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;
VIII

—

expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer

pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do

respectivo professor;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-476Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-IO na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno

poderá fazer o uso do

mesmo.

O descumprimento desta

norma

ocasionará o recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences

de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo elou instrumentos que possam colocar

em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou
física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as

medidas de conciliação:
! — advertência verbal;

II —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
III - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;

VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª — A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

g 30 - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III

DOS PAIS
Art. 83 - AOS pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e O máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;

II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV -— apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta
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Art. 100 - AS alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à

homologação pela Secretaria Municipal

da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.

me tem ”Wº
açaí/las
Sam,
ec
Silva
Macêdo dada
Betânia,tem,
astro

Cecília Fonsêca Nogueira

Diretor(a) Escolar

Coordenador(a) Pedagógico(a)

TaIlane Santos Concerçao

'

aria Helena da Conceição Santos

Vice-Diretor(a) Escolar

Bel. Pedro d

Secretário(a) Escolar

Silva

újo Júnior,

OAB/ A nº 15.894
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ATO REGIMENTAL (Nº 02/2021)

ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS CARVALHO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO |
Art.1º.

A

Escola

Municipal

Dr.

Carlos

Carvalho,

situada

no(a)

Fazenda

Quiamba de Nengo, s/nº, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público
Municipal e administrada pela Secretaria Municipal da Educação, nos termos
dos dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas
legais.

5 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,

com início de funcionamento no ano de 1988, e jurisdicionada a Secretaria
Municipal da Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola

serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
Il — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lIl — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas (tº e 2º Tempos
Formativos);
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artigo 1º, vinculada ao
Parágrafo único — A escola municipal mencionada no
nto.
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regime

SEÇÃO n

FILOSOFIA
aluno considerando
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do
cognitivas sendo que a
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e
ir para o exercício da
qualidade das experiências oferecidas podem contribu
cidadania embasados nos seguintes princípios:

rados nas suas
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, conside
religiosas;
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e
ar de expressão,
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particul
pensamento, interação e comunicação infantil;
veis ampliando O
o. O acesso dos alunos aos bens socioculturais disponi
comunicação, à
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
e inserção nas mais
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
à sobrevivência e ao
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO |||

FINS DO ESTABELICIMENTO
s educacionais
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviço
desenvolvimento e
em função das necessidades e características de
etária de zero a cinco
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa
anos de idade (Ensino
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis

ental Anos Finais
Fundamental Anos Iniciais do lº ao 5º ano e Ensino Fundam
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO v

OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando—lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. Tº - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições que
se seguem:
l — Direção
Il — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO

controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º — lntegrarão a Direção da Escola:

?

Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
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l — Diretor(a);

II — Vice — Diretor(a);
lIl - Coordenação Pedagógica.

AIt.1Oº - A Escola será dirigida por educador qualiticado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá

garantir O cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,
além de representa-Ia perante as autoridades escolares e outros, em todas as

ocasiões e oportunidades que isso se fIzer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo Vicediretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o

calendário escolar,

as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo

educacional;
Il — representar a escola perante as autoridades escolares;
lIl — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que
fundamentam sua prática;
lV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;

Vl — fIrmar parcerias;
Vll — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;

VIll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;

IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagógicos

referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
Xl — certificar documentos;

Xll — aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
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XlV —- organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fIzer necessário ou por
delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II - colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo Sº.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
l — promover a coordenação, acompanhamento e O controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de

Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos especificos;

" — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nivel da Escola, cursos e classes;

Ill — organizar atividade de integração escola/fam“ia/comunidade;
lV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V— assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação
e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;

Vll — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar,

com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do

processo ensino-aprendizagem;
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Vlll — propiciar o entrosamento dos docentes;
de atividades extraclasse e outras
lX — coordenar a programação e a execução
endizagem;
diretamente vinculadas ao processo ensino-apr
sos didáticos;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recur
em dos alunos e propor medidas que
Xl - acompanhar o processo de aprendizag

visem a sua maximização;
to do desenvolvimento dos
Xll — sistematizar O processo de acompanhamen
alunos;

Xlll — participar na definição das turmas;
responsabilidade;
XlV - manter atualizada a documentação sob sua
do promover o desenvolvimento
XV— programar a proposta pedagógica, visan
ho pedagógico aos recursos
das crianças em faixa etária e a integração do trabal
disponíveis;

to e as atividades pedagógicas
XVl - coordenar reuniões próprias, o planejamen
de crianças, conforme os princípios
a serem desenvolvidas junto a cada turma
ção infantil e as necessidades de
que norteiam a proposta pedagógica de educa

desenvolvimento de cada faixa etária;
sos necessários ao desenvolvimento
XVll — identificar, solicitar e veriticar recur

das atividades pedagógicas;
icas com os pais de cada turma
XVlll — organizar e coordenar reuniões periód
desenvolvido;
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico

nuada para os servidores que
XIX — coordenar atividades de formação conti
e avaliando a sua atuação
atuam neste nível de ensino, acompanhando
periodicamente;
desenvolvidas.
XX — elaborar o relatório anual das atividades

o dos Planos individuais de
l — acompanhar a elaboração e cumpriment
Aprendizagem;
e por componente curricular) de
XXll — Contabilizar a carga horária anual (geral
cada turma de escolarização;
ao estudante;
XXlll — Desempenhar o serviço de orientação
enação Municipal Geral do
XXIV — Articular-se às propostas da Coord
Departamento Pedagógico;

XXV — Outras funções correlatas.
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SEÇÃO |||
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
deãnidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola—Família-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege—se pelo
Estatuto — Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o

Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos à
vida

escolar,

bem

como

O

registro

dos

documentos visando garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de

informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 — A Secretaria estara sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais,

por profissional igualmente qualificado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 — São atribuições da Secretaria:
I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
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ll — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar
a preservação dos
documentos escolares e atender prontamente a
qualquer pedido ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
lll —- redigir e fazer expedir toda a correspondência da
escola, submetendo-a à

assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
lV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolar
es de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas,
certifIcados e outros
documentos referentes à Secretaria;

Vl -— expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguint
e documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.
Il — Livros de:
a. Matricula;
b. Listas-piloto;
o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;

g. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
j. Diários de classe;

k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designa
dos
! nomeados ! contratados pelo Poder Executivo Municipal, em número
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das

funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem,

reunir—se—a'

periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

êtª O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
l - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
ll - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

lll - decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com rendimento
insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;

lv - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:

l — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;
C. Grupo IV (pré—escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 90 ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.

a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. ll Ciclo: 4“ ao 5º ano do ensino fundamental;

o. III Ciclo: Gº ao 9º ano do ensino fundamental;
lll —- Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:

a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo [ (1ª ao 3º ano) e Eixo II (4ª ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo lIl (6ª e Tº ano) e Eixo IV (8() e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme

(5%

Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser

criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I

FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos fisico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover O bem estar e o

desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção

de suas limitações;
III — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo, suas

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de Vista com os
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demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
e,
V — levar o aluno a observar e explorar O ambiente com atitude de curiosidad

percebendo-se

como

mais

vez

cada

dependente

integrante,

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua

conservação;
Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
Vll — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e
escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

no

avançar

e

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO Il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
I - Anos Iniciais (10 ao 5º ano de escolarização);
Il - Anos Finais (Gº ao 9“ ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular

da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I — Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;

Ill - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;

V — Ensino Religioso;
Vl — Temas Integradores.
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52”. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especiãcidades.

ê3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;
I!l — 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;
V— estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus direitos
e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comunidade
imediata;

VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;

VIl — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em diferentes
situações da vida.

SUB—SEÇÃO IIl
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MlNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino

Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas em,
no

minimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
! - Eu, o outro e o nós;
ll - Corpo, gestos e movimentos;

III - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

êIº. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar
noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de O a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.

I — Conviver;
ll — Brincar;
lll — Participar;

IV — Explorar;
V — Expressar;

VI - conhecer-se.

ê2º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I— Linguagens;
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II — Matemática;
Ill - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
Vl - Corpo e Movimento;
Vll - Atividades artísticas;
VIII — Atividades de jogos e recreação;

lX - Educacional sócio emocional, familia e comunidade;
X — Práticas de alimentação, higiene pessoal e

hábitos saudáveis
exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

sãº. A carga horária anual da Educação Infantil será de,
no minimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:

l - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);
! - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4ª e 5º de ano de escolarização);
lll - Anos Finais (6ª ao 9“ ano de escolarização).

ê1º — No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplin
as,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente
, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automuti
lação e
Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplin
as
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte
diversificada,
outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, express
ão corporal,

informática e musicalização.

5 3ª - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira
e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de

Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o
estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

êõº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO IlI
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as seguintes

áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
il - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
lll - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

51“, Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas

Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
l —- Matemática;
ll - Lingua Portuguesa;
Ill - Língua Estrangeira;

IV — Arte;
V —— Ciência;
Vl — Geografia;
Vll — História;
VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

êzº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas
será de, no minimo, 800h (oitocentas horas).
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CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS
DE ENSINO
Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades
letivas, o corpo docente,

Direção

e Coordenação Pedagógica reunir—se—ão em ativida
des de
planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagó
gica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educaç
ão Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 — A elaboração do Projeto Politico Pedagógico contemp
lará, no mínimo,
os seguintes itens:

I — Introdução;
ll — JustifIcativa;
lll — FilosofIa;
lV — Caracterização da demanda escolar;

V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;
Vll — Concepções;
VIII —- Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X —- Objetivos do estabelecimento de ensino;
Xl — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XlIl- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte DiversifIcada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil,
Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderã
o ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art, 39 — O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encami
nhados à Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular / saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV

DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
I— acompanhar e verifIcar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;

ll — verifIcar se O aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
lV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais ou em
grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecimento.

5 1ª - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 20 — São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte do aluno, seu raciocínio, criatividade, diferentes habilidades,
competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 — A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — veríâcar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
ll — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do
encaminhamento para o Ensino Fundamental;

III — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo—se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar

e conhecer-se.

5 1ª — Na Educação Infantil, a avaliação far-se—á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

5 2ª - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva atraves de
conselho de classe;

&

3º- Ao término de cada trimestre,

os pais ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Art, 44 - No 1ª ao 3º ano do Ensino Fundamental e verifIcação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricula.
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Art. 45 - Do 4“ ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 45 - Do 6º ao Sº ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO"
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 — O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 — No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinoo).

SEÇÃOIH
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para O ano subsequente o aluno que
obtiver, ao fInal do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em
relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova final
tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
! — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas letivas dadas e totai de dias letivos previstos

pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar;
II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação
apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada componente
curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação

educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar,

por todos os meios,

evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o minimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por

cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil,

em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade as aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

&
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registrad
as
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos
casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 — Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunic
ados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercicios domiciliares para atendimento
a finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº
1044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRíCULAS
Art. 58 — É condição para matrícula do aluno a concordância,
dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Propost
a Pedagógica
da Escola.

& 1º - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a
Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo
obrigar-se—á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis,
dos termos deste
Regimento.

% 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais
especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do
pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação Vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matricula será considerada para

crianças a partir de 5 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os
alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,

para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 54 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a

legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO m
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Ait. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular e
de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional Vigente.

&,
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TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e
de apoio
os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar,
Plano de

Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 -— O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de
remuneração

condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com
transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualifica
dos e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 — Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo
Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislaçã
o Plano de

Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 — São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejam
ento da
Escola;
ll — elaborar e executar a programação referente a regência
de classe e

atividades afins;
IIl — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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lV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;

VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com
a Enalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;

lX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I- observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II - zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;

III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
lV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e

atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir

seu horário de trabalho;
Vll — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — ievar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-lo de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
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Xll — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá signifrcativamente para o crescimento como
pessoa e profissional;
Xlll — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XlV— preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes a sua disciplina,
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.

Art. 73 — Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

II — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições,

bem

como a comercialização de

produtos sem

a

prévia

autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
lV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;

Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 « Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
[ — advertência verbal;
II — advertência escrita;
llI —- encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 75 -A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às sanções
impostas.
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Art. 77 & Constituem direitos do professor:
i — direito à realização humana e proâssionai e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
li — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
lli — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir O direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
Vll — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabaiho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
! — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;
il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;

lil — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
lV — coiaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuizos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

Vli — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;

Vili » comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos
gerais, sempre que lhe for solicitado;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-506Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

IX - comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;

X — manter—se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
Xll - justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após O horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:
I— serem respeitados em suas individualidades;
II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
IV — usufruirem de ambiente que possibilite O aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;

Xlll — participarem da atividade de recuperação;
IX ——requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados
da
avaliação.

Art. 8“ - Ao aluno é vedado:
I -— tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
ll — ocupar-se, durante o periodo de aula, de atividades contrárias ao processo

pedagógico;
Ill — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao

estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.

V — ausentar—se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão
competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;
Vll

—

discriminar,

usar

de

violência

simbólica,

agredir fisicamente

e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

VllI - expor colegas,

funcionários,

professores ou

qualquer pessoa da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;

X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-lo na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará

o recolhimento do mesmo e será feito registro.
Xll — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences

de seus colegas, funcionários e professores;
XIII -— portar armas brancas ou de fogo elou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física
de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,
serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas de
conciliação:
l — advertência verbal;

ll —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
lIl - registro ao Conselho Escolar;
IV —- suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;

V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de

cumprimento dos deveres escolares.

& 1º — A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade da
infração,

sendo do

Diretor da

Escola e a

Coordenação

Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO Ill

DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 — São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus

projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
Ill — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuidades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
Il — comparecerem as reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

IIl — comunicarem à escola a ocorrência, em familia, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e O bem estar da comunidade escolar;
IV— apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que O aluno

necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma que
alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe

técnico-administrativa

e de

apoio é

constituída

de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de

alunos,

monitor e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

Vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, O seguinte:

I — direito à realização humana e pronssional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
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Il-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;
Ill-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
It!-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;

V—oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão

submetidas

à

homologação

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
Q&N' _) g, ª QQÁ mºv—Tº“

Silvio Bispo dos Santos
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Maria José Rosário dos Santos
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amili são Pedro de Jesus Ribeiro
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Secretário(a) Escolar

Bel. Pedro d
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Ilva Ájo Júnior,
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ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPnULOI

DAIDENHHCAÇÃO

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Duque de Caxias, situada no (a) Quiamba, S/nº,
Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada pela

Secretaria Municipal da Educação, nos. termos dos dispositivos constitucionais
Vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da
Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 1ª — A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
com início de funcionamento no ano de 1967, é jurisdicionada à Secretaria

Municipal da Educação.

& 2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola

serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:

| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
ll — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
IlI — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (1ª e 2º Tempos

Formativos);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger—se-á pelo presente Regimento.
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se—á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar—se para o desenvolvimento do aluno considerando
as especincidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a
qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para O exercício da

cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito a dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;

b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;

c. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas a expressão, a comunicação, a
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;

d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. O atendimento aos cuidados essenciais associado a sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO Ill
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por Hnalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças ejovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino

Fundamental Anos Iniciais do 10 ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 60 ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL

Art.

6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento

Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos

estudantes com dehciência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,

assegurando—lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7“ - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições que

se seguem:
l— Direção

ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - lntegrarão a Direção da Escola:
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I — Diretor(a);
ll - Vice - Diretor(a);
lII - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualincado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,

alem de representa-Ia perante as autoridades escolares e outros, em todas as
ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo Vicediretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
] — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
II — representar a escola perante as autoridades escolares;
Ill — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que

fundamentam sua prática;
lV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl — firmar parcerias;
Vil — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;

IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola:
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos

referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certificar documentos;
Xll - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
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XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:

l— Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se ãzer necessário ou por
delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
Il — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme

disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
| — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades

curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, alem de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
lI — prestar assistencia técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento

dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e classes;
Ill — organizar atividade de integração escola/familla/comunidade;

IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação
e avaliação das atividades curriculares;

VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se hzerem necessárias para melhoria do

processo ensino-aprendizagem;
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VlII — propiciar o entrosamento dos docentes;
lX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras

diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso enciente e eficaz dos recursos didáticos;
Xl — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que
visem a sua maximização;

XlI — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
Xlll — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos
disponíveis;
XVl — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas
a serem desenvolvidasjunto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de

desenvolvimento de cada faixa etária;
XVlI — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
XVlIl — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação

periodicamente;
XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI - acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;

XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXlII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;

XXIV — Articular-se as

propostas da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
XXV — Outras funções correlatas.
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SEÇÃO m
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
dennidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CIRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Família-Comunidade
a Em de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege—se pelo
Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o

Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos a

vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualincada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por pronssional igualmente qualincado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 — São atribuições da Secretaria:
l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços

gerais da Secretaria;
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Il — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
Ill — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a a

assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes a Secretaria;

VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.
Il — Livros de:
a. Matrícula;

b. Listas-piloto;
c. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;

e. Registro de frequencia de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e tambem de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;

j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferencia de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

Art. 21 — Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designados
/ nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal,

em número

QL
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necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE

Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ã1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
Il - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
III

-

decidir sobre

a

promoção

ou

retenção

do

aluno

com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratincando ou retincando a decisão do professor;
lV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,

interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor

competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores,juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
l — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;

b. Grupo ll (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
c. Grupo lll (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março:

c. Grupo IV (pre-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de

março:
lI — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. l Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;

b. ll Ciclo: 4ª ao 5º ano do ensino fundamental;
c. lIl Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
Ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo ! (1ª ao 3º ano) e Eixo lI (4ª ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo llI (6º e 7º ano) e Eixo IV (sº e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme

Quadro de Matriz Curricular vigente.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-521Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB-SEÇÃO |
EDUCAÇÃO iNFANTlL
Art. 28 - A Educação infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Parágrafo Único. A Educação infantil está embasada na Base Nacional Comum

Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram—se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:

| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

ii — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com connança em suas capacidades e percepção
de suas limitações;

iii — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;
|V - levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,

aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
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demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua
conservação;

VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
Vii — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e
escrita) ajustadas as diferentes intensões e situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes

grupos,

nos quais exercite a responsabilidade pessoal,

o respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

I - Anos Iniciais (1ª ao 5º ano de escolarização);
ii - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

51“. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial Curricular da Bahia e no Documento Referencial Curricular
Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I — Linguagens e suas tecnologias;
ii — Matemática e suas tecnologias;
Iii - Ciencias da Natureza e suas tecnologias;
iV - Ciencias Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
VI — Temas Integradores.
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ser
szº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão

desenvolvidas de acordo com suas especihcidades.
a
â3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar
Família.

54º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

i — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o

pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;
ll — a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
iIl — o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
|V — o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus direitos
ade
e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comunid

imediata;
Vi — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta

autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
s
Vii — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em diferente
situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

destina-se
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas (EPJAI)

estudos
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
! — Educação infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.

ii — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas ietivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO Ill
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB—SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
l- Eu, o outro e o nós;

ii - Corpo, gestos e movimentos;
Iii - Traços, sons, cores e formas;
lV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar
noções,

habilidades,

atitudes,

valores e afetos

que

as

crianças devem

desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de

aprendizagem.
I — Conviver;
ll — Brincar;
lll — Participar;
IV — Explorar;
V — Expressar;
Vl - conhecer-se.

szº. A Educação infantil abordará os seguintes saberes:
l — Linguagens;
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ii — Matemática;
iii - identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V —— Arte:
Vi - Corpo e Movimento;
Vil - Atividades artísticas;
VliI — Atividades dejogos e recreação;
iX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;

X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada emjornada ampliada).

ã3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 — O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);
i - Anos iniciais — Segundo Ciclo (40 e 5ª de ano de escolarização);

iii - Anos Finais (Gº ao 9º ano de escolarização).

51º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e a parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversincada,

outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,
informática e musicalização.

5 3ª - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira

e indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o
estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de Educação.

ã4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

ãSº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as seguintes
áreas do conhecimento:

i — Matemática, Códigos e suas tecnologias;
II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
iii - Estudos da Sociedade e da Natureza;
lV — Projetos integradores.

ê1º. integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e idosas, os seguintes saberes:

i — Matemática;
ll - Lingua Portuguesa;
lil - Língua Estrangeira;
IV — Arte;

V - Ciência;
VI — Geografia;

Vii — História;
Vili — Ensino Religioso;

iX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

gzº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).
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CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades Ietivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir—se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
| - introdução;

II - Justificativa;
iii — Filosofia;
iV — Caracterização da demanda escolar;

V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
Vil — Concepções;

Vili — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;

X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
Xi — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
Xlll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação infantil, Ensino Fundamental e

Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados a Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular / saberes,

serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO l
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO

Art. 41 - A avaliação e um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único — São objetivos da avaliação:
i— acompanhar e verihcar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;
II — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;

iii — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
iV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;

V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais ou em
grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecimento.

5 1º — OS instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação infantil terá por finalidade:
I — verifIcar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
II — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem Sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do
encaminhamento para o Ensino Fundamental;

iii — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva—se plenamente
envolvendo—se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 1º - Na Educação infantil, a avaliação far-se—á mediante acompanhamento e

registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

5 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma

de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva atraves de
conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre, os pais ou responsáveis tomarão
conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO ll
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento

escolar será expressa atraves de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na Hcha de matricula.
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Art. 45 - Do 4ª ao 50 ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6“ ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a media de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 —— Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
media de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO

Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no hnai de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(tres) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinoo).

SEÇÃO Ill
PROMOÇÃO
Art. 50 — A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do

aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em
relação ao total de horas ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas ietivas será submetido a uma prova final

tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO Iv
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I—- os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas ietivas dadas e total de dias letivos previstos
pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar;
lI — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação
apresentar rendimento escolar inferior a média 5,0 (cinco) em cada componente

curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação
educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de

escolarização.

SEÇÃO v
DA FREQUENCIA
Art. 53 - É Obrigatória a frequência as aulas previstas no calendário escolar
anual, com O mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na

Educação infantil, em função da especialidade de

atendimento as faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade as aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos as atividades serão registradas
pelos professores e enviadas a Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta as atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos a apuração de assiduidade deverão ser comunicados

ao aluno e ao pai ou responsável, após cada Síntese de avaliação.

Art. 57 — Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento a finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS

Art. 58 — É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª — Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se—á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
iegisãação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos ate 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os
alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de

matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,
para consulta, a Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS

Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO Iii
EXPEDIÇÃO DE HISTORICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular e
de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.
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TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio

os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO !
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualihcados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - OS professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

Ii — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
Iii — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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iV — executar atividades de recuperação dos alunos;

V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

Vl — participar dos Conselhos de Ano;
Vii — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
ViiI — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com
a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;

iX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
i — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
il — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
Iii — manter, sempre que necessário contato com os pais de aiunos,juntamente
com a direção;

iV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagogicas;
Vi — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
Vii — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;

X — estar sempre atualizado com relação as questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,

aumentando o interesse dos alunos;
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Xii — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como
pessoa e profissional;
Xiii — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes a sua disciplina,
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
i — reter em seu poder, alem dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
ii — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições,

bem como a

comercialização de

produtos sem

a

prévia

autorização da Direção;

iii — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
iV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substancias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano

de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as

possibilidades de conciliação:
! — advertência verbal;
Ii — advertência escrita;
Iii — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação as sanções

impostas.
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Art. 77 - Constituem direitos do professor:
condizente com a
I — direito a realização humana e profissional e remuneração
sua condição pessoal e profissional;

área de
ii — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua
atuação profissional;
s de seu
ili — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condiçõe

exercício;
(Diretor
iV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior

ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

Vii — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
na
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
as
i — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente
aulas;
ii — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;

lil — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
s,
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalaçõe

mobiliários escolares e todo o material coletivo;
o
V — compensar,]unto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimôni
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
Vii — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e

colegas;
Vlil — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos

gerais, sempre que lhe for solicitado;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-538Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter—se em sala durante o período das aulas;
Xi — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII —justificar-sejunto a equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
Xiii — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta as aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e

os pertencentes a biblioteca escolar ou saia de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:

! — serem respeitados em suas individualidades;
Ii — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
Iii — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
iV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
Vi — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
Xiii — participarem da atividade de recuperação;
iX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
i — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
Ii — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;
iii — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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iV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão

competente;
Vi — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;

Vii — discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente elou
verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;
VIII — expor colegas,

funcionários,

professores ou qualquer pessoa

da

comunidade as situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da saia durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xi — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará
o recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences

de seus colegas, funcionários e professores;
Xiii - portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar

em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física
de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;

XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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ssões,
Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgre

de
serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas
conciliação:

I — advertência verbal;
Ii —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

iii - registro ao Conselho Escolar;
três dias
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até
letivos;

V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
Vi - transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional a gravidade da
infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
% 2º - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso a
sanção apiicada,junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

& 3º - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
das
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, Independentemente
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
DOS PAIS

ão,
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecuç

por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
cos
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógi
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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Ii — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
ante da
Iii — serem atendidos pelos professores e diretoria ou represent
dúvidas ou
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas,
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
to
l — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimen
Escolar;
sejam
ii — comparecerem as reuniões convocadas pela Escola, para que
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

iIi - comunicarem a escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o aluno
que
necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma
na
alguem da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado
receita.

SEÇÃO IV
E
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS
DEVERES

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de
de
Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor
,
alunos, monitor e pessoal de apoio (merendeiras, porteiros, vigilantes

Art.

serventes).

do
Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação especínca, é assegura
ao pessoal tecnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
com a
I — direito a realização humana e profissional e remuneração condizente

sua condição pessoal e pronssionai;
ii - serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
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e em condições de seu
iii — usufruir de local e condições de trabalho digno
exercício;
autoridade superior (Diretor
lV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
o profissional, no
Vil —terem viabilizadas condições de formação e aprimorament
trabalho ou fora dele, atraves de Iniciativas da Escola.
apoio, além do que for
Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de

previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
s decorrentes
I — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e devere
de suas funções e direitos;
es e períodos de
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniõ
permanência na Escola;
como aos demais
ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem
profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
i— acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
li — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
lil — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
s, higiene e limpeza
iV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didático
ou imprevistos que
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas
possam surgir no cotidiano;
ncias, conforme
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependê
forem atribuidos;
internas e externas
Vi — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências

e do mobiliário em geral;
da iluminação, energia
VII —verifIcar, para efeito de segurança e cidadania, o uso

elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;
a função e a critério da
Vili — executar os demais serviços relacionados com
Direção.
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Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla defesa
e recurso as instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no

presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de ensino
e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDARIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporada.
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei
especifica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

ii.

Conselho Escolar;
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Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS

Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma cópia do

Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
Síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento Escolar
referente as Normas de Gestão e Convivência, sistemática de avaliação,
reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência dos

responsáveis.

Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas instituições juridicamente
constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de
seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido a apreciação do Conselho

Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação, entrará em vigor,
no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte a sua publicação,

no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

lncorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art. 98 — Os diários de classe, após o encerramento do ano letivo,
permanecerão arquivados por um periodo de dez anos e posteriormente serão
incinerados e lavradas as atas competentes.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-545Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Educação Especial, além do
Art. 99 - Caberá ao professor de
:
atendimento prestado ao aluno
ógica da escola;
I-participar da elaboração da proposta pedag
as especificidades da demanda
mple
conte
que
ll-eiaborar plano de trabalho
atendidas as novas diretrizes da
existente na unidade e/ou na região,
Educação Especial;
das HTPC e/ou outras atividades
lll-integrar os conselhos de classe e participar
coletivas programadas pela escola;
aos procedimentos e estratégias de
IV-orientar a equipe escolar quanto
inclusão dos alunos nas classes comuns;
professores das Classes comuns;
V-Oferecer apoio técnico pedagógico aos

o aos responsáveis pelos alunos
VI- fornecer orientações e prestar atendiment
bem como à comunidade.

CAPITULO v

DAs ALTERAÇOES REGIMENTAIS
sária no presente Regimento
Art.100- As alterações que se fizerem neces
ogação pela Secretaria Municipal da
Escolar serão submetidas à homol
seguinte ao da alteração.
letivo
ano
Educação e passarão a vigorar no

Sapeaçu — Bªhia, 17 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL EDGAR NASCIMENTO BORGES
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPnULOI

DAIDENHHCAÇÃO

SEÇÃOi
Art.1º. A Escola Municipal Edgar Nascimento Borges, situada no(a) na Rua
Antonio Veiame,

Baixa do Palmeira, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder

Público Municipal e administrada pela Secretaria Municipal da Educação, nos
termos dos dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais
normas legais.

â 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
com inicio de funcionamento no ano de 1966, é jurisdicionada à Secretaria
Municipal da Educação.

É

5 2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pefa Escola

serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:

l — Educação Infantil (creche e pré-escola);
Ii — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
IIl — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 2º Tempos

Formativos);

.
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Parágrafo único - A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada
ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se—á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA

Art.

3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno
considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitiva
s
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para
o
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas
suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas
;
b.

o direito dos alunos a brincar,

como forma

particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliand
o o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunica
ção, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção
nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivê
ncia e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO iiI
FINs DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços
educacionais
em função das necessidades e características de desenvo
lvimento e
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária
de zero a cinco
anos de idade (Educação infantil) e a partir de seis anos de
idade (Ensino
Fundamental Anos iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundam
ental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

reconhecendo—os como Sujeitos de sua própria história,

aos

educandos,

capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
[ — Direção
II -— Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:

©
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i — Diretor(a);
li — Vice - Diretor(a);
lll - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado,
habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores
Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escola
res e relações com a

comunidade, além de representa-la perante as autorid
ades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer
necessário.
Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor
será substituído pelo

Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções
.
Art. 11 - São atribuições do Diretor:
i — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir
as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores
e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução
dos objetivos do processo
educacional;
il — representar a escola perante as autoridades
escolares;
ill — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica,
zeland

o pelos princípios

que fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas
pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização
ao Corpo Docente;

Vl — firmar parcerias;

VII — aprovar as diretrizes e
pedagógico;

normas dos diferentes setores de apoio

Vlll — atuar na elaboração e execução da Propos
ta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como
coordenar a avaliação global
da instituição;

iX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento
e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência e outros
procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coord
enação pedagógica;

Xl — certificar documentos;
Xli - aplicar medidas pertinentes em situações
não previstas neste Regimento;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-550Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Xiii — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
Ii — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado

e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 — Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;

II — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e
controlar
o
desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;
lll — organizar atividade de integração escola/familia/comunidade;
lV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização,
coordenação e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
Vii — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades

docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do

processo ensino-aprendizagem;
Vlll — propiciar o entrosamento dos docentes;
lX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas

que visem a sua maximização;
Xil — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos

alunos;
Xiii — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, Visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

—

coordenar

reuniões próprias, o planejamento e as atividades
pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVlil — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;

XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO III
CONSELHO ESCOLAR

Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO iV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES

Art.

16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Família-

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA
Art. 17 — A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-553Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente
referente a serviços
gerais da Secretaria;
Il — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar
a preservação dos
documentos escolares e atender prontamente a
qualquer pedido ou
esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
lIl — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola,
submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
lV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolar
es de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas,
atas, certificados e outros

documentos referentes à Secretaria;
Vi — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.

li — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;
c. Ata de reuniões;

d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recupe
ração;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;

j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;
!. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO Vi
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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21

-

Os

colaboradores técnicos,

administrativos

e

de

apoio

serão

designados / nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO |

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
II - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
ill - decidir sobre a promoção ou retenção do aluno com rendimento
insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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24

-

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões

dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
i — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a, Grupo | (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;

b. Grupo il (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
O. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
c. Grupo N (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de

março;
il — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. li Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
c. ilI Ciclo: 6º ao 90 ano do ensino fundamental;
Ili — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:

a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo i (1º ao 3º ano) e Eixo Il (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo Ill (6ª e 7º ano) e Eixo lV (8º e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — AS turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser

criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO l
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 28 - A Educação infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o

desenvolvimento da criança em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade
;

ii — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e
percepção de suas limitações;
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iIl — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de

cuidado com a própria saúde e bem-estar;
lV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais,

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade
,

percebendo-se

cada

vez

mais

como integrante, dependente e agente
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
VI - propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos
,

pensamentos, desejos e necessidades;
Vli — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos
,

necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
Vili - propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite a responsabilidade pessoal, o respeito aos
sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os
demais.

SUB-SEÇÃO ii
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l - Anos iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);
ll - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Document
o
Referencial Curricular da Bahia e no Documento Referencial
Curricular
Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

I — Linguagens e suas tecnologias;
ii — Matemática e suas tecnologias;
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lll - Ciências da Natureza e suas tecno
logias;
IV — Ciências Humanas e sociais aplic
adas;
V — Ensino Religioso;
Vi — Temas integradores.

êZº. Em cada área do conhecimento
competências e habilidades deverão
ser
desenvolvidas de acordo com suas
especificidades.

53º. O Ensino Fundamental const
itui-se uma ação educativa comp
lementar à

Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos term
os do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade
de aprender, tendo como meios bási
cos o
pleno domínio da leitura, da escritura
e do cálculo;
li — a compreensão do ambiente
natural e social, do sistema político,
da
tecnologia, das artes e dos valores em
que se fundamenta a sociedade;
ill — o desenvolvimento da capa
cidade de aprendizagem, tendo
em vista a

aquisição de conhecimentos e habilidade
s e a formação de atitudes e valores;
iV — o fortalecimento dos vínculos
de família, dos laços de solidaried
ade
humana e de tolerância recíproca em
que se assenta a vida social;
V — estimular o aluno a assumir
responsabilidades, compreendend
o seus

direitos e deveres, como forma de favo
recer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
Vi — desenvolver hábitos de estud
o, de organização pessoal, de
conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis
ao trabalho cooperativo, com vista
s a uma

trajetória bem sucedida em seus estu
dos posteriores;
Vii — incentivar a criança a fazer
opções cada vez mais adequada
s, em

diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO lll
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS
E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MiNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
Il — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas ietivas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO IIl
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:

I- Eu, o outro e o nós;
li - Corpo, gestos e movimentos;
lil - Traços, sons, cores e formas;
iV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

51º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos
de
aprendizagem.
l — Conviver;
il — Brincar;
IIl — Participar;
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lV — Explorar;
V — Expressar;
VI - conhecer-se.

ê2º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
i— Linguagens;
ii — Matemática;
lil - identidade e Autonomia;
lV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
Vil - Atividades artísticas;
Vili - Atividades de jogos e recreação;
lX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X — Práticas de alimentação, higiene pessoal e

hábitos saudáveis
(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada
ampliada).

gsº. A carga horária anual da Educação infantil será
de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
i - Anos iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolar
ização);
l - Anos iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de
escolarização);

Ill - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolarização).

ê1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas
diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural,
meio ambiente, saúde,
orientação sexual,

Educação Financeira e Prevenção de Automutilaçã
o e

Suicídio (Lei 13.819 /2019).
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5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte
das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da
parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

& 3ª - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da Históri
a e Cultura AfroBrasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/200
3 e nº 11.645/2008
serão implementados nas unidades escolares perten
centes ao Sistema
Municipal de Ensino, em conformidade com as Diretri
zes Curriculares
Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Consel
ho Municipal de
Educação.

â4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundam
ental será de, no
minimo, 800h (oitocentas horas).

55º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino
Fundamental será de, no

mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO lil
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas
e idosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:
i - Matemática, Códigos e suas tecnologias;

ll - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
Iii - Estudos da Sociedade e da Natureza;

lV — Projetos Integradores.

g1º. integralizaram o Quadro de Matriz Curricular
da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
I — Matemática;
il - Língua Portuguesa;
ill — Língua Estrangeira;
iV — Arte;
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V — Ciência;
VI — Geografia;
VII — História;
Vili - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, indígena e Cigana.

êZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades Ietivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o

Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I - introdução;
ll - Justificativa;
Ill — Filosofia;
lV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
Vil — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;

IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
Xi — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIII- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV —- Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação
infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e
Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos
de Curso serão encaminhados à
Secretaria Municipal da Educação, para homol
ogação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos
a cada componente curricular /
saberes, serão elaborados pelos profe
ssores dos estágios/anos, a partir do

Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento,
habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA
E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO
RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO l
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 — A avaliação é um processo
constante em todo trabalho planejado;
e a

constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avali
ação:
|

—

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

aprendizagem

dos

conhecimentos;
lI — verificar se o aluno transfere conh
ecimento na resolução de situações
novas;
ilI — avaliar se o aluno está se apropriand
o dos conhecimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
lV — detectar, analisar e retomar a defasage
m no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias
de trabalho em classe.
Art. 42 - São instrumentos de
avaliação todos os trabalhos
realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalho
s de pesquisa, listas de exercíci
os (individuais
ou em grupos), bem com
o expressão oral, particip
ação e progressão de

conhecimento.

5 10 - Os instrumentos deve
rão avaliar o aluno passo a
passo, de forma

continuada;

5 2ª - São igualmente importan
tes a auto avaliação e a aval
iação formativa e

somativa;

& 3º - Toda proposta deverá leva
r em conta a construção do con
hecimento por
do aluno, seu raciocínio,
criatividade, diferentes habi
lidades,
comp
parte

etências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INF
ANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educaç
ão infantil terá por finalidade:
l —- verificar a adequação do
desenvolvimento do aluno face
aos objetivos

propostos, levando-se em cons
ideração as características da
faixa etária;

ii — desenvolver no aluno todo
s os pré-requisitos necessários
para o início da
aprendizagem sistemática, sem
objetivos de promoção e indepe
ndentemente

do encaminhamento para o
Ensino Fundamental;

iii — propor para o aluno relações
em que o mesmo desenvolva-s
e plenamente
envolvendo—se em atividade de
conviver, brincar, participar, expl
orar, expressar
e conhecer-se.

5 1ª - Na Educação infantil, a aval
iação far-se-á mediante acompa
nhamento e

registro do desenvolvimento do
educando, sem objetivo de prom
oção.
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& 2º - A síntese das observações e regis
tros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e
discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

5

3º— Ao término de

cada

trimestre,

os

pais

ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constant
es no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino
Fundamental a verificação do rendimen
to
escolar será expressa através de pare
cer trimestral, que serão arquivados
na
Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao 5º ano do Ensino
Fundamental as sínteses trimestrais
dos
resultados da avaliação do apro
veitamento serão expressas em

parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizad
o, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez)
,
com a média de 5,0 (cinco) para aprovaçã
o.
Art. 46 - Do 6º ao 8º ano do Ensino
Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveit
amento serão expressas em notas
, nas

áreas do conhecimento, na escala de
0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média
de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pess
oas Jovens, Adultas e idosas, as
Sínteses
trimestrais dos resultados da avaliaçã
o do aproveitamento serão expressa
s em

notas, nas áreas do conhecimento, na
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com
a
média de 5,0 (cinco) para aprovaçã
o.

SEÇÃO ii
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento
insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela
no final de cada trimestre).
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno
que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde
deverá atingir a nota
5,0(cinoo).

SEÇÃO llI
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar
decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para
o ano subsequente o aluno que

obtiver, ao final do ano, em cada componente
curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta
e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter
75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas ietivas
será submetido a uma prova

final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
l — os alunos que não apresentarem assidu
idade de, no mínimo, 75% (setenta

e cinco por cento) do total de horas ietivas
dadas e total de dias letivos
previstos pela legislação educacional vigente
, independentemente do
rendimento escolar; ll — os alunos que apesar de
submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferio
r à média 5,0 (cinco) em
cada componente curricular, independentemen
te da assiduidade mínima
exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar,
por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como
corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas
previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspond
ente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil,
em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas
— quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a
assiduidade de no mínimo de 75%.
Art. 54 - As presenças e ausências dos
alunos às atividades serão registradas

pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às
atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados

relativos à apuração de assiduidade dever
ão ser

comunicados ao aluno e ao pai ou
responsável,
avaliação.

após cada Síntese de

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares
para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado
pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO l
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 — É condição para matrícul
a do aluno a concordância, dos
pais ou
responsáveis, com os termos dest
e Regimento Escolar e Proposta
Pedagógica

da Escola.

é 1 º - Para o cumprimento do disp
osto no caput deste Artigo, a Esco
la, por sua

Direção ou por representante legal
do Poder Executivo obrigar-se-á
a dar
conhecimento prévio aos alun
os, pais ou responsáveis, dos
termos deste
Regimento.

5 2ª - A matrícula de alunos
com necessidades educacionais
especiais
obedecerá ao disposto na legislaç
ão vigente.
Art.

59 - A matrícula será efetuada
mediante requerimento do pai
ou
responsável e a entrega da document
ação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efet
uada dentro do limite de vagas
atendendo a

legislação vigente, sendo a época e
a documentação exigidas explicitad
as pela
Secretaria Municipal da Educação.
l

Art. 61 - No ingress

a Educação infantil, a matrícula
será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, comp
letos até 31 de março para os alun
os que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingress

ao Ensino Fundamental, a matr
ícula será considerada
para crianças a partiI de 6 (seis
) anos de idade completos, até
31 de março

para os alunos que eStão iniciando.

Art. 63 - Compete ao IDIretor da
Escola dar deferimento a todas as
situações de

matrículas

após

a Iálise da documentação, obse
rvados os requisitos
específicos de cada curso sendo
que nos casos duvidosos deverá
haver
encaminhamento, para consulta, à Secr
etaria Municipal de Educação.
I

SEÇÃO il
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - AS transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO III
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em
que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos
históricos

escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remunera
ção
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transport
e e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro
Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores
qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados
ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências
da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar
.
Art. 71 - São atribuições dos professores:
! — participar da elaboração da proposta pedagógica e
do planejamento da
Escola;

ll — elaborar e executar a programação referente a regênci
a de classe e
atividades afins;

lll — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio
técnico;
iV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educaci
onais promovidas pela

Escola;
Vi — participar dos Conselhos de Ano;
Vil — executar e manter atualizados os registros escolar
es relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as
mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;

Vili — participar de cursos, encontros, seminários, proporc
ionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Adminis
tração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formaçã
o e o aperfeiçoamento

profissional;
iX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso,
Planos de Aulas e Planos

individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
i— observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar
;
il — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e
ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
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ill — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;

IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

V — participar das reuniões pedagógicas;
Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir

seu horário de trabalho;
Vii — apresentar-se convenientemente trajado;
VIii — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-lo de modo a

inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes

ao processo ensino/aprendizagem;
XI - buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,

aumentando o interesse dos alunos;
Xli — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados

os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;

Xiii — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes
à sua
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um

disciplina,

verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou
registros
sob sua responsabilidade;

ll — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;

Ill — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-572Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

iV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como
a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substân
cias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões
ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consult
ada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regime
nto, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgota
das todas as
possibilidades de conciliação:
l — advertência verbal;
ll — advertência escrita;
lli — encaminhamento para a Secretaria Municipalde Educaç
ão.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa
em relação às

sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:

i — direito à realização humana e profissional e remuneração
condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
li — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro
e fora de sua área de

atuação profissional;
lli — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em
condições de seu
exercício;
IV -— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela
autoridade superior

(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V —- usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles imposta
s;
Vil — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento
profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II

a
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados
na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
i — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualm
ente as
aulas;

il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
lll — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalaçõ
es,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar
ao patrimônio

da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
Vii — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcioná
rios e
colegas;
Vili — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convoca
ções e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;

iX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais
atividades
escolares;

X —- manter-se em sala durante o período das aulas;
Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário
de inicio
das aulas;
Xiii — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais
ou responsáveis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos
recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou saia de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através
de seus pais ou
responsáveis:
i — serem respeitados em suas individualidades;
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iI — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;

Ill — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
lV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VIl — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
Xlli — participarem da atividade de recuperação;
iX -—requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
l — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e
o
andamento das atividades escolares;
lI — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo

pedagógico;
lli — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer

documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
iV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.

V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do
órgão competente;
Vi — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

ensino;

Vii — discriminar,

usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou
verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

Vili — expor colegas,

funcionários,

professores ou qualquer pessoa da
comunidade às situações constrangedoras;

lX — entrar e sair da saia durante a aula, sem a prévia autorização do
respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do

estabelecimento de ensino;
XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma
ocasionará o recolhimento do mesmo e será feito registro.
Xil — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
Xiii — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar

em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou

física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas de qualquer natureza, no ambiente escolar, sem a prévia
autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as

medidas de conciliação:
I — advertência verbal;
iI -advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

Ili - registro ao Conselho Escolar;
iV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;

VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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& 2º - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à

sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
Dos PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,

por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus

projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
iii — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da

Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
] — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;

II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
IIi — comunicarem à escola a ocorrência, em familia, de moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta
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forma que alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO iV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

86 — A equipe técnico—administrativa e de apoio é constituída de

Art.

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor

e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

Vigilantes,

porteiros,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:

I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;

Ii — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
Ill — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;

IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;

V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
Vil —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
[

—

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;
iII — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-578Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 89 - São deveres das serventes:
I — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;

II — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
lil — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e
externas e do mobiliário em geral;
VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação,

energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;
Vili — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação

trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla
defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção,

consultada a

Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de

é)
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ensino e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II

DO CALENDARIO ESCOLAR
Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO lII
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 — A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por
lei específica:

|.

Associação de Pais e Mestres;

Il.

Conselho Escolar;

lil.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá à Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para

a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá à disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento

síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento
Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência
dos responsáveis.
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Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de

seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do
Conselho Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação,
entrará em Vigor, no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte

à sua publicação, no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

lncorporam—se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art.

98 — Os

diários

de

classe,

após

o encerramento do

ano

letivo,

permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente
serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
i-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda

existente na unidade elou na região, atendidas as novas diretrizes da
Educação Especial;
lil-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades

coletivas programadas pela escola;
IV—orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de
inclusão dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;

VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPITULO V

DAS ALTERAÇõES REGIMENTAIS
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Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à

homologação pela Secretaria

Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu -— Bahia, 24 de setembro de 2021.

&

.

Ãaºthllg gemiª; dwg-Wº

Diretor(a) Escolar

ordenador(a) Pedagógico(a)

“96975?me Jºaº/“n Jd? dª %%“
Secretário(a) Escolar

Vice-Diretor(a) Escolar
' ' L/

Bel. Pedro d ' ilvaÁújoJúnior,
OA

A nº 15.894
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COLEGIO MUNICIPAL DR. ERALDO TINOCO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPnULOI

DAIDENnFmAÇÃO
SEÇÃOI
Art.1º. O Colégio Municipal Dr. Eraldo Tinôco, situada na Travessa XV de
novembro,

138,

centro,

Sapeaçu— Bahia,

é

mantida

pelo

Poder Público

Municipal e administrada pela Secretaria Municipal da Educação, nos termos

dos dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas
legais.

& 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
publicado no Diário Oficial do Município, edição de 30/12/1983, com inicio de
funcionamento no ano de 1984, é jurisdicionada à Secretaria Municipal da

Educação.

& 2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola
serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º - A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua

demanda escolar:
| - Educação infantil (creche e pré-escola);
li — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 2ª Tempos
Formativos);

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-583Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, Vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO ll

FILOSOFIA
Art.

3º

-

A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para
o
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:

a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b.

o direito dos alunos a brincar,

como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponiveis ampliando
o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicaç
ão, à

interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversifrcadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência
e ao

desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO lll
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em função das necessidades e características de desenvolvimento
e
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero
a cinco

anos de idade (Educação infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO lV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

—

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história,

aos

educandos,

capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico—cuitural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar
aos
estudantes com dênciência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO il
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO !

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Art. 7º — A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuiçõ
es

que se seguem:
! — Direção
li — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa
e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

(t,

Art. 9º - integrarão a Direção da Escola:
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l — Diretor(a);
ll — Vice - Diretor(a);

III - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo

com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a

comunidade, além de representa-ia perante as autoridades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo

Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar,

as determinações superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;

li — representar a escola perante as autoridades escolares;
Iii — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl - nrmar parcerias;

VII

— aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;
Vili — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano

Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;
iX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;

&

Xi — certihcar documentos;
Xii - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-586Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Xiii — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
i — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO il
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano
de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
i — promover a coordenação, acompanhamento e O controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;

il — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder
à

reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos
e
classes;

ill — organizar atividade de integração escola/familia/ODmunidade;
iV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V-

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
Vii — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades

docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
Vili -— propiciar o entrosamento dos docentes;
iX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xi — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;
XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos

alunos;
Xiii — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos

recursos disponíveis;
XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVii — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;

XVIII -— organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que

atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;
XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.

XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de

cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO lil
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16 - O

Círculo de

Pais e

Mestres visa a

integrar Escola-Familia-

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à Vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
Il — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos

documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
iiI — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV - escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a

assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certidcados e outros
documentos referentes à Secretaria;

VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

—

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.
ll — Livros de:

a. Matrícula;
b. Listas-piloto;

o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;

h. Ata de resultados Enais;
i. Registro de expedição de documentos;

]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

[. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI

DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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- Os colaboradores técnicos,
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administrativos e de apoio serão

designados ] nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal
, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria
, monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes
e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo
coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se
—á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

â1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela
equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos,
durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
ii - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultad
os relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas
para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacion
amento entre
os educandos;

lil

- decidir sobre a

promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confront
ado com o de
sua classe, ratiicando ou retifrcando a decisão do professor;
IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultad
os finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ate as suas decisões, que deverão ser arquivadas
no setor
competente.
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24 -

Na

Educação

Infantil

serão feitas

juntamente com a coordenação pedagógica,

reuniões

dos

professores,

para discussão do processo

educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:

l — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo | (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo il (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de

março;
o. Grupo Iii (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
o. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré—escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
li - Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 90 ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.

a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. Il Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
c. ill Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
lil — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 30 ano) e Eixo " (40 ao 50 ano);

b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme

Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB-SEÇÃO i
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de

idade,

em

seus aspectos fisico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram—se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,

linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
lI — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e

percepção de suas limitações;

g
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IlI — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;

iV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;

Vil — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades, desejos e avançar no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

I - Anos iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);
II - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial Curricular
Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

i — Linguagens e suas tecnologias;
il — Matemática e suas tecnologias;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-594Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

lil - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
iV — Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

VI — Temas Integradores.

ê2º. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

ê3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
] — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o

pleno domínio da leitura, da escritura 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;
ill — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus

direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
Vi — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;

Vii — incentivar a criança a fazer Opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 — Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l — Educação infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.

li — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas
em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES

SUB-SEÇÃO i
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
l- Eu, o outro e o nós;
il - Corpo, gestos e movimentos;
iii - Traços, sons, cores e formas;

iV - Escuta, faia, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º_

Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo
devem

enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças
devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos
e objetivos de

aprendizagem.
I — Conviver;

ll - Brincar;
Ill — Participar;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-596Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

iV — Explorar;

V — Expressar;
Vt - conhecer-se.

ê2º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I— Linguagens;

II — Matemática;
lil - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
Vi - Corpo e Movimento;
Vil — Atividades artísticas;
Vili — Atividades de jogos e recreação;
|X - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no minimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO Il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
i - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (10 ao 3º ano de escolarização);

i - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
Iii - Anos Finais (Gº ao 9º ano de escolarização).

ê1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

g
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& 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

& 3º - A Educação Étnico—Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

nas

Ensino,

em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

êSº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO iiI
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:
i - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
Ill - Estudos da Sociedade e da Natureza;
lV — Projetos Integradores.

ê1º. integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e idosas, os seguintes saberes:
l — Matemática;
Ii - Lingua Portuguesa;

IlI - Língua Estrangeira;
lV—Arte;
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V — Ciência;

Vi — Geografra;
Vii — História;
Vili - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

ê2º. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o

Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

I - Introdução;
II - Justificativa;

Iii — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;

Vii — Concepções;
Vili — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
lX — Organização disciplinar;
X -— Objetivos do estabelecimento de ensino;

XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
Xiil- Avaliação;
XIV - Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /
saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do
Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único — São objetivos da avaliação:
|

—

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

conhecimentos;
il — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações

novas;
Ill — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;

IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais
ou em grupos),

bem como expressão oral, participação e progressão de

conhecimento.

& 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

g 30 - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO !
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
! — verincar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
II — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem Sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
iii — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 'lº - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

Qt)
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5 2ª - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre,

os

pais OU

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB—SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 44 - No 1º ao 3“ ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),

com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - DO 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO

Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final,

onde deverá atingir a nota

5,0(cinoo).

SEÇÃO lll
PROMOÇÃO
Art. 50 - A veriticação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao ªnel do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência

em relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas ietivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO iV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
l — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta
e Cinco por cento) do total de horas ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; il — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (Cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar,

por todos os meios,

evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA
Azt. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e Cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser

comunicados ao aluno e ao pai ou

responsável,

após cada síntese de

avaliação.

Art. 57 — Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1044/69,

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder ExeCutivo obrigar-se-á a dar

conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

g. 20 — A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59 - A matrícula será efetuada

mediante requerimento do pai ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela

Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos
específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver

encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃOIH

EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar,
Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transport
e e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 — O corpo docente será constituído de professores qualificados
e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos
pelo

Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislaçã
o Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
l — participar da elaboração da proposta pedagógica e do
planejamento da
Escola;

li — elaborar e executar a programação referente a regência de
classe e
atividades afins;

lil — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
iV - executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais
promovidas pela
Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;
Vil — executar e manter atualizados os registros escolares relativos
às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas,
conforme
normas internas estabelecidas;
Vili — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados
ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração
Municipal,

com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiç
oamento
profissional;

IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e
Planos
individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
i — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
li — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual
no cumprimento
do horário escolar;
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lil — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e

atividades afins;
V - participar das reuniões pedagógicas;
VI - avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII - apresentar-se convenientemente trajado;
Vili — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
Xi — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,

aumentando o interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento

como pessoa e profissional;
Xiii — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se,

disciplina,

não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua

mas fundamentalmente com a formação do aluno como

um

verdadeiro cidadão.

Art, 73 - Será vedado ao professor:
! —- reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

li — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
ill — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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lV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como
a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;

Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substân
cias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgr
essões ao disposto no

presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consult
ada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no present
e Regimento, no Plano

de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes,
esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
li — advertência escrita;
IiI — encaminhamento para a Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito
de defesa em relação às

sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:

i — direito à realização humana e pronssionai e remuneração
condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
il — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro
e fora de sua área de
atuação profissional;

Ill — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e
em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas
pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles
impostas;
Vii — terem viabilizadas condições de formação e aprimo
ramento protissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados
na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
l — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente
as
aulas;
II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
lll — tratar os colegas com cordialidade e respeito;

iV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalaçõ
es,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao
patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vi — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

Vii — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcioná
rios e
colegas;
Vili — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convoca
ções e

avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
iX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividad
es
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;
Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
Xil — justiõcar—se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário
de inicio
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico elou justificativa dos pais ou responsá
veis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou saia de leitura.

Art. 80 — São direitos dos alunos, através de si ou através de seus
pais ou
responsáveis:
I — serem respeitados em suas individualidades;
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ll — receberem a educação e o ensino que constituem as inaiida
des e objetivos

da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
IIi — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
IV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;

V —poderem desenvolver sua criatividade;
Vi - poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
Vil — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliado
s e comentados;

Xiii — participarem da atividade de recuperação;
lX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra
os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o proces
so pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
Il — ocupar-se, durante o periodo de aula, de atividades
contrárias ao processo

pedagógico;
ill — retirar e utilizar, sem a devida permissão do Órgão
competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento
de ensino;
IV — trazer para o estabelecimento de ensino material
de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de
furto ou perda destes

materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar—se do estabelecimento de ensino sem prévia
autorização do
órgão competente;

Vi — receber durante o período de aula, sem a prévia autoriz
ação do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabeleciment
o de

ensino;
VII

— discriminar,

usar de

violência

simbólica,

agredir fisicamente

e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários
do estabelecimento de
ensino;
Vili

— expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer

pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
lX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a
prévia autorização do
respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o

aluno poderá fazer o uso do mesmo.

O descumprimento desta norma

ocasionará o recolhimento do mesmo e será feito registro.

Xll — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
Xiii — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral elou
física de outrem;

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente O nome da escola, sem prévia autorização da direção;

XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as

medidas de conciliação:
! — advertência verbal;
il —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
ill - registro ao Conselho Escolar;

|V — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de

cumprimento dos deveres escolares.

5 1(] - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO ilI
Dos PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,

por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| - serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
lIi — serem atendidos pelos professores e diretoria ou
Secretaria Municipal da Educação,

representante da

para expor suas queixas, dúvidas ou

dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;

II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a Vida escolar dos alunos;
III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa

que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta
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forma que alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86 — A equipe técnico—administrativa e de apoio é constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor

e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:

I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;

V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
Vil -terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for

previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
]

—-

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;

II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;

Ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.
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Art. 89 - São deveres das serventes:
I — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;

II — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
III — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;
Vl — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e
externas e do mobiliário em geral;

VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

Vili — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.

Art. 90 — Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibiiidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único -— A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla

defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no

presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de

&
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ensino e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por

lei especifica:
!.

Associação de Pais e Mestres;

il.

Conselho Escolar;

iii.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá à Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
Síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento

Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência
dos responsáveis.
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Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituidas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de

seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do

Conselho Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação,
entrará em vigor, no que. não colidir com a legislação vigente, na data seguinte

à sua publicação, no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

Incorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art.

98 — Os diários de classe,

após o encerramento do ano letivo,

permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente
serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
l-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

II-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região,

atendidas as novas diretrizes da

Educação Especial;

lll-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
iV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de
inclusão dos alunos nas classes comuns;
V-O'ferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
Vl- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos

bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-617Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Art. 100 — As alterações que se izerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à

homologação pela Secretaria

Municipal

da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.

se : '— 5258qu .

%“ asas—mas Sais—>

Jelma Sammopes

Silvana dos Santos Simões

Diretor(a) Escolar

Coordenador(a) Pedagógico(a)

Vaitercr Ribeiro

ºNàseiageªcheºgqueira

Vice-Diretor(a) Escolar
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S cretário(a) Escolar

Bel. Pedro da.
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Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à

homologação pela Secretaria Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ecretário(a) Escolar
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OAB/BA nº 15.894
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ESCOLA MUNICIPAL FREI URBANO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPhULOI
DAIDENHHCAÇÃO
SEÇÃOI

Art.1º. A Escola Municipal Frei Urbano, situada na Localidade de Água Branca,

Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada pela
Secretaria Municipal da Educação, nos termos dos dispositivos constitucionais
Vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da
Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
publicado no Diário Oficial do Município, edição de 1974, com inicio de
funcionamento em 01/03/1975, é jurisdicionada à Secretaria Municipal da
Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão
identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);

Il — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas (1º e 2º Tempos

(É;E>

Formativos);

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-620Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se—á pelo presente Regimento.

SEÇÃO "

FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar—se para o desenvolvimento do aluno considerando

as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a
qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o exercício da
cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
c. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO lII
FINS DO ESTABELICIMENTO

Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais

em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco

anos de idade (Educação infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos iniciais do 1(, ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9“ ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico—cuItural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º — A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições que
se seguem:
I — Direção
lI — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º — A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - lntegrarão a Direção da Escola:
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l — Diretor(a);
Il — ch - Diretor(a);
lll - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,

além de representa-la perante as autoridades escolares e outros, em todas as
ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único - No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo Vice—
diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
! — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
lI — representar a escola perante as autoridades escolares;

Ill — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que
fundamentam sua prática;
lV— presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl — firmar parcerias;
VII — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;

VIll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;

Xl — certificar documentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;

&
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XIV — organizar O horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice—diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por

delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8ª.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por proãssional qualifrcado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
l — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;

ll — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e Classes;

Ill — organizar atividade de integração escola/família/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação

e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se izerem necessárias para melhon'a do
processo ensino—aprendizagem;
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VlIl — propiciar o entrosamento dos docentes;

IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino—aprendizagem;

X —promover o uso ehciente e eficaz dos recursos didáticos;
XI — acompanhar O processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que
visem a sua maximização;
XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

XIII —— participar na definição das turmas;
XlV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos

disponíveis;
XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas
a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de
desenvolvimento de cada faixa etária;
XVll — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;

XIX — coordenar atividades de fomação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX -— elaborar O relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de

Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
XXV — Outras funções correlatas.
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SEÇÃO III
CONSELHO ESCOLAR

Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV

CIRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-FamI'lia-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege-se pelo
Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o
Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 — A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos à
vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais,

por profIssional igualmente qualificado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 — São atribuições da Secretaria:
I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços

gerais da Secretaria;
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Il — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos

documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
IlI — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;

IV — escriturar livros, fIChas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;

Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.

lI — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;

c. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;

h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designados
! nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal,

em

número
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monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE

Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem,

reunir-se—á

periodicamente, para refletir sobre O desempenho dos alunos.

ªtº 0 Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante

os processos de ensino e de aprendizagem;
Il - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
Ill

- decidir sobre a

promoção ou retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar—se nos pedidos de reconsideração dos resultados fInaiS,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V —- Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
l — Educação Infantil —— atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;

c. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré—escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
ll —- Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9“ ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1ª ao 3º ano do ensino fundamental;
b. lI Ciclo: 4º ao 5“ ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
lII — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo II (40 ao 50 ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo lll (6ª e ?º ano) e Eixo IV (80 e 9“ ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser

criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS

SUB—SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274l06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,

intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes ãns e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na

Educação Infantil:
| - proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e O
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
Il — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma

cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção
de suas limitações;
IlI — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente O próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado

com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
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demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V —- levar o aluno a observar e explorar O ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo—se

cada

vez

como

mais

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua

conservação;
VI -— propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VII -— propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e
escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de fome
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

e

desejos

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art, 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

I - Anos Iniciais (iº ao 5º ano de escolarização);
II - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I — Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;

Ill — Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
Vl — Temas Integradores.
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gzº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

êSº. O Ensino Fundamental constitui—se uma ação educativa complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
| — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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 fam ilia, dos laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
V —- estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus direitos
e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comunidade
imediata;

VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;

VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em diferentes
situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II

MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
Il — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III

CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I

EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 - Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I — Eu, o outro e o nós;
II - Corpo, gestos e movimentos;
III - Traços, sons, cores e formas;
IV — Escuta, fala, pensamento e imaginação; e

V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar
noções,

habilidades,

atitudes,

valores e afetos que as crianças devem

desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.

I — Conviver;
Il — Brincar;
III — Participar;
IV — Explorar;
V — Expressar;

VI - conhecer-se.

gzº. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I - Linguagens;
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II — Matemática;
III - Identidade e Autonomia;
IV — Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII — Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exciusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ªltº. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no minimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO Il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1 º ao 3º ano de escolarização);

I — Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (6º ao 90 ano de escolarização).

êiº — No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

& 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,

informática e musicalização.

& 3ª - A Educação Étnico—Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira

e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o

estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

êôº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as seguintes

áreas do conhecimento:
I - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
Il - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. Integralizaram O Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
I — Matemática;
lI — Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
V — Ciência;
VI — Geografia;

VII — História;
VIII - Ensino Religioso;

,

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

êzº, A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

&
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CAPÍTULO II

DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades Ietivas, o corpo docente,
Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 — A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I — Introdução;
II - Justiúcativa;
III — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
VII — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIII— Avaliação;

XIV -— Proposta de trabalho;
XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular! saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento

Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV

DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
| — acompanhar e veriâcar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;

II - verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo signifrcativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;

V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais ou em

grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecimento.

5 1ª — Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2º — São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 — A avaliação na Educação Infantil terá por frnalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;

II — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do
encaminhamento para o Ensino Fundamental;
Ill - propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer—se.

& 1ª - Na Educação Infantil, a avaliação far—se—á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

5 2ª - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através de
conselho de classe;

5 3º- Ao tén'nino de cada trimestre,

os

pais ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1ª ao 3“ ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na frcha de matricula.
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Art. 45 - Do 4º ao 5” ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6ª ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resuitados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a

média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO“
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinoo).

SEÇÃOIH
PROMOÇÃO
Art. 50 — A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em
relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único —- O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova fInaI
tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV

DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de dias letivos previstos

pela legislação educacional Vigente, independentemente do rendimento escolar;
II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação
apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada componente

curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação
educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência as aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por

cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

(<?/'
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos

expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunicados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercicios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS

Art. 58 — É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

ê 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matricula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que

estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os
alunos que estão iniciando,

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,
para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO III

EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que

estiver matriculado.

Art. 66 — Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos

escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular e
de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

&
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TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio

os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto

na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I

DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da

Escoia;
Il — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
lll —- realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

Vl —— participar dos Conselhos de Ano;
V" — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com
a inalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
l- observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

V— participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar—se convenientemente trajado;
VIII — levar O material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá—Io de modo a
inteirar—se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl - buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
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XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como
pessoa e profissional;

XIII —- participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV— preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua disciplina,
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros

sob sua responsabilidade;
Il - fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições,

bem

como a comercialização de

produtos sem

a

prévia

autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
II — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às sanções
impostas.
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Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profIssionaI e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II —— serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;

III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
Dos ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
l — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
Ill — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV - colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V —- compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;

VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;

VIII - comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos
gerais, sempre que lhe for solicitado;
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IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;

Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX - responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou

responsáveis:
! — serem respeitados em suas individualidades;
ll — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
IV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;

V —poderem desenvolver sua criatividade;
Vl - poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;

XIII — participarem da atividade de recuperação;
lX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
! -— tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e O
andamento das atividades escolares;

ll — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.

V — ausentar—se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão
competente;

Vl — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

ensino;

VII — discriminar,

usar de violência simbólica,

agredir frsicamente e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

VIII — expor colegas,

funcionários,

professores ou qualquer pessoa da

comunidade às Situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;

XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa—Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o

aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará
o recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences

de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV— portar material que represente perigo para sua integridade moral elou física
de outrem;

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,
serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas de
conciliação:
! — advertência verbal;
lI —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

III — registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;

Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade da
infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto à Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO lll
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
l — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 — São deveres dos pais'ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;

II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
Ill — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV— apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma que
alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de

alunos,

monitor e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado

ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
" — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
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III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
IV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir O direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

Vll —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
I — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrentes
de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de

permanência na Escola;
Ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
l — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
Il — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
III - manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
lV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir nO cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;

Vl — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas
e do mobiliário em geral;
VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação, energia
elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.
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Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único —A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla defesa
e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO Vll
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de ensino
e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela Secretaria
Municipalde Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei
específrca:
|.

Associação de Pais e Mestres;

Il,

Conselho Escolar;
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Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá à Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá O documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento Escolar
referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de avaliação,
reforço e recuperação a compensação de ausências, para ciência dos
responsáveis.

Art. 95 — Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de
seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do Conselho
Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação, entrará em vigor,

no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte à sua publicação,
no Diário OfIcial do Município.

Art.

97.

lncorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos

órgãos com petentes,

Art.

98 — Os diários de classe,

após o encerramento do ano letivo,

permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente serão
incinerados e lavradas as atas competentes.
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Art. 99 — Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
Il—elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda

existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;
III—integrar os conselhos de classe e participar das HTPC elou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
IV—orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;
V—oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;

VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇõES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à

homologação pela Secretaria Municipal

da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração,

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.

Alexandru Costa da Silva

,

Dlmnrfscnlar

Alex

. ,,

r
ostaeda atual;»ermrezozr
Diretor Escolar

,
'

157

ª ' "

_,,

Margarete de Jesus Santos
Coordenadora Pedagógica

u

ªiwa»

Analice Souza da Silva Nascimento
Vice—Diretora Escolar

Bel. Pedro

Jaci Cláudia Conceição dos Santos
Secretária Escolar

Ilv

aújo Júnior,

OA IBA nº 15.894
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ATO REGIMENTAL (Nº 04/2021)

ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA DE NAZARÉ
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO I
Art.1º. A Escola Municipal Creche Maria de Nazaré, situada na Rua Joaquim
Barreto de Araújo, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada
dispositivos

pela

Secretaria

constitucionais

Municipal

vigentes,

da

da
Lei

Educação,
de

nos

Diretrizes

termos
e

Bases

dos
da

EducNacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

& 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
publicado no Diário OfIcial do Municipio e jurisdicionada à Secretaria Municipal
da Educação.

ª 2D - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão
identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º -— A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua

demanda escolar:
l— Educação Infantil (creche e pré—escola);
ll -— Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
Ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (1o e 2ª Tempos
Formativos);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1“, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger—se-á pelo presente Regimento.

&
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada aO

Sistema Municipal de Ensino, reger-se—á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art.

3º

—

A

Escola

deve

voltar-se

para

O

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especiicidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. O respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b.

O direito dos alunos a

brincar,

como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
0. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando O

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º — A Escola tem por finalidade e objetivo Oferecer serviços educacionais

em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino

Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO lV
OBJETIVO DA ESCOLA
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Sº

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico—cultural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art.

6“ - Apoiar a

organização e a oferta do Atendimento

Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Art, 7º — A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições

que se seguem:
l- Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art, Sº — A Direção da Escola é O núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º — Integrarão a Direção da Escola:
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I— Diretor(a);
II — Vice - Diretor(a);
IIl - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de representa-la perante as autoridades escolares e outros,

em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo
Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 — São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos Objetivos do processo
educacional;
II — representar a escola perante as autoridades escolares;
Ill — ser 0 ele dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios

que fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;

VI — firmar parcerias;
VII — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio
pedagógico;
VlIl — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global

da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certificar documentos;

XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

?
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XllI — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV —- organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art. 12 — São atribuições do vice—diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, nO cumprimento de atividades específicas;
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto nO artigo 8º.

SEÇÃO II

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado

e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e O controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos

através de projetos especíãcos;
II — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de

planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

O

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;

lII — organizar atividade de integração escola/família/comunidade;
IV - engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V—

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar O cumprimento do calendário escolar;
VII —- promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar,

com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino—aprendizagem;
VllI — propiciar O entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;

X —promover o uso eticiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xl — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas

que visem a sua maximização;
Xl] — sistematizar O processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

Xlil — participar na definição das turmas;
XlV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

——

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as

necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVlII — organizar e coordenar reuniões periódicas com OS pais de cada turma
para planejar e avaliar O trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que

atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;
XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXl — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de

cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;

XXIV — Articular-se

às

propostas da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO Ill
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO lV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES

Art.

16 — O

Círculo de

Pais e

Mestres visa a integrar Escola-Família-

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e

rege—se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com O Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identiticação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de

informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre O
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais,

por profissional igualmente qualiticado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;

II - organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
IlI — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à

assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretór, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;

Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.

II — Livros de:
a. Matricula;

b. Listas-piloto;
C. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;

j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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- Os colaboradores técnicos,
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administrativos e de apoio serão

designados / nomeados ! contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO i
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 — O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
l - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
Il - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

lll - decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com O de

sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art.

24 -

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões

dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
l — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes

estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
O Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
c. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
ll — Ensino Fundamental — em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;

D. II Ciclo: 4ª ao 5º ano do ensino fundamental;
C. lll Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:

a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo l (1ª ao 3º ano) e Eixo II (40 ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo lll (Gº e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser

criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO i
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral

da criança até Cinco anos de

idade,

em seus aspectos físico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da

comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram—se as

subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na

Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover O bem estar e O
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

coniança

em

suas

capacidades

e

percepção de suas limitações;

%
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lll - levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente O próprio corpo,

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
lV — levar O aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a Observar e explorar O ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador de meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para

sua conservação;
VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,

pensamentos, desejos e necessidades;
VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
Vlll - propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:

[ - Anos Iniciais (1ª aO 5º ano de escolarização);
ll - Anos Finais (60 ao 90 ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
] — Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;
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Ill - Ciências da Natureza e suas tecnologias;

IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
Vl — Temas Integradores.

52“. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

saº. 0 Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

â4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;
lll — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
Vll -— incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO llI
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
nO Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I —- Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
ll — Ensino Fundamental: mínimo de 800(Oitocentas) horas letivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO Ill
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:

l- Eu, o outro e o nós;
Il - Corpo, gestos e movimentos;
lll — Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e

V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

51“. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e Objetivos de

aprendizagem.
l —- Conviver;
ll — Brincar;
Ill — Participar;
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IV — Explorar;

V -— Expressar;
Vl — conhecer-se.

ê2º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
l — Linguagens;
II — Matemática;
lll — Identidade e Autonomia;
lV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
Vl - Corpo e Movimento;
Vll - Atividades artísticas;
Vlll - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;

X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB—SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em Ciclos:
l - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3“ ano de escolarização);
l - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4ª e 5ª de ano de escolarização);
lll - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolarização).

êtª — No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

€
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5 2ª - A Escola poderá Oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

5 3ª — A Educação Étnico-Raciais e O Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas

em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes

as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com O estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 800h (oitocentas horas).

ê5º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO lll
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E iDOSAs
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:
l - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
ll - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

lll - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. lntegralizaram o Quadro de Matriz Curricular de Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

l — Matemática;
ll - Língua Portuguesa;

Ill — Língua Estrangeira;
lV — Arte;
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V — Ciência;
Vl — Geografia;
Vll — História;
Vlll - Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

ê2º. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se—ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão O

Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I - Introdução;

ll - Justificativa;
lll — Filosofia;

IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;

Vll — Concepções;
Vlll - Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

Xl — Organização das etapas de escolarização;
Xll — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIlI— Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

Art. 38 — Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 — O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à
Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 — Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /
saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir dO
Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
|

—

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

conhecimentos;

ll — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações
novas;
lll — avaliar se O aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais

ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

& 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

ê 2º - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

& 3º - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 — A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
l —- veriâcar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
ll —- desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;

Ill — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se—á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem Objetivo de promoção.
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5 2ª — A Síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

5 3º- Ao término de cada trimestre,

os pais ou responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na Hcha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação dO aproveitamento serão expressas em

parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art:. 46 - Do 6” ao 8“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de

5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas dO conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 — O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no Enal de cada trimestre).

É
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova inal,

onde deverá atingir a nota

5,0(Cinco).

SEÇÃO Ill
PROMOÇÃO
Art. 50 — A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 — Será considerado promovido para O ano subsequente O aluno que
obtiver, ao final dO ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência

em relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
| — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente, independentemente do
rendimento escolar; Il — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar

anual, com O mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 — As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria,

Art. 55 - É possível O abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56

- Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser
comunicados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de

avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 — É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª — Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

5 2ª — A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art, 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a

legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março

para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 — Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃOIn

EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com O nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando O rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO Vl
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de

apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto dO Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração

condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 — O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo

Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
l — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
II — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

Ill — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento
profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I — Observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
ll — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento

do horário escolar;
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III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;

Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
Vll — apresentar-se convenientemente trajado;

Vlll — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiÇOá-Io de modo a
inteirar—se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;

XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;

Xlll — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina, mas fundamentalmente com a formação do aluno como um
verdadeiro cidadão.

Art. 73 — Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
ll — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia

autorização da Direção;
lll — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
Vl - fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, nO recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, nO Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;

II — advertência escrita;
III —- encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às

sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:

l — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
lll — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas nO que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
Vll — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento pronssional,
no trabalho OU fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

ll — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
lll — tratar os colegas com cordialidade e respeito;

IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo O material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
Vlll — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;

X — manter-se em sala durante o período das aulas;
Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico elou justificativa dos pais ou responsáveis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art, 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:

I— serem respeitados em suas individualidades;
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Il — receberem a educação e O ensino que constituem as finalidades e Objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;

lll — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
IV — usufruírem de ambiente que possibilite O aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;

VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;

XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados
da

avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
l — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico
e O
andamento das atividades escolares;
ll — ocupar-se, durante O período de aula, de atividades contrárias ao processo

pedagógico;
lll — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
IV — trazer para O estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. NO caso de furto ou perda destes

materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do
órgão competente;
VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização
do órgão
pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

competente,
ensino;
Vll

—

discriminar,

usar

de

violência

simbólica,

agredir fisicamente

elou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento
de
ensino;
VIII

—

expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do
respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do

estabelecimento de ensino;
XI — O aluno tem O direito de trazer O celular para a escola, porém tem O dever
de deixa-lo na mochila nos horários das aulas, quando O professor solicitar o
aluno

poderá fazer O

uso do

mesmo.

O descumprimento desta

norma

ocasionará O recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;

XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou
física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou

indiretamente O nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI - promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas de qualquer natureza, no ambiente escolar, sem a prévia
autorização da direção.

Art.

82

-

AOS

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as

medidas de conciliação:
l — advertência verbal;

II ——adveitência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
lll - registro ao Conselho Escolar;
IV —- suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;

Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

& 1º — A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto à Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será Objeto de reparação pecuniária, independentement
e das
sanções disciplinares.

SEÇÃO lll
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para
a consecução,
por parte do alunado, dO máximo de rendimento possível em
cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recurso
s pedagógicos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagóg
ica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;

lI — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicad
as aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
lll — serem atendidos pelos professores e diretoria
Secretaria Municipal da Educação,

ou representante da

para expor suas queixas,

dúvidas ou

dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previsto
s no Regimento
Escolar;
II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola,
para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia
contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e O bem estar da comunid
ade escolar;
IV —- apresentarem a escola receita médica ou laudo que
comprovam que O
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula,
autorizando desta
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forma que alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de
Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de

alunos,

monitor

e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, O seguinte:

I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
il — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
lll — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;

IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir O direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

Vll —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
nO trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art, 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
!

—

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;
lI — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;
Ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.
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Art. 89 - São deveres das serventes:

l — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
ll — auxiliar na preparação do ambiente para OS eventos;

lll — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene
e limpeza

nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos
que
possam surgir no cotidiano;

V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências,
conforme
forem atribuídos;

Vl — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências
internas e
externas e do mobiliário em geral;
VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, O uso
da iluminação,

energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;
VIII — executar os demais serviços relacionados com a função

e a critério da

Direção.

Art. 90 - AO pessoal técnico administrativo e de apoio da
Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompa
tibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares prevista
s na legislação

trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.
Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao
infrator, ampla
defesa e recurso às instâncias competentes.

TíTULO Vll
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS
Art. 91 - Os casos omissos e Situações porventura surgida
s e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção,
consultada a

Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na
legislação de
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ensino e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II

DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas
por

lei específica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

Il.

Conselho Escolar;

Ill.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulaç
ão da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condiçõe
s para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos
uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornece
rá O documento

síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu
Regimento
Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência,
sistemática de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências,
para ciência
dos responsáveis.
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

lI—elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;

Ill-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC elou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
lV-Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão

dos alunos nas classes comuns;
V—Oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

Art. 100 - AS alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão

submetidas

à

homologação

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte aO da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS ANJOS COELHO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPnULOi
DAIDENHFmAÇÃO

SEÇÃOI
Artiº. A Escola Municipal Maria dos Anjos Coelho , situada no(a) Povoado da

Tapera de Léo, Km 07, Zona Rural S/nº, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo
Poder

Público

Municipal

e

administrada

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação, nos termos dos dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da Criança e do
Adolescente e demais normas legais.

5 iº - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipai,
é jurisdicionada à Secretaria Municipal da Educação.

ê 2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados paia Escoia
serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere O artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré—escola);
Il — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (iº e 2º Tempos
Formativos);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo iº, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger—se-á pelo presente Regimento.
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SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art.

3º

-

A

Escola

deve

voltar-se

para

O

desenvolvimento

dO

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências Oferecidas podem contribuir para O
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:

a. O respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;

b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
O. O acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. O atendimento aos cuidados essenciais associado a sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e Objetivo Oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV

OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultu ral.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,

assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTU LO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Ait. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições

que se seguem:
l — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃOI
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da u nidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:

[X

| — Diretor(a);
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II - Vice- Diretor(a);
III - Coordenação Pedagógica.

AitiOº - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de representá-la perante as autoridades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo
Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, O

calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
|I — representara escola perante as autoridades escolares;
lll — ser O elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fundamentam sua prática;

IV — presidir as reuniões efestividades promovidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI — firmar parcerias;
VII

—

aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, dO Plano
Curriculare dO Plano dos Professores, bem como coordenara avaliação global

da instituição;
|X — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;

Xl — certificar documentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
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XIV — organizaro horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;

ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de

Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e O controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, O Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
II — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;
lll — organizar atividade de integração escola/família/comunidade;
IV —- engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V-

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanharo cumprimento do calendário escolar;

Vll — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;

VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xl — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;

XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos dispon íveis;
XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação

periodicamente;
XX — elaborar O relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizara carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenharo serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se às

propostas da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras fu nções correlatas.

SEÇÃO III
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
cíRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16

- O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Família-

Comunidade afim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃOV
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar O registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre O
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa quaiificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato dO Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
Ill — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com O Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;

Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.
li — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;
o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de docu mentos;

]. Diários de Classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

!. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO Vi
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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- Os

colaboradores técnicos, administrativos

e de apoio serão

designados / nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para O desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, Vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃOI
DOS CONSELHOS DE CLASSE

Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre O desempenho dos alunos.

ê1º 0 Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
II - avaliar O aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhorintegração e relacionamento entre
os educandos;
III - decidir sobre a promoção

ou

retenção do aluno com rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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24 - Na

Educação

Infantil

serão feitas
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reuniões dos professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO i

NiVEiS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I— Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche)— crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, comptetos até 31 de
março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos ate' 31 de
março;
O. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensinofundamental;

b. II Ciclo: 4º ao 50 ano do ensinofundamental;
O. III Ciclo: 6ª aO 9º ano do ensino fundamental;
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Mesas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo l (iª ao 3ª ano)e Eixo I| (4ª ao 50 ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (aº e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme

Quadro de Matriz Curricular vigente.

Ait. 27 — AS turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃOI
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃOI
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como Objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único.A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum

Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 — São os seguintes fins e Objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas

para

promover o bem estar e o

desenvolvimento da criança em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento dO ser humano, da natureza e da sociedade;

Il — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez mais

independente,

com confiança

em suas capacidades e

percepção de suas limitações;

&
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lll — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente O próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e exploraro ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
VI — propiciar con dições para O aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;

VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

desejos

e

avançar no

seu

processo de construção de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

O

respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB—SEÇÃO li
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l - Anos Iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);
ll - Anos Finais (6(] ao 9º ano de escolarização).

â1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento

Referencial Curricular da Bahia e no Docu mento Referen cial Curricular
Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I— Linguagens e suas tecnologias;
II — Matemática e suas tecnologias;
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Ill - Ciências da Natureza e suas tecnoiogias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
VI — emas Integradores.

ê2º. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

êSº. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Familia.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do Art. 32 da LDB 9394/96, tem

como Objetivo a formação básica dO cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;
lll — 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;
V —- estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidadeimediata;
Vl — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma

trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes Situações da vida.

SUB-SEÇÃO lll
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estu dos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l— Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
ll — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo

reu niões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES SUBSEÇÃO I EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
l- Eu,o outro e o nÓs;
lI - Corpo, gestos e movimentos;
lll - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem

desenvolverde O a 5 anos e buscargarantir os seguintes direitos e Objetivos de
aprendizagem.
I — Conviver;
ll — Brincar;

III — Participar;
lV — Explorar;

V — Expressar;
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Vl - conhecer-se.

êZº. A Edu cação Infantil abordará os seguintes saberes:
I— Linguagens;
ll - Matemática;
Ill - Identidade e Autonomia;
iV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
Vlll — Atividades dejogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, familia e comunidade;

X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h

(Oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em Ciclos:
I - Anos Iniciais— Primeiro Ciclo (iª ao 3º ano de escolarização);
l — Anos lniciais— Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
lll - An os Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

51º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
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outros

cursos,

complementares,

como

linguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

5 3ª - A Educação Étnico—Raciais e O Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas

unidades escolares

pertencentes ao Sistema

em conformidade com as

Diretrizes Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

â4º. A carga horária anual dos anos iniciais dO Ensino Fundamental será de, no

mínimo, 800h (oitocentas horas).

êõº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III

EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e

ldosas abordará as

seguintes áreas do conhecimento:
I - Matemática, Códigose suas tecnologias;
II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
lll - Estudos da Sociedade e da Natureza;
lV — Projetos Integradores.

ê1º. lntegralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

! — Matemática;
Il - Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;
IV -- Arte;
V— Ciência;
VI — Geografia;
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VII — História;
VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

52º. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPITULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO
Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de propos'w pedagógica, elaborarão 0
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I - Introdução;

I| - Justificativa;
III — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;

V — Caracterização funcional;
VI -— Metodologia;
VII — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comun idade escolar;
Xlll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
XV — Parte Diversificada.
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Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à
Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /

saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do
Documento Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades
temáticas, Objetos do conhecimento, habilidades e competências.

HTULOIV

DOACOMPANHAMENR1DAFReouENmAEDAPROGRESSÃODO
ALUNOCAPnULOiVEREmAÇÃODORENmMENDOESCOLAR

SEÇÃOI
D&EHVOSEFORMASDEAVAUAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único - São Objetivos da avaliação:
l

—

acompanhar

e

verificar

O

desempenho

e

a

conhecimentos;
ll — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações

novas;
lll — avaliar se O aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sen do significativos e contínuos;
IV — detectar, analisare retomar a defasagem no aprendizado;

V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.
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Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo

aluno,tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais
ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

ª ”lº - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO i
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos

propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
II — desenvolver no aluno todos os pré—requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem Sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
lll — propor para o aluno relações em que O mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e con hecer—se.

5 1ª - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e

registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através

(S,

de conselho de classe;
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3º- Ao término de cada trimestre, os pais ou

responsáveis tomarão

con h ecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1ª ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação dO rendimento

escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4" ao 5“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
deScritivo e notas no Ensino Globaiizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6ª ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a Oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres O atuno que não Obter a soma de 15

pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota
5,0(cinco).

SEÇÃO III
PROMOÇÃO

Ait. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do

aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova

final tendo que atingira nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO

Art. 52 - Serão considerados retidos:
I— os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior a média 5,0 (cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade mínima

exigida pela legislação educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.
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SEÇÃOV
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com O mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no minimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de feita às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados

relativos à

apuração de

comunicados ao aluno e ao pai ou

assiduidade deverão ser

responsável, apÓs cada síntese de

avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento a finalidade de
compensação de ausências, O aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1 .044/69.

TITULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I

DAS MATRICULAS
Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais OU
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolare Proposta Pedagógica
da Escola.
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5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

5 2ª - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art,

59 - A matrícula

será efetuada mediante requerimento do pai ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas expiicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matricula será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, ate' 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de

matrículas

após

análise

da

documentação,

Observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer epoca do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO III
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art, 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com O n ível em qu e
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular

e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional Vigente.

TÍTULO VI

DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPITULO I

DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 — Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Ju ridico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração

con digna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
DOS PROFESSORES
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Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano

de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
l — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
II — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
lIl — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela

Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;
Vll —- executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento
profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:

l — Observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
Il — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
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IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

V — participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não pu der cumpri r
seu horário de trabalho;
VII — apresentar—se convenientemente trajado;

Vlll — levar o material didático necessário ao dirigir—se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação as questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
Os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua

disciplina, mas fundamentalmente com a formação do aluno como um
verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

ll — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
llI — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,

a não ser em casos de extrema excepcion alidade;
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V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fu mar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras

de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Mu nicipal da Educação, as san ções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
l — advertência verbal;
ll — advertência escrita;

lll — encaminhamento para a Secretaria Municipalde Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às
sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
l—- direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu

exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que cou ber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
notrabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
Dos ALUNOS
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Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

II — respeitar o Diretor, professor e demais fu ncionários da Escola;
III — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que Vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

Vll — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhefor solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala du ranteo período das aulas;

Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII —justificar—se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;

XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Ari. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou

responsáveis:
I — serem respeitados em suas individualidades;
II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
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IV — usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;

VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 -Ao aiunoévedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e O
andamento das atividades escolares;
II — ocu par-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo

pedagógico;
III - retirar e utilizar, sem a devida permissão do Órgão competente, qualquer

documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do

órgão competente;
VI — receber durante O período de aula, sem a prévia autorização do Órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;

VII — discriminar,

usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;
VIII

— expor colegas, funcionários,

professores ou

qualquer pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a auta, sem a prévia autorização do
respectivo professor;
X - consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xl — O aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem O dever

de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
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aluno

poderá

fazer o

uso

do

mesmo.

O descumprimento

desta

norma

ocasionará o recolhimento do mesmo e será
feito registro.
XII — danificar os bens patrimoniais do estab
elecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou
instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo
para sua integridade moral e/OU
física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de public
idade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem
prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coleta
s, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas de qualquer natureza,
no ambiente escolar, sem a prévia
autorização da direção.

Art.

82

—

Aos

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as
seguintes san ções, esgotadas todas
as
medidas de conciliação:
l — advertência verbal;

ll —advertência e comunicação de ocorr
ência, por escrito, aos pais;
Ill - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades
da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminh
amento ao Conselho Tutelar;
Vl — transferência compulsória, em caso
de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será indiv
idualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escol
a e a Coordenação Pedagógica a
responsabilidade pela apuração dos fatos
e aplicação de sanções.
5 2ª - Será garantido ao aluno, através
de seus pais ou responsáveis, recurso
a
san ção aplicada, junto a Direção da Escol
a bem como amplo direito de defesa.
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5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por
alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação
pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar
com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendi
mento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aprov
eitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou respo
nsáveis legais:
| — serem informados e respeito da propo
sta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Plan os de Trabalho e do Regi
mento Escolar;
ll — serem esclarecidos por quem de direit
o das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações
por estes obtidas;

lIl — serem atendidos pelos professore
s e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para
expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou respo
nsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos
os deveres previstos no Regimento
Escolar;

ll — comparecerem às reuniões conv
ocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida
escolar dos alunos;
lll — comunicarem à escola a ocorr
ência, em família, de moléstia conta
giosa

que possa colocar em risco a saúde e o
bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita
médica ou laudo que comprovem que
o

aluno necessita tomar medicamento em
horário de aula, autorizando desta
forma que alguém da direção se comprome
ta a dar O medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO IV
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DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor e

pessoal

de apoio

(merendeiras,

porteiros, vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, e' assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
I— direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu

exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que cou ber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,

no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
l

——

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;
ll — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;

III — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
l— acompanhara entrada e saída dos alunos, se solicitado;

Il — auxiliarna preparação do ambiente para os eventos;
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lll — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos fisicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos
que
possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências,
conforme
forem atribuídos;
Vl — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas
e
extern as e do mobiliário em geral;
Vll —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da
iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;
Vlll — executar os demais serviços relacionados com a função e
a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola,
quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidad
e com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na
iegislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator,
ampla
defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO l
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - OS casos omissos e situações porventura surgidas e não
previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção,
consultada a

Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na
legislação de
ensino e legislação geral vigentes no pais e terão solução
orientada pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPITULO II
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DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação Vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por

lei específica:
!.

Associação de Pais e Mestres;

ll.

Conselho Escolar;

III.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com O Conseiho Escolar e criar condições para

a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO iV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS

Art. 94 - A Escola manterá à disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento
Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência
dos responsáveis.

Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de

seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.
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Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do

Conselho Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação,
entrará em vigor, no que não colidir com a legislação Vigente, na data seguinte

à sua publicação, no Diário Oficial do Municipio.

Art.

97.

lncorporam-se

a

este

Escolar

Regimento

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
Órgãos competentes.

Art.

98 — Os diários de classe,

após o encerramento do ano letivo,

permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente
serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:

l-paiticipar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou

na região, atendidas as novas diretrizes da

Educação Especial;
lll-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/OU outras atividades
coletivas programadas pela escola;
IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de
inclusão dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos aiu nos
bem como à comunidade.

CAPÍTU LO V

DAS ALTERAÇÓES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão

submetidas à homologação

pela Secretaria Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

&
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Sapeaçu —- Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL DO MURICI
REGIMENTO ESCOLAR

HTULOI

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO |
Art.1º. A Escola Municipal do Murici, situada no povoado do Murici, zona rural de
Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e administrada pela
Secretaria Municipal da Educação, nos termos dos dispositivos constitucionais

vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da
Criança e do Adolescente e demais normas legais.

5 1D - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
publicado no Diário Oficial do Municipio, edição de 22/06/2018, com inicio de
funcionamento no ano de 2018, é jurisdicionada à Secretaria Municipal da

Educação.

5 2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão

identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
| - Educação Infantil (creche e pré-escola);
II — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lII — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (1º e 2º Tempos
Formativos);
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao

Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno considerando
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a

qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para O exercício da
cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
c. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEçAO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5D ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 90 ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5o

—

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo—os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cuItural.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL

Art. 6º — Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições que

se seguem:
I — Direção
Il —- Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. Bº - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-728Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

l — Diretor(a);

II — Vice - Diretor(a);
lll - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,
além de representa-la perante as autoridades escolares e outros, em todas as

ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo Vicediretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;

II — representar a escola perante as autoridades escolares;
IlI — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que
fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI — firmar parcerias;
Vll — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;
VlII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano

Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos

referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certificar documentos;
XIl - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;

É
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XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
[ — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por
delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
Il — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 — A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira

do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de

Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;

Il — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e classes;
III — organizar atividade de integração escola/familia/comunidade;
IV — engajar—se ativamente na execução da proposta pedagógica;

V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação
e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;

Vll — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar,

com vistas ao aprimoramento das funções docentes,

estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
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VIlI — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;

X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xl —- acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que
visem a sua maximização;

Xll — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
XIII — participar na definição das turmas;

XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos
disponíveis;
XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas
a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de

desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
XVIIl - organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma

para planejar e avaliar O trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXlI — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;

XXIIl — Desempenhar o serviço de orientação aO estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;

XXV — Outras funções correlatas.
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SEÇÃO IlI
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
detinidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CIRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Família-Comunidade
a fim de prestar assistência aO aluno em todas as modalidades e rege—se pelo
Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o
Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 — A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos à
vida escolar,

bem como O registro dos documentos visando garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de

informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais,

por profrssional igualmente qualificado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
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II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos

documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
lll — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com O Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;
VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:

I — Prontuários de professores e alunos.
Il — Livros de:
a. Matricula;
b. Listas-piloto;

0. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;

i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designados
/ nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal,

em

número
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para

o

desempenho

das funções

de

secretaria,

monitor de

informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

â1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

II - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

Ill - decidir sobre a promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
lV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
0. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;

c. Grupo IV (pré—escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
" — Ensino Fundamental — em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1" ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
D. II Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
o. Ill Ciclo: 60 ao 9º ano do ensino fundamental;

lII — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo l (1º ao 30 ano) e Eixo II (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade

escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB—SEÇÃO !
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 — A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as

subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 — São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
Il — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma

cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção
de suas limitações;

III — levar O aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
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demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua
conservação;

,

VI —- propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,

pensamentos, desejos e necessidades;
Vll — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e
escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;

Vlll — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos quais exercite a

responsabilidade pessoal,

o respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l — Anos Iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);
ll - Anos Finais (Bº ao 9“ ano de escolarização).

â1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
! — Linguagens e suas tecnologias;
ll — Matemática e suas tecnologias;

lll — Ciências da Natureza e suas tecnologias;
lV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;

V — Ensino Religioso;
Vl — emas Integradores.
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52“. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

â3º. O Ensino Fundamental constitui—se uma ação educativa complementar à
Família.

â4º - O Ensino Fundamental, nos termos do Art. 32 da LDB 9.394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;
lII — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus direitos
e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua comunidade
imediata;

VI —- desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
Vll — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em diferentes
situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
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Art. 32 — Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES SUBSEÇÃO I EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I- Eu, o outro e o nós;
Il - Corpo, gestos e movimentos;
Ill - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V — Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar

noções,

habilidades,

atitudes,

valores e afetos que as crianças devem

desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
[ — Conviver;
ll — Brincar;
lII — Participar;
IV — Explorar;

V —— Expressar;
Vl — conhecer-se.

52º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I — Linguagens;

II — Matemática;
lII - Identidade e Autonomia;
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lV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;

VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;

IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1ª ao 3º ano de escolarização);
I - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5o de ano de escolarização);
Ill — Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

â1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 /2019).

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,
informática e musicalização.

& 3º - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira
e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
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Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o

estabelecido na Resolução do Conselho Municipalde Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 800h (oitocentas horas).

âõº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as seguintes
áreas do conhecimento:
! - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III — Estudos da Sociedade e da Natureza;

IV — Projetos Integradores.

ê1º. lntegralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas

Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
l — Matemática;
Il - Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
V — Ciência;
Vl — Geografia;

VlI — História;
VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

52“. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas

será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).
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CAPÍTULO II

DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO '

Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades Ietivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão O
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I - Introdução;
II - Justificativa;
lII — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
VII — Concepções;

VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;

X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIIl- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversiticada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e

Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 — O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular / saberes,

serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO ] VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
| — acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;
II — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;
IIl — avaliar se O aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
lV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art, 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em
grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecimento.

5 1ª - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 20 — São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;

II — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do
encaminhamento para o Ensino Fundamental;

lII — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

5 1ª - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

5 2ª - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através de
conselho de classe;

& 3º— Ao término de cada trimestre, os pais ou

responsáveis tornarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.
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Art. 45 - Do 4“ ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos

resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (Cinco) para aprovação.

Art. 46 - DO 6ª ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas
do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0

(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO"
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinco).

SEÇÃOIH
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente O aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior

5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em
relação ao total de horas letivas.
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Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova final
tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO Iv
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta e

cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos previstos
pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar;
II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação

apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada componente
curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação

ed ucacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO v
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com O mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por

cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas

pelos professores e enviadas a Secretaria.
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Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunicados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTU LO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS

Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou

responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1º - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a

legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.
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Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os

alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de

matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,
para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO lll
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios

periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos

escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular e
de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO
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CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio

os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
Dos PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da

Escola;
lI — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela

Escola;
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VI — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;

VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com
a finalidade de promover a contínua formação e O aperfeiçoamento profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:

I— Observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
lII — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;

IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;

VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII - levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-Io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X - estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como

pessoa e profissional;
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XIlI — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV— preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua disciplina,

mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
II — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições,

bem

como a comercialização de produtos sem

a

prévia

autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;

VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as

possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
lI -— advertência escrita;
lII — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às sanções
impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
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I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e prohssional;
Il — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
Ill — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu

exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art, 79 - São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as

aulas;
II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
IIl —- tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;

VlI — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIlI — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos
gerais, sempre que lhe for solicitado;

IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
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X — manter-se em sala durante o período das aulas;

Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta as aulas;
XlX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:
I — serem respeitados em suas individualidades;
II — recebeer a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos

da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
Ill — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;

IV — usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
lX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da

avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
! — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
II — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo

pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;

IV — trazer para O estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. NO caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
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V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão
competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;

VII — discriminar,

usar de violência

simbólica,

agredir fisicamente e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;
VIII

— expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer

pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
lX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará
o recolhimento do mesmo e será feito registro,
XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;

XIII - portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV— portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física
de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou

campanhas de

qualquer natureza,

no

ambiente escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,
serão aplicadas as seguintes sanções,

esgotadas todas as medidas de

conciliação:
I — advertência verbal;
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Il —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

Ill — registro ao Conselho Escolar:
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade da
infração,

sendo do

Diretor da

Escola e a

Coordenação Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

$ 20 - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das

sanções disciplinares.

SEÇÃO III
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou

ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
|! — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,

assim como informados das avaliações por estes obtidas;
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III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da

Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;

II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
III - comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;

IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma que

alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de

alunos,

monitor e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
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IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for

previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
l — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrentes

de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;
III — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
l — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;

II - auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
III — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que

possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas

e do mobiliário em geral;
VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, O uso da iluminação, energia
elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.

Art. 90 — Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
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função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único —A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla defesa
e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de ensino
e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por lei
específica:

l.

Associação de Pais e Mestres;

II.

Conselho Escolar;

III.

Grêmio Estudantil.
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II-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;

III-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;

VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÓES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à

homologação pela Secretaria Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL NAVARRO DE BRITO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPnULOI
DAIDENnFmAÇÃO
SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Navarro de Brito, situada no(a) Rua Cristóvão Pinto,
s/nº, Bairro Centro, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação,

nos

termos

dos

dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

ê 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
publicado no Diário Oficial do Município, edição de 20/12/1967 com início de
funcionamento no ano de 1967, é jurisdicionada à Secretaria Municipal da

Educação.

é 2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola
serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua

demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
II — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
IIl — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1ª e 20 Tempos
Formativos);
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada nO artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II

FILOSOFIA
Art.

3º

-

A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o
exercício da Cidadania embasados nos seguintes princípios:

a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b.

o direito dos alunos a

brincar,

como forma

particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
O. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponiveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à

interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo Oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino

Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história,

aos

educandos,

capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art.

6º - Apoiar a

organização e a oferta do Atendimento

Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com defICiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7o - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
I — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é O núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
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I — Diretor(a);
ll — Vice - Diretor(a);
lll - Coordenação Pedagógica.

Art.10c - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de represente-Ia perante as autoridades escolares e outros,

em todas as ocasiões e Oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, O Diretor será substituído pelo
Vice— diretor, legalmente habilitado para O exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
! - Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, O

calendário escolar,

as determinações superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;

Il — representar a escola perante as autoridades escolares;
IIl — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI — tirmar parcerias;
VII

— aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano

Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;

XI — certificar documentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
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Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizar O horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por deiegação deste, no cumprimento de atividades específicas;

ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por protissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:

1 — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares de Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos

através de projetos especiticos;
ll — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de

planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;

lIl — organizar atividade de integração escola/familla/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V-

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no

calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e ehcaz dos recursos didáticos;
XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;
XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme

os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma

para pIanejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de

Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII - Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO III
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 — A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar

são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16 — O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familia-

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege—se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos

à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função é
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
" - organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos

documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
III — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a

assegurar a Clareza e fidelidade;
V - assinar, juntamente com O Diretor, fichas, atas, certificados e outros

documentos referentes à Secretaria;
VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.

lI — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;
c. Ata de reuniões;

d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados ânais;
i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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administrativos e de apoio serão

designados ! nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal, em

número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPíTULO [
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I

DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo

de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se—á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante

os processos de ensino e de aprendizagem;
II - avaliar O aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

Ill

- decidir sobre a

promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com O de

sua classe, ratificando ou retifrcando a decisão do professor;
IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ate as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Infantil

serão feitas

reuniões dos
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professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:

! - Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;

b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
O. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
c. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré-escola) — cn'anças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças

ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. II Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
o III Ciclo: 60 ao 9º ano do ensino fundamental;
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo l (1ª ao 3º ano) e Eixo II (40 ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo lII (6ª e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9“ ano).
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Art. 26 - Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme

Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO ]

FINS E OBJETIVOS Dos CURSOS

SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral

da criança até cinco anos de

idade,

em seus aspectos fisico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as

subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o

desenvolvimento da criança em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

coanança

em

suas

capacidades

e

percepção de suas limitações;
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III — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais,

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;

VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica

e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes

grupos,

nos quais exercite a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
I - Anos Iniciais (1ª ao 5º ano de escolarização);
lI - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia e no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

I — Linguagens e suas tecnologias;
ll - Matemática e suas tecnologias;
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Ill — Ciências da Natureza e suas tecnologias;

IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
VI — Temas Integradores.

gzº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

ê3º. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

â4º — O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;
ll — a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
lll — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
Vl — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (EPJAI) destina—se

àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MíNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Art. 32 - Nos termos da LDB 9394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I - Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
Il — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no

mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I - Eu, o outro e o nós;
ll - Corpo, gestos e movimentos;
Ill — Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e

V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

êtº. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de O a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de

aprendizagem.
I — Conviver;
Il — Brincar;

III — Participar;
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IV — Explorar;
V — Expressar;
Vl - conhecer-se.

êzº. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
] — Linguagens;

II — Matemática;
lll - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:

Vl - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:

! - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);
! - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4ª e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

â1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

p,
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ª 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

5 3D - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro—
Brasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.63912003 e nº 11.645/2008

serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas
em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no

minimo, 800h (oitocentas horas).

êõº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO lll
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:

1 - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
ll - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

IlI - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. lntegralizaram O Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e ldosas, os seguintes saberes:

I — Matemática;
Il - Língua Portuguesa;

III - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
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V — Ciência;
VI — Geograâa;
VII - História;

VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

gzº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do início das atividades Ietivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o

Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37' - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

I - Introdução;
Il - Justificativa;
lll — FilosofIa;

IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI - Metodologia;

VII — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIII- Avaliação;

XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /

saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do
Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua
consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
|

—-

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

aprendizagem

dos

conhecimentos;
ll — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações
novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais
ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

& 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2º - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

5 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO I
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando—se em consideração as características da faixa etária;

II — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;

Ill — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva—se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar

e conhecer-se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem Objetivo de promoção.
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ê 2º - A síntese das Observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

5 3ª— Ao término de cada trimestre,

os pais ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II

AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao 50 ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6“ ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas

áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no fInal de cada trimestre).
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Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova frnal,

onde deverá atingir a nota

5,0(cinco).

SEÇÃO III
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao Hnal do ano, em cada componente curricular, média igual ou

superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e Cinco por cento) de

frequência em relação ao total de horas letivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta

e cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; ll — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.

4%
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar,

por todos os meios, evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO v
DA FREQUENCIA
Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar

anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas a Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados

relativos à apuração de assiduidade deverão

comunicados ao aluno e ao pai ou responsável,

ser

após cada síntese de

avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercicios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se—á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59

- A

matrícula

será

efetuada

mediante

requerimento

do

pai

ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela

Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matricula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março

para os alunos que estão iniciando.

Art, 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos
específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - AS transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a

legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃOIu
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular

e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 — Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto dO Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 — Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo

Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
l — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

II — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
lll — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V - participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,

com a finalidade de promover a continua formação e o aperfeiçoamento
profissional;

IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
l— observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
lI — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-784Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — eêaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;
VI — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
Vlll — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;
lX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa-Io de modo a

inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando O interesse dos alunos;

XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para O crescimento
como pessoa e profissional;

XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se, não sÓ em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina,

mas fundamentalmente com a formação do aluno como

um

verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
II - fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos

ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da

escola;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-785Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

IV —— atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
II — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às

sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
l - direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll - serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
lll — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu

exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 — O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

ll - respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;

III - tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo O material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;

Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX - comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;

XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII - justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das auías;

Xlll — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;

XIX - responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes a biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 — São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:
I — serem respeitados em suas individualidades;
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II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos

da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
lll - serem orientados e atendidos em suas dificuldades;
IV — usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;

Vll — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIII — participarem da atividade de recuperação;

IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
l — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;

Il — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;

lll — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;

IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do
Órgão competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;
VII

—

discriminar,

usar

de

violência

simbólica,

agredir fisicamente

elou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;
Vlll

—

expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer

pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do

respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;
XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever

de deixa-IO na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
O descumprimento desta norma

aluno poderá fazer o uso do mesmo.

ocasionará O recolhimento do mesmo e será feito registro.
Xll — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar

em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou
física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

OS

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as

medidas de conciliação:
l — advertência verbal;
ll —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
III - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de

cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO IIl
DOS PAIS
Art. 83 - AOS pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecuçã
o,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio
ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógi
cos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
ll — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III - serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante
da

Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:

| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;

ll — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

Ill - comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e O bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que
o
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando
desta
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forma que alguém da direção se comprometa a dar O medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO IV
Do PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor
de

alunos,

monitor e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art, 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica“, é assegura
do
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, O seguinte:

I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com
a
sua condição pessoal e profissional;
lI — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área
de
atuação profissional;
lll — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condiçõe
s de seu

exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridad
e superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;

V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profission
al,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do
que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
!

—

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;
Il — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões
e períodos de
permanência na Escola;
lll — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como
aos demais
profissionais da Escola.
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Art. 89 — São deveres das serventes:
l — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
lI — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
Ill — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;

IV - cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e
externas e do mobiliário em geral;
Vll —veriticar, para efeito de segurança e Cidadania, o uso da iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação

trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla
defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de

j
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ensino e legislação geral vigentes no país e terão solução orientada pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 — A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por
lei específica:
l.

Associação de Pais e Mestres;

ll.

Conselho Escolar;

Ill.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da

Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS

Art. 94 - A Escola manterá à disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
Síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento

Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência, Sistemática de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência
dos responsáveis.
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Art. 95 — Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituidas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de

seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do
Conselho Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação,
entrará em vigor, no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte

à sua publicação, no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

lncorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art.

98 — Os diários de classe,

após o encerramento do ano letivo,

permanecerão arquivados por um periodo de dez anos e posteriormente

serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente

na

unidade elou

na

região,

atendidas

as

novas diretrizes

da

Educação Especial;
III-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;

IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de
inclusão dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;

VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÓES REGIMENTAIS
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Art. 100 — As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal da
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL ESCOLINHA PIU-PIU
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO !
Art.1º. A Escola Municipal Escolinha Piu—Piu, situada na Travessa Quinze de

Novembro, S/N, Centro, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público
Municipal e administrada pela Secretaria Municipal da Educação, nos termos dos
dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

ª 1ª — A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,

com início de funcionamento no ano de 1983, é jurisdicionada à Secretaria
Municipal da Educação.

& 2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola serão

identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere O artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua

demanda escolar:
| —— Educação Infantil (creche e pré-escola);
II — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 2º Tempos
Formativos);
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Parágrafo único - A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno considerando
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a

qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o exercício da
cidadania embasados nos seguintes princípios:

a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO IIl
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino

Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 90 ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,

assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições que
se seguem:
I — Direção
Il — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
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l — Diretor(a);
II — Vice - Diretor(a);

III — Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá
garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,
além de representá-Ia perante as autoridades escolares e outros, em todas as
ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo Vicediretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o

calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
ll — representar a escola perante as autoridades escolares;

lII — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que
fundamentam sua prática;

IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI — firmar parcerias;

VII — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;

Vlll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global

da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;

XI — certificar documentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
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XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por

delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
ll — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e

com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de

Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
lI — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a

reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nivel da Escola, cursos e classes;
III — organizar atividade de integração escola/familla/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;

V- assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização, coordenação
e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
Vll — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar,

com vistas ao aprimoramento das funções docentes,

estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
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VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino—aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que
visem a sua maximização;

XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
XlII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover O desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos
disponíveis;
XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas
a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de
desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XViII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
XXV — Outras funções correlatas.
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SEÇÃO Ill
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são
definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familla
-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades
e rege-se pelo
Estatuto — Padrão estabelecendo sua programação em
consonância com o

Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos
relativos à
vida escolar, bem como o registro dos documentos visando
garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a
produção de
informações de interesse interno e das autoridades educaci
onais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa
qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente
para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas
ausências ou

impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e
legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 — São atribuições da Secretaria:
[ — responder perante a Direção da Escola pelo expediente
referente a serviços

gerais da Secretaria;
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II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
III — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à

assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a

assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com O Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;

VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art. 20 - A Secretaria terá, sob sua responsabilidade, a seguinte documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.

II — Livros de:
a. Matrícula;
b. Listas-piloto;
o. Ata de reuniões;

d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;

h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;
]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
Do PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
Art. 21 - Os colaboradores técnicos, administrativos e de apoio serão designados

/ nomeados / contratados pelo

Poder Executivo

Municipal,

em

número

&
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necessário para

o desempenho das funções de secretaria,

monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e

porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
II - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
III

-

decidir

sobre

a

promoção

ou

retenção

do

aluno

com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;

IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente
com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I

NiVEiS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO
Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;

c. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;
o. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré—escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 90 ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. Il Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;
llI — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo Il (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (6º e 7º ano) e Eixo IV (8º e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas
no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da
Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do
Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem
como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade,
em seus aspectos físico, psicológico,

intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.
Parágrafo Único. A Educação Infantil está
embasada na Base Nacional Comum

Curricular, no Documento Referencial Curric
ular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organizaçã
o da Base, consideram—se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma
etapa de escolarização.
Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínim
os a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas
para promover o bem estar e O

desenvolvimento da criança em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação
de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser human
o, da natureza e da sociedade;
ll — levar o aluno a desenvolver uma imag
em positiva de si, atuando de forma

cada vez mais independente, com confiança
em suas capacidades e percepção
de suas limitações;
Ill — levar o aluno a descobrir e conhecer progr
essivamente o próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolve
ndo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar;

IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar
cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus intere
sses e pontos de vista com os
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demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua
conservação;

Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,

pensamentos, desejos e necessidades;
VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e
escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e avançar no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO Il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l - Anos Iniciais (1ª ao 5º ano de escolarização);

Il - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

â1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I — Linguagens e suas tecnologias;

ll — Matemática e suas tecnologias;
IIl - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;

V - Ensino Religioso;
VI — Temas Integradores.
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szº. Em cada área do conhecimento competências e habilid
ades deverão ser

desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

êSº. O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativ
a complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/9
6, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como
meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;

Il — a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade;
Ill — 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 solidar
iedade humana
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
V— estimular o aluno a assumir responsabilidades, compre
endendo seus direitos

e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em
sua comunidade
imediata;
VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização
pessoal, de conduta

autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com
vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;

VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas,
em diferentes
situações da vida.

SUB—SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
(EPJAI) destina-se

àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade
de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-808Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l— Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
ll — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO III
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES

SUB-SEÇÃO !
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:

I- Eu, o outro e o nós;
II - Corpo, gestos e movimentos;
Ill - Traços, sons, cores e formas;

IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar
noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir OS seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
l — Conviver;

II — Brincar;
lII — Participar;
IV — Explorar;
V — Expressar;
Vl - conhecer-se.

52º. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:

I— Linguagens;
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Il — Matemática;
Ill - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;

VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;

X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);
l - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (40 e 5º de ano de escolarização);

I|I - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

â1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 /2019).

& 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,

outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,
informática e musicalização.

& 3º - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira

e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o
estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de Educação.

549 A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

sãº, A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no

minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas abordará as seguintes
áreas do conhecimento:
I - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ill - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

ê1º. lntegralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
I — Matemática;
ll - Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
V — Ciência;
VI — Geografia;
VII — História;

VIIl - Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

êZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas

será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-811Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

| - Introdução;
lI - Justificativa;
IIl — Filosofia;
|V — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
Vl — Metodologia;
VII — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIII- Avaliação;

XIV — Proposta de trabalho;
XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à Secretaria

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular / saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do Documento
Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades temáticas, Objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
l— acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;

ll — verificar se O aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou
em
grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de conhecime
nto.

& 1º — Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 2º - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;
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% 3º - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por

parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO [
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
ll — desenvolver no aluno todos os pré—requisitos necessários para O início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do

encaminhamento para o Ensino Fundamental;
III — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente

envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer—se.

& 1º — Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma

de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através de
conselho de classe;

5

3º— Ao término de

cada trimestre,

os

pais

ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB—SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Art, 44 - No 1ª ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.
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Art. 45 - Do 4ª ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos

resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 60 ao 80 ano do Ensino Fundamental as Sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas

do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃon
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 — No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinco).

SEÇÃOIH
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em
relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único - O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova final

tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos previstos
pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar;
ll — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação

apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada componente
curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação

educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de

escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA

Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com O mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por

cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunicados
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRíCULAS
Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou

responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para O cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsáv
el

e a entrega da documentação exigida em cada caso.
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Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para

crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os

alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,
para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de

existência de vagas.

SEÇÃO lIl
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular e

de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

&
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TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio
os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de

Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
l — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
Il — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

lIl — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
VI — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal, com
a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;
IX -— Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;

Ill — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

V — participar das reuniões pedagógicas;
Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos

professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-IO de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;

X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,

aumentando o interesse dos alunos;

é
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XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados

os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como
pessoa e profissional;

XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua disciplina,
mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.
Art. 73 — Será vedado ao professor:

l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou
registros
sob sua responsabilidade;
ll —fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar
donativos ou
contribuições, bem como a comercialização de produtos sem
a prévia

autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos
da escola;
IV — atender, durante aS aulas, a pessoas estranhas, bem como
a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substânc
ias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões
ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consult
ada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimen
to, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotad
as todas as
possibilidades de conciliação:

I— advertência verbal;
II — advertência escrita;

lII — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação
às sanções
impostas.

%
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Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;

Ill — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;

IV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:

[ — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;
|I — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;

Ill — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;
V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;

VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
Vll — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e

colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos

gerais, sempre que lhe for solicitado;
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IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter-se em sala durante o período das aulas;

Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de inicio
das aulas;

XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e

os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de Si ou através de seus pais
ou
responsáveis:

I— serem respeitados em suas individualidades;
Il — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e Objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
III — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;

IV — usufruírem de ambiente que possibilite O aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;

VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentad
os;
XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultado
s da
avaliação.

Art. 81 — Ao aluno é vedado:

| — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico
e o
andamento das atividades escolares;
Il — ocupar-se, durante o periodo de aula, de atividades contrárias ao
processo
pedagógico;
lll — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente,
qualquer

documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
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IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao

estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.

V — ausentar—se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão
competente;

VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização dO órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

ensino;
VII — discriminar,

usar de violência Simbólica,

agredir fisicamente e/ou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

VIII — expor colegas, funcionários,

professores ou qualquer pessoa da

comunidade às Situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo
professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;

XI — o aluno tem O direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa—Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar O
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionará
o recolhimento do mesmo e será feito registro.

XII — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIlI — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar

em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física
de outrem;

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;

XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,
serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas
de

conciliação:
I — advertência verbal;
Il —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;
Ill - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até
três dias
letivos;

V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilid
ades de
cumprimento dos deveres escolares.

é 1º - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidad
e da

infração,

sendo do

Diretor da

Escola e a

Coordenação

Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

& 2º - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso
à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de
defesa.
5 30 - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola
ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independenteme
nte das
sanções disciplinares.

SEÇÃO IIl
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para
a consecução,

por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio
ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagóg
icos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola,
seus

projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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ll — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,

assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação,

para expor suas queixas, dúvidas ou

dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:

I — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;
III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV— apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta forma que

alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86 — A

equipe técnico-administrativa

e

de

apoio

é

constituída

de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor

e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, O seguinte:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
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III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;
IV— terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

Vll —terem Viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for

previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
I — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrentes
de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;
lll — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
I — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;

Il — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
III — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;
IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;

V —— executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuidos;

VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e externas
e do mobiliário em geral;
VlI —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação, energia

elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;
VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da

Direção.
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Art. 90 — Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a

função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único —A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla defesa
e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas
no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consulta
da a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislaçã
o de ensino

e legislação geral vigentes no pais e terão solução orientada pela Secretar
ia
Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria
Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente
e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA
Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolare
s criadas por lei
específica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

II.

Conselho Escolar;
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Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS

Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento Escolar
referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemática de avaliação,
reforço e recuperação e compensação de ausências,

para ciência dos

responsáveis.

Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de

seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do Conselho
Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação, entrará em vigor,

no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte à sua publicação,
no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

Incorporam-se

a

este Regimento Escolar as determinações
supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos

órgãos competentes.

Art.

98 — Os diários de classe, após o encerramento do ano letivo,

permanecerão arquivados por um período de dez anos e posteriormente serão
incinerados e lavradas as atas competentes.
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:

I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;
lll-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
lV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas Classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO v

DAS ALTERAÇÓES REGIMENTAIS
Art. 100 — AS alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.

Rita Conceição Mato Grosso Brito Ribeiro
Diretor(a) Escolar

Cassiele Gonçalves Santana
Coordenador(a) Pedagógico(a)

Thaizanete da Conceição Nascimento

Juciara Barbosa Ribeiro Silva

Vice-Diretor(a) Escolar

Secretário(a) Escolar

Bel. Pedro ld

aújo Júnior,

OA IBA nº 15.894
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
l-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
Il-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da Educação
Especial;

III-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;

IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão
dos alunos nas classes comuns;

V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como a comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÓES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento

Escolar serão submetidas à

homologação pela

Secretaria

Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ATO REGIMENTAL (Nº 05/2021)

ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE SAPEAÇU
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPWULOI
DAlDENHHCAÇÃO

seçÃor
Art.1º. A Escola Municipal Rural de Sapeaçu, situada no (a) Rua XV de
novembro, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação,

nos

termos

dos

dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

é 10 - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
a
com inicio de funcionamento no ano de 1951, e' jurisdicionada à Secretari

Municipal da Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola
serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua

demanda escolar:
l— Educação Infantil (creche e pré-escola);
ll — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (1ª e 20 Tempos

Formativos);

ao
Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada

Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

(of
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo iº, vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO ||
FILOSOFIA

Art.

3º

-

A

Escola

deve

voltar—se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b,

o direito dos alunos a brincar,

como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
c. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;

e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO lll
FINS DO ESTABELICIMENTO

Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em função das necessidades e características de desenvolvimento e
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9“ ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO lV
OBJETIVO DA ESCOLA
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-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo—os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
e, que
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidad

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico—cultural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art.

6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento

Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com defIciência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições

que se seguem:
l — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola e o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - lntegrarão a Direção da Escola:
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I — Diretor(a);
ll — Vice — Diretor(a);
IlI - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo

com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de representa—la perante as autoridades escolares e outros,

em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo
Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
l — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
ll — representar a escola perante as autoridades escolares;

Ill — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fundamentam sua prática;

lV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl — firmar parcerias;

Vll — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio
pedagógico;
Vlll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global

da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;

X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;

Xl — certificar documentos;
Xll - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

â;
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Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XlV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice—diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualifIcado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de

Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específIcos;
Il — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a

reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e
classes;
lll — organizar atividade de integração escola/familla/comunidade;

lV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V— assistir ao diretor nas atividades de planejamento, organização,
coordenação e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;

VIl — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no

calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;

VllI — propiciar o entrosamento dos docentes;
lX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xl - acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;
XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

Xlll — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVll — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma

para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que

atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;
XX —- elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXllI — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;

XXIV — Articular—se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO lll
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar

são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO lV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familia—
Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e

Art.

rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabaãho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
ll — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos

escolares

documentos

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
|lI — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à

assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
lV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fIchas, atas, certificados e outros

documentos referentes à Secretaria;
Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

A

-

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
! — Prontuários de professores e alunos.

Il — Livros de:
a. Matricula;
b. Listas—piloto;

c. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;
f. Registro de frequência de funcionários;

9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;

]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI

DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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administrativos e de apoio serão

Municipal, em
designados [ nomeados ! contratados pelo Poder Executivo

de
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor
vigilantes e
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras,
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I

DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
á
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se—
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

â1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante

os processos de ensino e de aprendizagem;
ll - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
a
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;

lll - decidir sobre a promoção ou retenção do aluno com rendimento
insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratifIcando ou retiúcando a decisão do professor;

lV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
setor
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no
competente.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Art.

24

-840Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

-

Na

Educação

Infantil

serão feitas

juntamente com a coordenação pedagógica,

reuniões dos
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professores,

para discussão do processo

educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATlVO

CAPÍTULO !

NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 — A escola oferecerá os seguintes cursos:
l — Educação Infantil —— atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de

março:
0. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de
março;
O. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré-escola) - crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
Il — Ensino Fundamental — em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. ll Ciclo: 4º ao 50 ano do ensino fundamental;
c. llI Ciclo: 6ª ao eº ano do ensino fundamental;
Ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo ! (1º ao 3º ano) e Eixo II (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (Bº e 9D ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme

Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB—SEÇÃO |
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral

da criança

até cinco anos de

idade,

em

seus aspectos fisico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da familia e da

comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil esta' embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 « São os seguintes fIns e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o

desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

coanança

em

suas

capacidades

e

percepção de suas limitações;
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lll — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
lV -— levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
VI — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VIl — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VllI — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
l - Anos Iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);

ll - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

51º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

[ — Linguagens e suas tecnologias;

ll — Matemática e suas tecnologias;
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lll — Ciências da Natureza e suas tecnologias;
lV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
Vl — Temas Integradores.

gzº. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

êSº. O Ensino Fundamental constitui—se uma ação educativa complementar à
Família.

54“) - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;
ll — a compreensão do ambiente natural e social, do sistema politico, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
lll — o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
lV — o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus

direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
Vl — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em

diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO lll
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAs
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.

II — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no
mínimo,

200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar,

excluindo

reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:

l - Eu, o outro e o nós;
lI — Corpo, gestos e movimentos;
lll - Traços, sons, cores e formas;
IV — Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de

aprendizagem.
l — Conviver;

|I — Brincar;
lll — Participar;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-845Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

IV — Explorar;
V — Expressar;
VI - conhecer-se.

gzº. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I — Linguagens;

lI — Matemática;
lll - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V - Arte:

VI - Corpo e Movimento;
Vll - Atividades artísticas;
Vlll - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, familia e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
l - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);

l - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5ª de ano de escolarização);
lll - Anos Finais (6ª ao 9(, ano de escolarização).

â1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-846Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

ª 30 - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas
em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

_S,4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 800h (oitocentas horas).

55º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO Ill
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:

l — Matemática, Códigos e suas tecnologias;
ll - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
lll - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV —- Projetos Integradores.

519 Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e ldosas, os seguintes saberes:

I — Matemática;
II - Lingua Portuguesa;
lII - Língua Estrangeira;

IV — Arte;
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V — Ciência;
Vl — Geografia;
VII — História;
Vlll - Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

êZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas
será de, no minimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 - Anualmente, antes do inicio das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Politico Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

I - Introdução;
II — Justificativa;
lll — Filosofia;

IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
Vll -— Concepções;
VllI - Gestão Escolar e Apoio Administrativo;

IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
Xl — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
Xlll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

Art. 38 — Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /
saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do

Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV

DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO [
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único - São Objetivos da avaliação:
l

—

acompanhar

e

verifrcar

o

desempenho

e

a

conhecimentos;

ll — verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de Situações
novas;
III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais
ou em grupos), bem como expressão oral,

participação e progressão de

conhecimento.

5 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

& 2º — São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

& 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 — A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
l — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;

Il — desenvolver no aluno todos os pré—requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
lll — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

5 1ª - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem Objetivo de promoção.
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& 2º - A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

5 Sº- Ao término de cada trimestre,

os pais ou responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 — No 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao Sº ano do Ensino Fundamental as Sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - DO 6ª ao 8“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas

áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a

média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO

Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).
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Art. 49 - NO final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final,

onde deverá atingir a nota

5,0(cinco).

SEÇÃO Ill
PROMOÇÃO

Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 — Será considerado promovido para O ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova

final tendo que atingir a nota 5,0 (Cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art, 52 - Serão considerados retidos:
I -— os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta

e cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; ll — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar,

por todos os meios,

evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA
Art. 53 — É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no minimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 — É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos

expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados relativos à

apuração de assiduidade deverão ser

comunicados ao aluno e ao pai ou responsável,

após cada síntese de

avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69,

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR
SEÇÃO I

DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 — É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª — Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

5 2ª - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59

— A matrícula

será

efetuada

mediante

requerimento

do

pai

ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 — A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 — No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março

para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

especíhcos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II

DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 — As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de

existência de vagas.

SEÇÃOIH
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 — Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de

apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos doMinistêrio da Educação.

SEÇÃO I
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DOS PROFESSORES

Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 — Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo

Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

II — eaaborar e executar a programação referente à regência de classe e
atividades afins;
III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
VI — participar dos Conselhos de Ano;

VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento

profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art: 72 - Constituem deveres dos professores:
l — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
ll — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento

do horário escolar;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-856Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

lII — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente

com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

V - participar das reuniões pedagógicas;
Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;

VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos

professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-Io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;

Xll — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, O que contribuirá signifIcativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina,

mas fundamentalmente com

a formação do aluno como um

verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros

sob sua responsabilidade;
Il — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;

III —— ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,

a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
Vl — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as

possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;

ll — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às
sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:

l — direito à realização humana e prºfissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
Ill — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;

VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:
l — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;

III — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;

V - compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;

X — manter-se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou

responsáveis:
I— serem respeitados em suas individualidades;
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to
Art. 100 - As alterações que se fIzerem necessária no presente Regimen
l da
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipa
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO PACHECO
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO

SEÇÃO I
Art.1º. A Escola Municipal Rural do Pacheco, situada no(a) Povoado Pacheco
Zona Rural, Sapeaçu — Bahia, e mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação,

nos

termos

dos

dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

ª 1ª — A Escola referida no caput e jurisdicionada a Secretaria Municipal da
Educação.

& 2º — Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola
serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as

seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:
I— Educação Infantil (creche e pré-escola);

II —— Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (tº e 2º Tempos
Formativos);
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, Vinculada ao
Sistema Municipal de Ensino, reger—se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art.

3º

-

A

Escola

deve

voltar-se

para

O

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o

exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;

c. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à

interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e Objetivo oferecer serviços educacionais
em

função das necessidades e características de desenvolvimento e
aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais

do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
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5º

—

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história,

aos

educandos,

capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade Sócio—econômico-cultural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art.

6º - Apoiar a

organização e

a

oferta

do Atendimento

Educacional

Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO 1

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º — A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
| — Direção
II — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

4
Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:

(xy/
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l — Diretor(a);

Il — Vice - Diretor(a);
Ill - Coordenação Pedagógica.

Art.10º — A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo

com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de representa-Ia perante as autoridades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo
Vice- diretor, legalmente habilitado para O exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, O
calendário

escolar,

as determinações superiores e

as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
ll — representar a escola perante as autoridades escolares;
lil — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI — firmar parcerias;
Vil

—

aprovar

as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes

setores

de

apoio

pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;

IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
Xl — certificar documentos;

Xli - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

(QI,
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XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do Vice-diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 13 — A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
l — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, alem de trabalhos expressos

através de projetos específicos;
II — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

o

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nivel da Escola, cursos e
classes;

lll — organizar atividade de integração escola/famíiia/comunidade;

lV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V-

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
VI — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
')!“

calendário escolar, com Vistas ao aprimoramento das funções docentes,

&
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estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;

Vili — propiciar o entrosamento dos docentes;
|X — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino—aprendizagem;

X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;
Xli — sistematizar O processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
Xiii — participar na definição das turmas;

XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme
os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;

XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar O trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;

XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de

cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;

XXIV — Articular—se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO lll
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 — A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar

são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

'I6 - O Círculo de

Pais e Mestres visa a integrar Escola—Familia—

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege-se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO V
DA SECRETARIA
Art. 17 — A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a

identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre O
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente
habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preservação dos

documentos

escolares

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;

lll — redigir e fazer expedir toda a correspondência da escola, submetendo-a à
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a
assegurar a clareza e fidelidade;
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;
VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
l — Prontuários de professores e alunos.
Il — Livros de:
a. Matrícula;
b, Listas-piloto;

o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;

j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;

!. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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— Os colaboradores técnicos,
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administrativos e de apoio serão

designados / nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art, 22 — O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo

de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

êiº O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
II - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às

diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
Ill

- decidir sobre

a

promoção ou

retenção do aluno com

rendimento
insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com O de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;

IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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24 —

Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões

dos

professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I

NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:

l — Educação Infantil — atenderá alunos de O a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo | (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;

b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de

março;
O Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d, Grupo V (pré—escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de
março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos ate' 31 de março.
a. I Ciclo: iº ao 3º ano do ensino fundamental;
b. ll Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: 6ª ao 9º ano do ensino fundamental;

ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (iº ao 30 ano) e Eixo II (4º ao 5º ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (6ª e 7º ano) e Eixo IV (8º e 9º ano).
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Art, 26 —- Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade

escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser

criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como Objetivo O desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e nO Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram—se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São OS seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o

desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

II — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

confiança

em

suas

capacidades

e

percepção de suas limitações;
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III — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem—estar;

IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar O aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo—se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;

Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;

VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e Situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

Significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes

grupos,

nos. quais

exercite a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
! — Anos iniciais (iº ao 5º ano de escolarização);

II - Anos Finais (Bº ao 9º ano de escolarização).

â1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular

da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I— Linguagens e suas tecnologias;

&

II — Matemática e suas tecnologias;
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lll - Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
Vl — Temas Integradores,

52º. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

ê3º, O Ensino Fundamental constitui-se uma ação educativa complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art, 32 da LDB 9394/96, tem como

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
l — o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura 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;
lll — 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;
V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua

comunidade imediata;
VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma
trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII — incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em

diferentes Situações da vida.

SUB—SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas (EPJAI) destina-se
ãqueies que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MINIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:

l— Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no

mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO Ill
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB—SEÇÃO |
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
l— Eu, o outro e o nós;
Il - Corpo, gestos e movimentos;

ill — Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, faia, pensamento e imaginação; e

V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

g1º. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem
enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem

desenvolver de O a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.

l — Conviver;

li _ B rIncar,
'
-

Gry

lll — Participar;
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IV — Explorar;
V — Expressar;
VI - conhecer—se.

52º. A Educação infantil abordará os seguintes saberes:
l— Linguagens;

II — Matemática;
Iii — Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;

Vll - Atividades artísticas;
VIII — Atividades de jogos e recreação;
IX — Educacional sócio emocional, familia e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

êBº. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB—SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (1º ao 3º ano de escolarização);

l - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
Iii — Anos Finais (6º ao 90 ano de escolarização).

giº — No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,

temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

(©

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).
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ê 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,

outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

& 3ª — A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasiieira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas
em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes
as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

â4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

âõº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, IOOOh (mil horas).

SUB—SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:
| — Matemática, Códigos e suas tecnologias;
li - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

êiº. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
l — Matemática;
Il - Língua Portuguesa;

ill - Língua Estrangeira;
iV —Arte;
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V — Ciência;
VI — Geografia;
Vll — História;
VlII — Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana,

ê2º, A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no minimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 — Anualmente, antes do inicio das atividades Ietivas, o corpo docente,

Direção e Coordenação Pedagógica reunir—se-ão em atividades de
planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 — A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:
I - Introdução;
ll — Justificativa;

|II — Filosofia;
IV —— Caracterização da demanda escolar;

V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;
Vll — Concepções;
Vlll — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;

IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
Xlli— Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 — O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /

saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do
Documento Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidades
temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO

Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; e a
constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua
consecução.

Parágrafo Único — São objetivos da avaliação:

|

—

acompanhar

e

verificar

o

desempenho

e

a

aprendizagem

dos

conhecimentos;

Il — verificar se O aluno transfere conhecimento na resolução de situações
novas;
Ill — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;

IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercicios (individuais
ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento,

5 iº - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

â 2º - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

â 3º - Toda proposta deverá levar em conta a construção dO conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO [
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação infantil terá por finalidade:
| — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as caracteristicas da faixa etária;
Il — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
ill — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva—se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar

e conhecer—se.

& iº - Na Educação Infantil, a avaliação far-se—á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.
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ê 2º - A síntese das Observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

é

3º- Ao término

de

cada trimestre,

os

pais

ou

responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB—SEÇÃO II
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 44 - No iº ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - DO 4ª ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da

avaliação do

aproveitamento serão expressas em

parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas

áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a Oportunidade de fazer

uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).
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Art. 49 — No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15

pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota
5,0(cinco).

SEÇÃO ill
PROMOÇÃO
Art. 50 — A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou

superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não Obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO
Art. 52 — Serão considerados retidos:
l — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta
e Cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em
cada

componente

curricular,

independentemente

da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente,
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Parágrafo

único. A Escola deverá

buscar,

por todos os meios,

evitar a

reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA

Art. 53 — É obrigatória a frequência as aulas previstas no calendário escolar

anual, com o minimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no minimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possivel o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação Vigente.

Art.

56

—

Os

dados

relativos

a

apuração

comunicados ao aluno e ao pai ou

de

assiduidade

responsável,

deverão

ser

após cada síntese de

avaliação.

Art, 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTU LO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou

responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 iº - Para O cumprimento do disposto no caputdeste Artigo, a Escola, por sua

Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste
Regimento.

ê 2º — A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59

- A

matrícula

será

efetuada

mediante

requerimento

do

pai

ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art, 6”; - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 — No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março

para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

Observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 — As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO III
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES

Art. 65 — Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 — Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

THULOVI

mRaTOSEDEVERESDOSPARncmANTESDOPROCESSOEDUCAnvo

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano

de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e

alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃOI
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DOS PROFESSORES

Art. 69 — O corpo docente será constituído de professores qualificados e

habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.7O - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano

de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art, 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

ll — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;

III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;

V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;
VI — participar dos Conselhos de Ano;
Vli — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
Vlll — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e O aperfeiçoamento
profissional;
iX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
l — observar e respeitar O disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
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||| — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;

Vi — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;
Vil — apresentar-se convenientemente trajado;

VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa—IO de modo a
inteirar—se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;

X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;

XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;
XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar—se, não sÓ em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina,

mas

fundamentalmente

com

a

formação

do

aluno

como

um

verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, alem dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
ll — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos
ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;

lll — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 — Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
l — advertência verbal;

Il — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipalde Educação.

Art. 76 — A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às
sanções impostas.

Art. 77 — Constituem direitos do professor:

l — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
ll — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
llI — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;

V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 - São deveres dos alunos:

I -— participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;
Il — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
IIl — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
iV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;

V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;
VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;

X — manter-se em sala durante o período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;

Xll — justificar-se junto a equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;

XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:

| — serem respeitados em suas individualidades;
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Il — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
Ill — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;

IV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
VI — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
Xlll — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
|I — ocupar—se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
IV — trazer para O estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes

materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do

órgão competente;
Vl — receber durante o periodo de aula, sem a prévia autorização do Órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de
ensino;
Vll

—

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 às Situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da saia durante a aula, sem a prévia autorização do
respectivo professor;
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X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do
estabelecimento de ensino;

XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem o dever
de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar o
aluno

poderá

fazer O

uso

do

mesmo.

O

descumprimento desta

norma

ocasionará O recolhimento do mesmo e será feito registro.

Xll — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/Ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;

XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou
física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

AOS

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as
medidas de conciliação:
l — advertência verbal;
Il —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

III - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;

VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

& iº — A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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5 2ª - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.

5 3º — Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentemente das
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecução,

por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógicos

disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
l — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
ll — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
ill — serem
Secretaria

atendidos pelos professores e diretoria ou

Municipal da

Educação,

representante da

para expor suas queixas,

dúvidas ou

dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;
Il — comparecerem as reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

Ill — comunicarem à escola a ocorrência, em familia, de moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo que comprovem que o
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta

&
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forma que alguém da direção se comprometa a dar o medicamento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO iV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é constituída de

Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretaria, inspetor de
alunos,

monitor

e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, é assegurado
ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e profissional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;

III — usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu
exercício;

IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior
(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;

V — usufruir O direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
l

—

assumir,

integralmente,

atribuições,

responsabilidades

e

deveres

decorrentes de suas funções e direitos;

ll — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos de
permanência na Escola;

lil — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.
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Art. 89 — São deveres das serventes:
I— acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
II — auxiliar na preparação do ambiente para OS eventos;
Ill — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;

IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos que
possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuídos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e
externas e do mobiliário em geral;

VII —verificar, para efeito de segurança e, cidadania, o uso da iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

Vlll — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola, quando
incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidade com a
funçãc que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislação
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla
defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

CAPÍTULO I

DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e não previstas no

presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na legislação de

&
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ensino e legislação geral vigentes no pais e terão solução orientada pela

Secretaria Municipalde Educação e Cultura.

CAPÍTULO II

DO CALENDARIO ESCOLAR

Art. 92 - O Calendário Escolar será elaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por
lei específica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

ll.

Conselho Escolar;

III.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação da
Associação de Pais e Mestres com o Conselho Escolar e criar condições para
a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES ESPECÍFICAS

Art. 94 - A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma cópia do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento
Escolar referente às

Normas de Gestão e Convivência,

sistemática de

avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para ciência
dos responsáveis.
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Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituidas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia de
seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do
Conselho Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação,
entrará em vigor, no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte
à sua publicação, no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

Incorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
Órgãos competentes.

Art.

98

—

Os

diários

de

classe,

após

o

encerramento

do

ano

letivo,

permanecerão arquivados por um periodo de dez anos e posteriormente
serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:
I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;

ll-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente

na

unidade

e/ou

na

região,

atendidas

as

novas

diretrizes

da

Educação Especial;
lll—integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades

coletivas programadas pela escola;
IV—orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de
inclusão dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das Classes comuns;

VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS
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ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO VELAME
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPnULOI

DAIDENTNHCAÇÃO

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal Rural do Velame, situada no(a) Fazenda Velame,
Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e administr
ada pela

Secretaria Municipal da Educação, nos termos dos dispositivos constitucionais
vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto
da
Criança e do Adolescente e demais normas legais.

& 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo
Municipal,

com início de funcionamento no ano de 1976, é jurisdicionada à Secretari
a
Municipal da Educação.

5 2ª - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela
Escola

serão identificados, em local visível, para conhecimento da popuiação.
Art. 2º — A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender
as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade
de sua

demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
lI — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
lil — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (iº e 2º
Tempos
Formativos);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo iº, vinculada
ao
Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.
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Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada ao
Sistema Municipalde Ensino, reger-se—á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art. 3º - A Escola deve voltar-se para o desenvolvimento do aluno considerando
as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas sendo que a

qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para O exercício da
cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar, como forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação infantil;
O. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à

interação social, ao pensamento, a ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. O atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e Objetivo oferecer serviços educacionais

em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do iª ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais

SEÇÃO Iv
OBJETIVO DA ESCOLA

(%

do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.
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5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história,

aos

educandos,

capazes de se

construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sõcio-econômico—cultural.

SEÇÃO v
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCN ICA

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA

Art. 7º — A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições que
se seguem:
l — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.
fi

Art. 9º — Integrarão a Direção da Escola:

&)
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l — Diretor(a);
ll — Woe - Diretor(a);

lll - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem caberá

garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a comunidade,
além de representa-Ia perante as autoridades escolares e outros, em todas as
ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo Vicediretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar,

as determinações superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
lI — representar a escola perante as autoridades escolares;
lll — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios que

fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;
V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;

VI — firmar parcerias;
VII — aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;

lX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
Xl — certificar documentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
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XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 — São atribuições do vice-diretor:
I — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou por

delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado e
com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
! — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades
curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;

Il — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder à
reformulação, se necessário; acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento
dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos e classes;

Ill — organizar atividade de integração escola/família/comunidade;
IV — engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V- assistir ao diretor nas at'widades de planejamento, organização, coordenação

e avaliação das atividades curriculares;
VI —- acompanhar o cumprimento do calendário escolar;

VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do
processo ensino-aprendizagem;
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VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;
Xl — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas que

visem a sua maximização;
XII -— sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos recursos
disponíveis;
XVI — coordenar reuniões próprias, o planejamento e as atividades pedagógicas

a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme os princípios
que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as necessidades de
desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento
das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma

para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação

periodicamente;
XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.

XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;

XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar o serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se

às

propostas

da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
XXV - Outras funções correlatas.
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SEÇÃO IIl
CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar são
definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO IV
cíRCULO DE PAIS E MESTRES
Art. 16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Família-Comunidade
a fim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e rege-se pelo

Estatuto - Padrão estabelecendo sua programação em consonância com o
Projeto Político Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos fatos relativos à
vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de

infomações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualincada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal,

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualificado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:

l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referente a serviços
gerais da Secretaria;
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necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir—se
—á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

ªtº 0 Conselho de Classe será composto pelos professores e pela
equipe

diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I — participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos,
durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

ll - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos
às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas
para a

melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento
entre
os educandos;
lll

- decidir sobre

a

promoção ou

retenção do aluno com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com
o de
sua classe, rat'rfrcando ou retificando a decisão do professor;
IV - manifestar—se nos pedidos de reconsideração dos resultados
finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;

V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no
setor
competente.
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Art. 24 - Na Educação Infantil serão feitas reuniões dos professores, juntamente

com a coordenação pedagógica, para discussão do processo educativo dos
alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO
CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:
I — Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;

b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de março;
o. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de março;

o. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de
março;
d. Grupo V (pré—escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de

março;
II — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9“ ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: iº ao 3º ano do ensino fundamental;

b. ll Ciclo: 4“ ao 5º ano do ensino fundamental;
c. lll Ciclo: 6º ao 9º ano do ensino fundamental;
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo ll (4º ao 5º ano);

b. Segundo Tempo Formativo: Eixo Ill (6º e 7º ano) e Eixo IV (80 e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser

criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUB—SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da familia e da comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as

subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na
Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

ll — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada vez mais independente, com coniança em suas capacidades e percepção
de suas limitações;
lll — levar O aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar,
IV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os
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respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e

colaboração;

V — levar o aluno a observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua
conservação;

Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica e
escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de forma
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades,

desejos

e

avançar no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
] - Anos Iniciais (iª ao 5“ ano de escolarização);

ll - Anos Finais (6º ao 9º ano de escolarização).

âiº. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, o Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:
I — Linguagens e suas tecnologias;
ll — Matemática e suas tecnologias;
Ill - Ciências da Natureza e suas tecnologias;

IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

VI — Temas Integradores.
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Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
I — Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
Il — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas letivas em, no
mínimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:

I- Eu, o outro e o nós;
Il - Corpo, gestos e movimentos;
III - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

êiº. Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem enfatizar

noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de O a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.

l — Conviver;
Il — Brincar;
III —- Participar;
IV — Explorar;
V — Expressar;

VI - conhecer-se.

âzº. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I— Linguagens;

/,:T
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II — Matemática;
III - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;

X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

53“. A carga horária anual da Educação infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB—SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
l - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (iª ao 3º ano de escolarização);

I — Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (60 ao 9“ ano de escolarização),

g1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13819 / 2019).

5 2ª - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas

componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros cursos, complementares, como línguas estrangeiras, expressão corporal,
informática e musicalização.

5 3ª - A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro—Brasileira

CS

e Indígena, determinados pelas Leis Nºi 0.639/2003 e nº 11.645/2008 serão
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implementados nas unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com o

estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

êãº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, iOOOh (mil horas).

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as seguintes
áreas do conhecimento:
I — Matemática, Códigos e suas tecnologias;
ll - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV — Projetos Integradores.

âiº. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:
I — Matemática;

II - Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;

IV —- Arte;
V — Ciência;
Vl — Geografia;

VII - História;
VIII - Ensino Religioso;
IX — História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

êZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

É,
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CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS
DE ENSINO
Art. 36 — Anualmente, antes do inicio das atividades
Ietivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão em atividades de
planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagó
gica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educaç
ão Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contem
plará, no mínimo,
os seguintes itens:
I — Introdução;
II - Just'râcativa;

III — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;
VI — Metodologia;

Vil — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;

IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;

Xl — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
Xlll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversificada.

Art. 38 — Os Planos de Curso, para Educação Infantil
, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, poderã
o ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encami
nhados à Secretaria

(ªs

Municipal da Educação, para homologação.
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Art. 40 — Os Planos de Ensino, relativos a cada componente
curricular / saberes,
serão elaborados pelos professores dos estágios/ano
s, a partir do Documento

Referencial Curricular Municipal, contemplando as unidad
es temáticas, objetos
do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA
PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO ! VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO
ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 — A avaliação é um processo constante
em todo trabalho planejado; é a

constatação da correspondência entre a proposta de
trabalho e sua consecução.
Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
| — acompanhar e verificar o desempenho e a apren
dizagem dos conhecimentos;
Il -— verificar se o aluno transfere conhecimento na
resolução de situações novas;

III — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimen
tos e se estes estão
sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no
aprendizado;

V — repensar novas estratégias de trabalho em classe
.
Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabal
hos realizados pelo aluno,
tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercí
cios (individuais ou em
grupos), bem como expressão oral, participação e
progressão de conhecimento.

& iº - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo
a passo, de forma
continuada;

&

& 2º - São igualmente importantes a auto avalia
ção e a avaliação formativa e
somativa;
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5 3ª — Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;

II — desenvolver no aluno todos os pré—requisitos necessários para o início da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente do
encaminhamento para o Ensino Fundamental;

lll - propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& iº - Na Educação Infantil, a avaliação far-se—á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

5 2D — A síntese das observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através de
conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre, os pais ou responsáveis tornarão
conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO Il
AVALIAÇÃO No ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No iª ao 30 ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na ficha de matricula.
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Art, 45 - Do 4ª ao 5“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 60 ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas áreas

do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de 5,0
(cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO"
DARECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15

pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota 5,0(cinco).

SEÇÃOIH
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que

obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou superior
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5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em

relação ao total de horas letivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova final
tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO Iv
DA RETENÇÃO
Art. 52 — Serão considerados retidos:
l — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas letivas dadas e total de dias letivos previstos
pela legislação educacional vigente, independentemente do rendimento escolar;
ll — os alunos que apesar de submetidos às atividades de recuperação
apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em cada componente
curricular, independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação
educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO v
DA FREQuENCIA
Art. 53 — É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar

anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

É
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Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas

pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível O abono de falta às atividades escolares, nos
casos
expressos na legislação vigente.

Art. 56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser comunica
dos
ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de
compensação de ausências, o aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS

Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os temos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagóg
iw
da Escola.

& iº - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se—á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

% 2º — A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável
e a entrega da documentação exigida em cada caso.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-916Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março para os
alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas após análise da documentação, observados os requisitos específicos
de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver encaminhamento,
para consulta, à Secretaria Municipalde Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃO III
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES
Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 — Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular e

(s,

de cada Ano, nos termos previstos pela legislação eduwcional vigente.
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TÍTULO Vl
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio
os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano de
Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto

na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I
Dos PROFESSORES
Art. 69 — O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 - Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo Poder
Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano de
Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:

I — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;
II — elaborar e executar a programação referente à regência de classe e
atividades afins;
III — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
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IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

Vl — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipalde Educação ou Administração Municipal, com

a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional;
IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento

do horário escolar;
III — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afins;
V — participar das reuniões pedagógicas;

Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;

Vll — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a
inteirar—se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — bus—r métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;

ga
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XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento como
pessoa e profissional;

XIll — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;
XlV— preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua disciplina,

mas fundamentalmente com a formação do aluno como um verdadeiro cidadão.

Art. 73 — Será vedado ao professor:
I — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;

ll — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos ou
contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
llI — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,

a não ser em casos de extrema excepcionalidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria

Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano
de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
] — advertência verbal;
Il — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às sanções

(“ªo

impostas.
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IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escolares;
X — manter—se em sala durante o período das aulas;
Xl — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
Xll -— justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de inicio
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;

XIX — responsabilizar—se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:
l — serem respeitados em suas individualidades;

ll — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
"| — serem orientados e atendidos em suas dificuldades;

IV — usufruirem de ambiente que possibilite o aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade;
Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
Vll — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;
XIlI — participarem da atividade de recuperação;

lX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
| — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o

andamento das atividades escolares;
ll — ocupar-se, durante o periodo de aula, de atividades contrárias ao processo

pedagógico;
Ill — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-921Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao
estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não da escola.
V — ausentar—se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão
competente;

Vl — receber durante o periodo de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento
de
ensino;
VlI — discriminar,

usar de violência simbólica,

agredir fisicamente elou

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento
de
ensino;

Vlll — expor colegas, funcionários,

professores ou qualquer pessoa da
comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectiv
o
professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependên
cias do
estabelecimento de ensino;
Xl — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém
tem o dever

de deixa-Io na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar
o
aluno poderá fazer o uso do mesmo. O descumprimento desta norma ocasionar
á
o recolhimento do mesmo e será feito registro.
Xll — danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino
ou pertences

de seus colegas, funcionários e professores;
Xlll — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam
colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV— portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou
fisica
de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam
direta ou

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos,
vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

ambiente

escolar,

sem

a

prévia

autorização da direção.
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Art. 82 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem transgressões,
serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as medidas
de

conciliação:
I — advertência verbal;
Il —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

lll - registro ao Conselho Escolar,
lV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três
dias
letivos;

V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibili
dades de
cumprimento dos deveres escolares.

& 1º - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidad
e da
infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógi
ca a
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.

& 2º — Sera' garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis,
recurso à

sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo direito de defesa.
5 3ª - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola ou a terceiros,
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, independentement
e das
sanções disciplinares.

SEÇÃO |||
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecuç
ão,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada
estágio ou
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógi
cos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:

| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
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ll — serem esclarecidos por quem de direito das sanções
aplicadas aos alunos,

assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores e diretoria ou represe
ntante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas
, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:

| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres
previstos no Regimento
Escolar;
ll — comparecerem às reuniões convocadas pela
Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos
alunos;

lII — comunicarem à escola a ocorrência, em familia, de
moléstia contagiosa que
possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comuni
dade escolar;

lV— apresentarem a escola receita médica ou laudo que
comprovem que o aluno
necessita tomar medicamento em horário de aula,
autorizando desta forma que
alguém da direção se comprometa a dar o medicamento
no horário indicado na
receita.

SEÇÃO IV
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
DIREITOS E
DEVERES

Art.

86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio é
constituída de
Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de secretar
ia, inspetor de

alunos,

monitor e

pessoal

de

apoio

(merendeiras,

porteiros,

vigilantes,

serventes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específ
ica, é assegurado
ao pessoal técnico—administrativo e de apoio, o seguinte:
I — direito à realização humana e protissional e remuneração
condizente com a
sua condição pessoal e profissional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro
e fora de sua área de

atuação profissional;
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lll -— usufruir de local e condições de trabalho digno e em condições de seu

exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior (Diretor
ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
Vll —terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional, no
trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

Art. 88 — Caberá ao pessoal técnico, administrativo e de apoio, além do que
for

previsto em legislação própria, os seguintes deveres:
l — assumir, integralmente, atribuições, responsabilidades e deveres decorrent
es

de suas funções e direitos;
ll — cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e períodos
de
permanência na Escola;

Ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito, bem como aos demais
profissionais da Escola.

Art. 89 - São deveres das serventes:
l — acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado;
Il — auxiliar na preparação do ambiente para os eventos;
III — manter a limpeza e a ordem nas dependências da Escola;

lV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza
nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos
que

possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, conforme
forem atribuidos;
Vl -— zelar pela conservação do prédio, de suas dependências internas e
externas
e do mobiliário em geral;

VII —verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso da iluminação, energia
elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos;

VIII — executar os demais serviços relacionados com a função e a critério
da
Direção.
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Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e de apoio da Escola,
quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem incompatibilidad
e com a
função que exercem, caberão as penas disciplinares previstas na legislaçã
o
trabalhistas, esgotados todos os meios informais de conciliação.

Parágrafo único —A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator,
ampla defesa
e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO vu
DAS DISPOSIÇÓES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 - Os casos omissos e situações porventura surgidas e
não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas pela Direção
, consultada a
Secretaria Municipal da Educação e sempre nos termos na
legislação de ensino

e legislação geral vigentes no pais e terão solução orienta
da pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 92 — O Calendário Escolar será elaborado pela Secreta
ria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente
e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolar
es criadas por lei
especifica:

I.
ll.

Associação de Pais e Mestres;
Conselho Escolar;
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Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além
do atendimento
prestado ao aluno:
I—participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
ll-elaborar plano de trabalho que contemple as especificidade
s da demanda

existente na unidade elou na região, atendidas as novas diretriz
es da Educação
Especial;
Ill-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou
outras atividades
coletivas programadas pela escola;
IV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratég
ias de inclusão

dos alunos nas classes comuns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das
classes comuns;

VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos respons
áveis pelos alunos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇOES REGIMENTAIS

Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no present
e Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria
Municipal da
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteraç
ão.
Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
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ESCOLA MUNICIPAL VENCESLAU BISPO DOS SANTOS
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPWULOI
DAIDENHHCAÇÃO
SEÇÃO!
Art.1º. A Escola Municipal Venceslau Bispo dos Santos, situada no(a) Quiamba
de Lau, s/nº, Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e
administrada

pela

Secretaria

Municipal

da

Educação,

nos

termos dos

dispositivos constitucionais vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas legais.

& 1º - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal,
é ju risdicion ada à Secretaria Municipal da Educação.

5 2ª - Os niveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados pela Escola
serão identificados, em local visível, para conhecimento da população.

Art. 2º —— A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a atender as
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de sua
demanda escolar:

I— Educação Infantil (creche e pré-escola);
II — Ensino Fundamental (anos iniciaiseanos finais);
III — Educação de

Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (tº e 2º Tempos

Formativas);

Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo tº, vinculada ao

Sistema Municipal de Ensino, reger—se-á pelo presente Regimento.

&)
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SEÇÃO II
FILOSOFIA
Art.

3º

- A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas
sendo que a qualidade das experiências Oferecidas podem contribuir para O
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. o respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, cultu rais, étnicas e religiosas;
b. o direito dos alunos a brincar,

como forma

particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
o. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponíveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;

d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
e. o atendimento aos cuidados essenciais associado a sobrevivência e ao

desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS DO ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco
anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
FundamentaIAnos Iniciais do 1º ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais

do sº ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA
Art.

5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

reconhecendo-os como Sujeitos de sua

própria

integral

aos

educandos,

história, capazes de se
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constru irem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que

propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econ ômico-cultu ral.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. Gº - Apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar
aos

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,
assegu rando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuiç
ões
que se seguem:
I — Direção
ll — Secretaria

SEÇÃOI
DA DIREÇÃO
Art. Bº - A Direção da Escola e' o núcleo executivo que organiza,
executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
| — Diretor(a);
II — Vice - Diretor(a);
(

III - Coordenação Pedagógica.
©
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Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir o cumprimento das atividades escoiares e relações com a
comunidade, além de representa-la perante as autoridades escolares e outros,
em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, o Diretor será substituído pelo
Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 11 — São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste

Regimento, de modo a garantir a consecução dos Objetivos do processo
educacional;
Il — representar a escola perante as autoridades escolares;

lll — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios
que fu ndamentam sua prática;
lV — presidir as reuniões efestividades promovidas pela Escola;
V — manter—se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
Vl —firmar parcerias;
Vll —- aprovar as

diretrizes

e

normas

dos

diferentes setores

de

apoio

pedagógico;

Vlll — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano
Curriculare do Plano dos Professores, bem como coordenara avaliação global

da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X — orientar matrícula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;

Xl — certificar docu mentos;
XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;

XIII — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;

XIV — organizaro horário do pessoal docente, administrativo e têm ico.
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Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
l — Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessário ou
por delegação deste, no cu mprimento de atividades especificas;
Il — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 — A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualificado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades

curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos
através de projetos específicos;
ll — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de

planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder a
reformulação,

se

necessário;

acompanhar,

avaliar

e

controlar

O

desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nivel da Escola, cursos e
classes;

lll — organ izar atividade de integração escola/familia/comunidade;
lV —— engajar-se ativamente na execu ção da proposta pedagógica;
V—

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanharo cu mprimento do calendário escolar;
VII —- promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas no
calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
estudos, avaliação e outras que se fizerem necessárias para melhoria do

processo en sino-aprendizagem;
VIII — propiciar O entrosamento dos docentes;
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IX — coordenar a programação e a execu ção de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo en sino-aprendizagem;
X —promover O uso eficiente e eficaz dos recursos didáticos;

XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas
que visem a sua maximização;

XII - sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;
Xlll — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;

XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento
das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos dispon iveis;

XVI

—

coordenar

reuniões

próprias,

o

planejamento

e

as

atividades

pedagógicas a serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme

os principios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIiI — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar O trabalho pedagógico desenvolvido;
XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;

XX — elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de
Aprendizagem;
XXll — Contabilizara carga horária anual (geral e por componente curricular) de
cada turma de escolarização;

XXllI —- Desempenharo serviço de orientação ao estudante;
XXIV — Articular-se às propostas da Coordenação Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
XXV — Outras fu nções correlatas.

SEÇÃO lll
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CONSELHO ESCOLAR

Art. 15 — A estrutura, a composição e as competências do Conselho
Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO lV
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-F
amilia-

Comunidade a fim de prestar assistência ao aluno em todas
as modalidades e
rege-se pelo Estatuto — Padrão estabelecendo sua
programação em

consonância com o Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃOV
DA SECRETARIA
Art. 17 - A Secretaria incumbe efetuar o registro sistemático dos
fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando
garantir a
identificação dO aluno, a regularidade de sua vida escolar
e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educaci
onais sobre o

trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de
pessoa qualificada, com
escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalme
nte para a função e
design ada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em
suas ausências ou
impedimentos legais, por profissional igualmente qualifi
cado e legalmente

habilitado (design ado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
l — responder perante a Direção da Escola pelo expediente
referente a serviços

gerais da Secretaria;
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ll — organizar e manter o arquivo de modo a assegu
rar a preservação dos
documentos escolares e atender prontamente a
qualquer pedido ou
esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
lll — redigir e fazer expedir toda a correspondência da
escola, su bmetendO-a à

assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos
escolares de modo a

assegu rara clareza e fidelidade;
V - assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas,
certificados e outros
documentos referentes à Secretaria;

Vl — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

-

A

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:

l — Prontuários de professores e alunos.
ll — Livros de:
a. Matricula;
b. Listas-piloto;

o. Ata de reuniões;
d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recupe
ração;
h. Ata de resultados finais;
i. Registro de expedição de documentos;

]. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;
|. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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21

- Os

colaboradores

técnicos,

administrativos

e

de

apoio serão

designados / nomeados / contratados pelo Poder Executivo Municipal, em

número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPnULOI

DAORGANEAÇÃOTECNmA

SEÇÃOI
DOSCONSELHOSDECLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre O desempenho dos alu nos.

ê1º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:
I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;
II - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhorintegração e relacionamento entre

OS educandos;
IIl

- decidir sobre

a

promoção

ou

retenção do aluno com rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratificando ou retificando a decisão do professor;
IV — manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados finais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-936Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Art. 24 - Na

Educação

Infantil serão feitas

reuniões dos professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo

educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

AIt. 25 - A escola oferecerá os seguintes cu rsos:
l— Educação Infantil —— atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:

a. Grupo I (creche)— crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) — crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
C. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos ate' 31 de
março;
C. Grupo IV (pré-escola) — crianças com idade de 4 anos, completos até 31
de

março;
d. Grupo V (pré-escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de

março;
lI — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças

ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos ate' 31 de março.
a. I Ciclo: 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b. Il Ciclo: 40 ao 5º ano do ensino fundamental;
o. III Ciclo: Gº ao 9º ano do ensino fundamental;
lll — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas:

a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo l (1ª ao 3º anO)e Eixo ll (4ª ao 50 ano);
b. Segundo Tempo Formativo: Eixo Ill (6ª e 7º ano) e Eixo IV (8ª e 9º ano).

Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade

escolar poderá Oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricularvigente.
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Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃOI
FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS
SUBSEÇÃOI
EDUCAÇÃOWFANnL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos fisico,

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da familia e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento

Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvoividos na
Educação Infantil:

| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e O
desenvolvimento da criança em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual,
linguistico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estimulo
ao interesse pelo con hecimento do ser h u mano, da natureza e da sociedade;

Il — levar O aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
cada

vez

mais

independente,

com

confiança

em

suas

capacidades

e

percepção de suas limitações;
lII — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente O próprio corpo,
suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de

cuidado com a própria saúde e bem-estar;
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lV — levar o aluno a estabelecer e ampliar cada vez
mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus intere
sses e pontos de vista com os

demais, respeitando a diversidade e desenvolve
ndo atitudes de ajuda e
colaboração;
V —— levar o aluno a obsen/are explorar O ambien
te com atitude de curiosidade,

percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e agente

transformador do meio ambiente e valorizando
atitudes que contribuam para
sua conservação;
Vl — propiciar condições para o aluno brincar
, expressar emoções, sentimentos,

pensamentos, desejos e necessidades;
Vll — propiciar a utilização de diferentes linguagens
(corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões
e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido,
expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar no

seu

processo de construção de

significados, enriquecendo cada vez mais sua
capacidade de expressão;
Vlll — propiciar a socialização do aluno atravé
s da participação em diferentes
grupos, nos quais exercite a responsabili
dade pessoal, O respeito aos
sentimentos e direitos dos outros, a solidariedad
e cooperação com os demais.

SUB—SEÇÃO ll
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas
fases:
l- Anos Iniciais (1º ao 50 ano de escolariza
ção);

ll — Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolariza
ção).
â1º. Em consonância com a Base Nacio
nal Comum Curricular, no Documento
Referencial Curricular da Bahia e no
Documento Referencial Curricular
Munêcipal, o Ensino Fundamental está estru
turado em áreas do conhecimento:

l— Linguagens e suas tecnologias;
ll — Matemática e suas tecnologias;
lll — Ciências da Natureza e suas tecno
logias;

lV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-939Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

VI — Temas Integradores.

êZº. Em cada área do conhecimento competênci
as e habilidades deverão ser

desenvolvidas de acordo com suas especifici
dades.
êSº. O Ensino Fundamental constitui-se uma
ação educativa complementar à
Família.

â4º - O Ensino Fundamental, nos termos do
art. 32 da LDB 9394/96, tem como
Objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:

l — O desenvolvimento da capacidade de aprend
er, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escritura e do
cálculo;
ll — a compreensão do ambiente natura
l e social, do sistema político, da

tecn ologia, das artes e dos valores em que se
fundamenta a sociedade;
lll — O desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades
e a formação de atitudes e valores;
lV — o fortalecimento dos vínculos de
família, dos laços de solidariedade

humana e de tolerância recíproca em que se
assenta a vida social;
V — estimular o aluno a assumir respon
sabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favor
ecer uma inserção produtiva em sua

comun idade imediata;
Vl — desenvolver hábitos de estudo, de organ
ização pessoal, de conduta
autodisciplina & atitudes favoráveis ao trabal
ho cooperativo, com vistas a uma

trajetória bem sucedida em seus estudos poster
iores;
Vll — incentivar a criança a fazer opções
cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO lll
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adult
as e idosas (EPJAI) destina—se
àqueles que não tiveram, na idade própria,
acesso ou continuidade de estu dos
no Ensino.
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SEÇÃO ll
MÍNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRiA
Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l— Educação Infantil: 200(duzentos)dias letivos no ano civil.
ll — Ensino Fundamental: minimo de 800(oitocentas) horas letívas em, no
minimo, 200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo
reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lll
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃOI
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 — Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I- Eu,o outro e o nós;
lI - Corpo, gestos e movimentos;
IIl - Traços, sons, cores e formas;

IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

ê1º.

Os Campos de

Experiência descritos no caput deste artigo devem

enfatizarnoções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem

desenvolver de O a 5 anos e bu scar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
[ — Conviver;
Il — Brincar;
lll — Participar;

lV — Explorar;
V — Expressar;
Vl — conhecer—se.
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êZº. A Educação infantil abordará os seguintes saberes:
I— Linguagens;
II — Matemática;

III - Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
Vl — Corpo e Movimento;
VII - Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;

lX — Educacional sócio emocional, familia e comu n idade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

ê3º. A carga horária anual da Educação infantil será de, no minimo, 800h

(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em Ciclos:
I - An os Iniciais— Primeiro Ciclo (1ª ao 3º ano de escolarização);

I — Anos Iniciais— Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (60 ao 9º ano de escolarização).

â1º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,

temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e

Suicídio (Lei 13.819 / 2019).

ª 2ª — A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.
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5 3ª — A Educação Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro—

Brasileira e Indigena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão implementados nas unidades escolares
Municipal

de

Ensino,

em

conformidade

com

pertencentes ao Sistema
as

Diretrizes

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de

Educação.

â4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 800h (oitocentas horas).

âSº. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no

minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO iII
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e idosas abordará as
seguintes áreas do con hecimento:
I - Matemática, Códigose suas tecnologias;
|I - Linguagens, Códigos e suas Tecnologías;
III - Estudos da Sociedade e da Natureza;
IV -— Projetos Integradores.

â1º. Integralizaram O Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas

Jovens, Adultas e idosas, os seguintes saberes:
I — Matemática;
II — Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;
lV — Arte;

V —- Ciência;
VI — Geografia;
VII — História;

VIII - Ensino Religioso;
IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.
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52º. A carga horária anual da Educação de Pesso
as Jovens, Adultas e Idosas

será de, no minimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO ll
DO PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSOE
PLANOS DE ENSINO
Art. 36 — Anualmente, antes do inicio das
atividades Ietivas, O corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica reunir-se-ão em atividades
de
planejamento, ocasião em que, além de propo
sta pedagógica, elaborarão o
Plano de Trabalho e os Planos de Curso para
a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Politico Pedag
ógico contemplará, no minimo,
os seguintes itens:
I — Introdução;

Il - Justificativa;
Ill — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;
V — Caracterização funcional;

VI — Metodologia;
VII — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;
IX — Organização disciplinar;

X — Objetivos do estabelecimento de ensino
;
XI — Organização das etapas de escola
rização;

Xil — Normas de convivência da comunidade
escolar;
XIII— Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;

XV — Parte Diversificada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação
Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.
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Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso
serão encaminhados a
Secretaria Municipal da Educação, para homologaçã
o.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada
componente curricular!

saberes, serão elaborados pelos professores dos estági
os/anos, a partir do
Documento Referencial Curricular Municipal, contem
plando as unidades
temáticas, Objetos do conhecimento, habilidades e
competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA
PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO l VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO
ESCOLAR

SEÇÃOI
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 — A avaliação é um processo constante em
todo trabalho planejado; é a
constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único - São objetivos da avaliação:
|

—

acompanhar

e

verificar

O

desempenho

e

a

conhecimentos;
Il — verificar se o aluno transfere conhecimen
to na resolução de situações
novas;
Ill — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhe
cimentos e se estes estão
sen do significativos e contínuos;
lV — detectar, anaiisare retomar a defasagem no
aprendizado;
V — repensar novas estratégias de trabalho em
Classe.
Art. 4-2 - São instrumentos de avaliação todos
os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas
de exercicios (individuais
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em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de

conhecimento.

5 tº - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

ª 2ª - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

& 3º - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — ven'ficar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as caracteristicas da faixa etária;
Il — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o inicio da
aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
III — propor para O aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente
envolven do-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e

registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.

ª 2ª — A síntese das Observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;
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â 3º- AO término de cada trimestre, os pais ou

responsáveis tomarão

con hecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO il
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1ª ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na
Coordenação e na ficha de matricula.

Art. 45 - Do 4º ao 5“ ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer

descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6“ ao 8º ano do Ensino Fundamental as Sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de
5,0 (cinco)para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses

trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em
notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (cinco) para aprovação.

SEÇÃO “
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

Art. 49 - No final dos 3(três) trimestres o aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota

5,0(cinco).
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SEÇÃom
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência
em relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único — O aluno que não obter 75% (setenta e Cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova

final tendo que atingira nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DARETENÇÃO
Art. 52 - Serão considerados retidos:
I— os alunos que não apresentarem assiduidade de, no minimo, 75% (setenta

e cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente do
rendimento escolar; li — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (Cinco) em
cada componente curricular,

independentemente da assiduidade mínima

exigida pela legislação educacional vigente.

Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃOV
DAFREQUENCM
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Art. 53 - É obrigatória a frequência às aulas
previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade corre
spondente a 75% (setenta e Cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação infantil,
em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias considerad
as — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a
assiduidade de no mínimo de 75%.
Art. 54 — AS presenças e ausências dos
alunos às atividades serão registrada
s

pelos professores e enviadas à Secretaria
.

Art. 55 - É possível o abono de feita
às atividades escolares, nos casos

expressos na legislação vigente.

Art.

56

-

Os

dados

relativos à apuração de assiduidad
e deverão ser
comunicados ao aluno e ao pai
ou responsável, após cada síntese
de
avaliação.

Art. 57 — Terá direito a exercícios domiciliar
es para atendimento a finalidade de
compensação de ausências, o aluno ampa
rado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

S EÇÃO l
DAS MATR ÍC U LAS

Art. 58 - É condição para matrícula do
aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regi
mento Escolare Proposta Pedagógica
da Escola.

5 tº - Para o cumprimento do disposto
no caputdeste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do
Poder Executivo obrigar—se—á a dar
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conhecimento prévio aos alunos, pais OU responsáveis,
dos termos deste

Regimento.

& 2º - A matrícula de alunos com necessidades
educacionais especiais

obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art. 59 - A matrícula será efetuada mediante requer
imento do pai ou
responsável e a entrega da documentação exigid
a em cada caso.

Art. 60 - A matricula será efetuada dentro do limite
de vagas atendendo a
legislação vigente, sen do a época e a documentação
exigidas explicitadas pela
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 - No ingresso a Educação Infantil, a matricu
la será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31
de março para os alunos que
estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matricu
la será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade comple
tos, ate' 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferi
mento a todas as situações de

matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos
duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Munici
pal de Educação.

SEÇÃO"
DASTRANSFERÉNCMS
Art. 64 — As transferências serão efetuadas e
admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época
do ano, na dependência de
existência de vagas.

SEÇÃom
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EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES

Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com o n ivei em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escoiares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular

e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação edu cacionai vigente.

TÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATlVO

CAPWULOI

DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano
de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração
con digna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único — A Escola poderá ressarcir despesas com transporte
e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto

na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃOI
DOS PROFESSORES
Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualifica
dos e
habilitados de acordo com a legislação vigente.
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Art.70 - Os professores serão concursados, convocados
ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências
da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento
Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
I — participar da elaboração da proposta pedagógica e
do planejamento da
Escola;

II —- elaborar e executar a programação referente a
regência de classe e
atividades afins;
lII — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio
técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos
;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educac

ionais promovidas pela

Escola;
Vl — participar dos Conselhos de Ano;

V“ — executar e manter atualizados os registros escola
res relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre
as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários,
proporcionados ou sugeridos
pela Escola, Secretaria Municipal de Educação
ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formaç
ão e o aperfeiçoamento
profissional;

IX — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos
de Aulas e Planos
Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
l— observar e respeitar o disposto no Regimento
Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora
e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;

Ill — manter, sempre que necessário contato com os
pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — elaborar e executar a programação refere
nte a regência de classe e
atividades afins;

(%

V — participar das reuniões pedagógicas;
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Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola
, quando não puder cumprir
seu horário de trabalho;

VII — apresentar—se convenientemente trajado;
VlIl — levar O material didático necessário aO dirigir
-se para a sala de auia
evitando abandonar a turma ou mandar aluno
buscar material na sala dos
professores;

IX — ter domínio do conteúdo que ensina e busca
r aperfeiçoa—lo de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na
sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às
questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;

Xl — buscar métodos que lhe permitam amplia
r o conteudo de suas aulas,
aumentando o interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão
aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá signif
icativamente para O crescimento
como pessoa e profissional;
XlII — participar e colaborar na criação de ativid
ades especiais, curriculares ou
não;
XIV — preocupar-se, não só em ensinar
os conteúdos pertinentes à sua
disciplina, mas fundamentalmente com
a formação do aluno como um
verdadeiro cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previs
tos, documentação ou registros

sob sua responsabilidade;
ll — fazer qualquer tipo de campanha com
a finalidade de arrecadar donativos

ou contribuições, bem como a comercialização
de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
III — ministrar ou indicar professores de
aulas particulares para alunos da

escola;
IV — atender, durante as aulas, a pessoas
estranhas, bem como a telefonemas,

a não ser em casos de extrema excepciona
lidade;
V — usar nota, faltas ou avaliação como
fator punitivo;

VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quais
quer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.
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Art. 74 — Para os professores que incorrerem em transg
ressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção
, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presen
te Regimento, no Plano

de Carreira do Magistério 9 Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docent
es, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
ll — advertência escrita;
III — encaminhamento para a Secretaria Munici
pal de Educação.

Art. 76 - A todos será assegurado amplo direito
de defesa em relação às
san ções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:
I — direito à realização humana e profissional
e remuneração condizente com a

sua condição pessoal e profissional;
" — serem tratados com cordialidade e respeito,
dentro e fora de sua área de
atuação profissional;

Ill — usufruir de local e condições de trabalhos
dignos e em condições de seu
exercício;
IV — terem suas queixas e reclamações
ouvidas pela autoridade superior

(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que
couber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidade
s a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação
e aprimoramento profissional,
notrabalho ou fora dele, através de iniciativas
da Escola.

SEÇÃO II
DOS ALUNOS
Art. 78 - O corpo discente é constitu ido por
todos os alunos matriculados na

Escola.
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Art. 79 - São deveres dos alunos:
l — participar de todos os trabalhos escolares,
frequentando pontualmente as

aulas;
II — respeitar o Diretor, professor e demais funcio
nários da Escola;
lII — tratar os colegas com cordialidade e respeit
o;

lV — colaborar com a Direção da escola na conse
rvação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletiv
o;
V — compensar, junto com os pais, os prejuizos
que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria
;
Vl — cumprir as ações disciplinares do estabe
lecimento de ensino;

VII — tratar com respeito e sem discriminaçã
o professores, funcionários e
colegas;
VllI — comunicar aos pais ou respon saveis
sobre reuniões, convocações e

avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;
IX — comparecer uniformizados e pontualmente

às aulas e demais atividades

escolares;
X — manter-se em sala durante o período
das aulas;

XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas
previstas;
XlI —justificar—se junto à equipe pedagógica ao
entrar após O horário de início
das aulas;

XIIl — apresentar atestado médico e/ou justificativa
dos pais ou responsáveis,
quando a criança ou adolescente, em caso
de falta às aulas;

XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução
dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou
sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alu nos, através
de si ou através de seus pais ou
responsáveis:
I— serem respeitados em suas individualid
ades;

“ — receberem a educação e o en sino que const
ituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escola
r;
llI — serem orientados e atendidos em suas
dificuldades;
IV -— usufruirem de ambiente que possibilite
O aprendizado;
V —poderem desenvolver sua criatividade
;

Vl — poderem ser ouvidos em suas queixas ou
reclamações;
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VlI — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliad
os e comentados;
XllI — participarem da atividade de recuperação;

lX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra
os resultados da
avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
l — tomar atitudes que venham a prejudicar o proces
so pedagógico e o

andamento das atividades escolares;
II — ocupar—se, durante o período de aula, de ativid
ades contrárias ao processo

pedagógico;
III — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão
competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecime
nto de ensino;
IV — trazer para o estabelecimento de ensino materi
al de natureza estranha ao

estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de
furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será do aluno e não
da escola.
V — ausentar—se do estabelecimento de ensino sem
prévia

autorização do

órgão competente;
VI — receber durante o período de aula, sem a prévia
autorização do órgão
competente, pessoas estranhas ao funcioname
nto do estabelecimento de
ensino;

Vll — 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 às situ ações constrangedoras;
lX — entrar e sair da sala durante a aula, sem
a prévia autorização do

respectivo professor;
X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas
nas dependências do

estabelecimento de ensino;
XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola
, porém tem o dever
de deixa—lo na mochila nos horários das aulas, quando
o professor solicitar o
aluno

poderá

fazer o uso do mesmo.

O descumprimento desta

norma

ocasionará o recolhimento do mesmo e será feito registr
o.
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XII — danificaros bens patrimoniais do estabelecimento de ensino
ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;
XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que
possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integrid
ade moral e/ou
fisica de outrem;

XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolva
m direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização
da direção;
XVl — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista
de pedidos,
campanhas

de

qualquer natureza,

no

ambiente

escolar,

vendas ou

sem a

prévia

autorização da direção.

Art. 82 - Aos alu nos que descumprirem os devere
s ou cometerem
transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgota
das todas as
medidas de conciliação:
I— advertência verbal;
II —advertên cia e comunicação de ocorrência, por escrito,
aos pais;
lIl - registro ao Conselho Escolar;
IV — suspensão de todas as atividades da Escola por
periodo de até três dias
letivos;
V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Consel
ho Tutelar;

VI — transferência compulsória, em caso de esgotar todas
as possibilidades de
cu mprimento dos deveres escolares.

& 1º - A aplicação de sanções será individualizada e
proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coorde
nação Pedagógica e
responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação
de sanções.

5 20 - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou respons
áveis, recurso à
sanção aplicada, junto a Direção da Escola bem como amplo
direito de defesa.
5 Sº - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a
Escola ou a terceiros,

dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, indepen
dentemente das
sanções disciplinares.
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SEÇÃO lil
DOS PAIS
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para
a consecução,
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em
cada estágio OU
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos
pedagógicos
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 — São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da
Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar
;

Il — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicad
as aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
Ill — serem atendidos pelos professores e diretoria ou
representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas
, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres
previstos no Regimento
Escolar;
ll — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola,
para que sejam
informados ou esclarecidos sdbre a vida escolar dos alunos;
IIl — comunicarem à escola a ocorrência, em familia, de
moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e O bem estar da comuni
dade escolar;
IV — apresentarem a escola receita médica ou laudo
que comprovem que O

aluno necessita tomar medicamento em horário de aula,
autorizando desta
forma que alguém da direção se comprometa a dar o medica
mento no horário
indicado na receita.

SEÇÃO Iv
DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO DIREITOS E
DEVERES
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Art. 86 — A equipe técnico-administrativa e de apoio
é constituída de
Coordenador Pedagógico, pessoal administrativo e de
secretaria, inspetor de
alunos, monitor e pessoal de apoio (merendeiras,
porteiros, vigilantes,
sen/entes).

Art. 87 - Além dos direitos decorrentes da legislação específ
ica, é assegurado
ao pessoal técnico—administrativo e de apoio, o seguint
e:
I— direito à realização humana e profissional e remune
ração condizente com a

sua condição pessoal e profissional;
Il — serem tratados com cordialidade e respeito,
dentro e fora de sua área de
atuação profissional;
lll — usufruir de local e condições de trabalho digno
e em condições de seu
exercício;

IV — terem suas queixas e reclamações ouvidas pela
autoridade superior
(Diretor ou seu su bstituto) e atendidas no que cou ber;
V — usufruiro direito de recorrer de penalidades
a eles impostas;
VIl —terem viabilizadas condições de formação e
aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas
da Escola.

Art. 88 - Caberá ao pessoal técnico, administrativo
e de apoio, além do que for
previsto em legislação própria, os seguintes devere
s:

I

—

assumir,

integralmente,

atribuições, responsabilidades
decorrentes de suas funções e direitos;
II — cumprir seu horário de trabalho, participar de
reuniões e

e

deveres

períodos de

permanência na Escola;

Ill — atender aos alunos com cordialidade e respeito,
bem como aos demais
profissionais da Escola.

Art. 89 — São deveres das serventes:
I— acompanhara entrada e saída dos alunos, se
solicitado;
lI — auxiliarna preparação do ambiente para os
eventos;
III — manter a limpeza e a ordem nas dependênci
as da Escola

;
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IV — cuidado e preservação dos recursos físicos e didátic
os, higiene e limpeza

nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas
OU imprevistos que
possam surgir no cotidiano;
V — executar os serviços de limpeza e arrumação
das dependências, conforme

forem atribuidos;
VI — zelar pela conservação do prédio, de suas depend
ências internas e
externas e do mobiliário em geral;
Vll —verificar, para efeito de segurança e cidadania,
o uso da iluminação,
energia elétrica e água, bem como os equipamentos
correlatos;

Vlll — executar os demais serviços relacionados com
a função e a critério da
Direção.

Art. 90 - Ao pessoal técnico administrativo e
de apoio da Escola, quando

incorrerem em desrespeito, negligência ou revelarem
incompatibilidade com a
função que exercem, caberão as penas discip
linares previstas na legislação

trabalhistas, esgotados todos os meios informais de
conciliação.
Parágrafo único — A toda e qualquer penalidade
caberá, ao infrator, ampia
defesa e recurso às instâncias competentes.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÓES GERAIS
CAPÍTULO I
DOS CASOS OMISSOS

Art. 91 — Os casos omissos e situações porventura
surgidas e não previstas no
presente Regimento Escolar serão resolvidas
pela Direção, consultada a

Secretaria Municipal da Educação e sempre nos
termos na legislação de
ensino e legislação geral vigentes no país e
terão solução orientada pela
Secretaria Municipalde Educaçãoe Cultura.

CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ESCOLAR

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

-960Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Art. 92 - O Calendário Escolar será eiaborado pela Secretaria Municipal da
Educação, de acordo com as disposições da legislação vigente e incorporado,
anualmente, ao Plano de Trabalho da unidade escolar.

CAPÍTULO lil
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Art. 93 - A Escola contará com as seguintes instituições escolares criadas por
lei específica:
|.

Associação de Pais e Mestres;

ll.

Conselho Escolar;

III.

Grêmio Estudantil.

Parágrafo único - Caberá a Direção da Escola garantir a articulação
da
Associação de Pais e Mestres com o Con selho Escolare criar condições
para

a organização dos alunos no Grêmio Estudantil.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES ESPECÍFICAS
Art. 94 — A Escola manterá a disposição dos pais e alunos uma cópia
do
Regimento Escolar aprovado e no ato da matrícula, fornecerá o documento
síntese de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimen
to
Escolar referente às Normas de Gestão e Convivência, sistemáti
ca de
avaliação, reforço e recuperação e compensação de ausências, para
ciência

dos responsáveis.

Art. 95 - Todos os bens da Escola e de suas Instituições juridicamente
constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e a cópia
de
seus registros encaminhados, anualmente, ao órgão da administração
local.

Art. 96 - Este Regimento Escolar, depois de submetido à apreciação do
Conselho Escolar e homologado pela Secretaria Municipal da Educação,

&
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entrará em vigor, no que não colidir com a legislação vigente, na data seguinte
à sua publicação, no Diário Oficial do Município.

Art.

97.

lncorporam-se

a

este

Regimento

Escolar

as

determinações

supen/enientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos
órgãos competentes.

Art.

98 —

Os

diários

de classe, após o encerramento do ano letivo,
permanecerão arquivados por um periodo de dez anos e posteriormente
serão incinerados e lavradas as atas competentes.

Art. 99 - Caberá ao professor de Educação Especial, além do atendimento
prestado ao aluno:

I-participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
Il—elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda
existente na unidade e/ou na região, atendidas as novas diretrizes da
Educação Especial;
lll-integrar os conselhos de classe e participar das HTPC e/ou outras atividades
coletivas programadas pela escola;
lV-orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de

inclusão dos alu nos nas Classes comu ns;
V-oferecer apoio técnico pedagógico aos professores das classes comuns;
VI- fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alu nos
bem como à comunidade.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇõEs REGIMENTAIS
Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento

Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria Municipal da
Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu — Bahia, 24 de setembro de 2021.
'x

BetPedm
IIv
újoJúnior
OAB Anº15.894
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.SCOLA MUNICIPAL ZOILA ZULMlRA REIS
REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO l
DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES

CAPnULOI

DAIDENnFmAÇÃo

SEÇÃOI
Art.1º. A Escola Municipal, ZOILA ZULMlRA REIS,

situada no(a) Murici,

trada pela
Sapeaçu — Bahia, é mantida pelo Poder Público Municipal e adminis
ivos constitucionais
Secretaria Municipal da Educação, nos termos dos disposit

da
vigentes, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto
Criança e do Adolescente e demais normas legais.

,
5 1ª - A Escola referida no caput, criada por Ato do Poder Executivo Municipal
de
início
publicado no Diário Oficial dO Municipio, edição de 08/09/2021, com
l da
Municipa
ia
funcionamento no ano de 2021, é jurisdicionada à Secretar
Educação.

eia Escola
2º - Os níveis, cursos e modalidades de ensinos ministrados D

serão identifrcados, em local visível, para conhecimento da população.
atender as
Art. 2º -— A Escola a que se refere o artigo anterior está autorizada a

sua
seguintes etapas da educação básica, de acordo com a necessidade de
demanda escolar:
| — Educação Infantil (creche e pré-escola);
II — Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais);
Ill — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas (1º e 2º Tempos
Formativos);
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ao
Parágrafo único — A escola municipal mencionada no artigo 1º, vinculada

Sistema Municipal de Ensino, reger-se-á pelo presente Regimento.

SEÇÃO II

FILOSOFIA

3º

Art.

— A

Escola

deve

voltar-se

para

o

desenvolvimento

do

aluno

considerando as especificidades afetivas e emocionais, sociais e cognitivas

sendo que a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para O
exercício da cidadania embasados nos seguintes princípios:
a. O respeito à dignidade e aos direitos dos alunos, considerados nas suas
diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas;
b.

o direito dos alunos a brincar,

como forma particular de expressão,

pensamento, interação e comunicação infantil;
C. o acesso dos alunos aos bens socioculturais disponiveis ampliando o
desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, a comunicação, à
interação social, ao pensamento, à ética e a estética;
d. a socialização dos alunos por meio de sua participação e inserção nas mais
diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;

e. o atendimento aos cuidados essenciais associado à sobrevivência e ao
desenvolvimento de sua identidade.

SEÇÃO III
FINS Do ESTABELICIMENTO
Art. 4º - A Escola tem por finalidade e objetivo Oferecer serviços educacionais
em

função

das

necessidades

e

características

de

desenvolvimento

e

aprendizagem de crianças e jovens, considerada a faixa etária de zero a cinco

anos de idade (Educação Infantil) e a partir de seis anos de idade (Ensino
Fundamental Anos Iniciais do iº ao 5º ano e Ensino Fundamental Anos Finais
do 6º ao 9º ano), de acordo com a legislação vigente.

SEÇÃO IV
OBJETIVO DA ESCOLA

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Art.

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-964Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

5º

-

Proporcionar

um

desenvolvimento

integral

aos

educandos,

reconhecendo-os como Sujeitos de sua própria história, capazes de se
construírem no humanismo, na solidariedade, autonomia e na criticidade, que
propicie a interação coletiva e a capacidade de intervir construtivamente na
realidade sócio-econômico-cultural.

SEÇÃO V
OBJETIVO DA SALA MULTIFUNCIONAL
Art. 6º - Apoiar a organização e a Oferta do Atendimento Educacional
Especializado — AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habiiidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular,

assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem,

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINSTRATIVA E TÉCNICA
CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Art. 7º - A Escola tem a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições
que se seguem:
I - Direção
ll — Secretaria

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO
Art. 8º - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, executa e
controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar.

Art. 9º - Integrarão a Direção da Escola:
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I — Diretor(a);
II — Vice - Diretor(a);
Ill - Coordenação Pedagógica.

Art.10º - A Escola será dirigida por educador qualificado, habilitado de acordo
com a legislação (Plano de Carreira dos Professores Municipais) a quem
caberá garantir O cumprimento das atividades escolares e relações com a
comunidade, além de representa-Ia perante as autoridades escolares e outros,

em todas as ocasiões e oportunidades que isso se fIzer necessário.

Parágrafo único — No caso de impedimento, O Diretor será substituído pelo
Vice- diretor, legalmente habilitado para o exercício das funções.

Art. 71 - São atribuições do Diretor:
I — Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o
calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste
Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo
educacional;
ll — representar a escola perante as autoridades escolares;
III — ser o elo dinamizador de proposta pedagógica, zelando pelos princípios

que fundamentam sua prática;
IV — presidir as reuniões e festividades promovidas pela Escola;

V — manter-se atualizado e propiciar atualização ao Corpo Docente;
VI — fIrmar parcerias;

VII - aprovar as diretrizes e normas dos diferentes setores de apoio
pedagógico;
VIII — atuar na elaboração e execução da Proposta Pedagógica, do Plano

Curricular e do Plano dos Professores, bem como coordenar a avaliação global
da instituição;
IX — estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização da escola;
X —- orientar matricula, transferência e outros procedimentos pedagógicos
referentes aos alunos, assessorado pela coordenação pedagógica;
XI — certifrcar documentos;

XII - aplicar medidas pertinentes em situações não previstas neste Regimento;
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Xlll — delegar atribuições ao Coordenador Pedagógico e outros assessores;
XIV — organizar o horário do pessoal docente, administrativo e técnico.

Art.12 - São atribuições do vice-diretor:
o ou
I - Substituir o Diretor em suas ausências sempre que se fizer necessári

por delegação deste, no cumprimento de atividades específicas;
II — colaborar com o Diretor no desempenho de suas atribuições, conforme
disposto no artigo 8º.

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Art. 13 - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissional qualifrcado
e com graduação por escola do Executivo Municipal, conforme Plano de
Carreira do Magistério Público Municipal.

Art. 14 - Compete ao Coordenador Pedagógico:
l — promover a coordenação, acompanhamento e o controle das atividades

curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, O Plano de
Trabalho, os Planos de Curso e Planos de aula, além de trabalhos expressos

através de projetos específicos;
de
ll — prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade

a
planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como proceder
O
controlar
e
avaliar
acompanhar,
necessário;
se
reformulação,
e
desenvolvimento dos planos e projetos de trabalho no nível da Escola, cursos
classes;
III — organizar atividade de integração escola/família/comunidade;
IV - engajar-se ativamente na execução da proposta pedagógica;
V—

assistir

ao

diretor

nas

atividades

de

planejamento,

organização,

coordenação e avaliação das atividades curriculares;
Vl — acompanhar o cumprimento do calendário escolar;
VII — promover, juntamente com a direção, sem prejuízos das atividades
no
docentes, reuniões pedagógicas periódicas com os professores, previstas

calendário escolar, com vistas ao aprimoramento das funções docentes,
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estudos, avaliação e outras que se ãzerem necessárias para melhoria do
processo ensino—aprendizagem;

VIII — propiciar o entrosamento dos docentes;
IX — coordenar a programação e a execução de atividades extraclasse e outras
diretamente vinculadas ao processo ensino-aprendizagem;
X —promover o uso eficiente e efrcaz dos recursos didáticos;
XI — acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e propor medidas

que visem a sua maximização;
XII — sistematizar o processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos;

XIII — participar na definição das turmas;
XIV — manter atualizada a documentação sob sua responsabilidade;
XV— programar a proposta pedagógica, visando promover o desenvolvimento

das crianças em faixa etária e a integração do trabalho pedagógico aos
recursos disponíveis;
XVI

-

coordenar

reuniões

próprias,

o

e

planejamento

as

atividades

pedagógicas e serem desenvolvidas junto a cada turma de crianças, conforme

os princípios que norteiam a proposta pedagógica de educação infantil e as
necessidades de desenvolvimento de cada faixa etária;
XVII — identificar, solicitar e verificar recursos necessários ao desenvolvimento

das atividades pedagógicas;
XVIII — organizar e coordenar reuniões periódicas com os pais de cada turma
para planejar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido;

XIX — coordenar atividades de formação continuada para os servidores que
atuam neste nível de ensino, acompanhando e avaliando a sua atuação
periodicamente;
XX - elaborar O relatório anual das atividades desenvolvidas.
XXI — acompanhar a elaboração e cumprimento dos Planos Individuais de

Aprendizagem;
XXII — Contabilizar a carga horária anual (geral e por componente curricular) de

cada turma de escolarização;
XXIII — Desempenhar O serviço de orientação ao estudante;

XXIV - Articular-se às

propostas .da

Coordenação

Municipal

Geral

do

Departamento Pedagógico;
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XXV — Outras funções correlatas.

SEÇÃO III

CONSELHO ESCOLAR
Art. 15 - A estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar
são definidas na Legislação Própria.

SEÇÃO lV

CÍRCULO DE PAIS E MESTRES
Art.

16 - O Círculo de Pais e Mestres visa a integrar Escola-Familia-

Comunidade a tim de prestar assistência ao aluno em todas as modalidades e
rege—se

pelo

Estatuto

-

Padrão

estabelecendo

sua

programação

em

consonância com o Projeto Politico Pedagógico da Escola.

SEÇÃO v
DA SECRETARIA
Art. 17 — A Secretaria incumbe efetuar O registro sistemático dos fatos relativos
à vida escolar, bem como o registro dos documentos visando garantir a
identificação do aluno, a regularidade de sua vida escolar e a produção de
informações de interesse interno e das autoridades educacionais sobre o
trabalho desenvolvido na Escola.

Art. 18 - A Secretaria estará sob responsabilidade de pessoa qualificada, com

escolaridade mínima de Ensino Médio, habilitada legalmente para a função e
designada por ato do Executivo Municipal.

Parágrafo único — O secretário será substituído, em suas ausências ou
impedimentos legais,

por proâssional igualmente qualificado e legalmente

habilitado (designado pelo Poder Público).

Art. 19 - São atribuições da Secretaria:
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e a serviços
I — responder perante a Direção da Escola pelo expediente referent
gerais da Secretaria;
ação dos
II — organizar e manter o arquivo de modo a assegurar a preserv

escolares

documentos

e

atender

prontamente

a

qualquer

pedido

ou

esclarecimento de interessados ou da Direção da Escola;
ndo-a à
lII - redigir e fazer expedir toda a correspondência de escola, submete
assinatura do Diretor ou seu substituto legal;
modo a
IV — escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de
assegurar a clareza e fidelidade;
e outros
V — assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, certiãcados
documentos referentes à Secretaria;

VI — expedição, registro e controle de documentos.

Art.

20

A

-

Secretaria

terá,

sob

sua

responsabilidade,

a

seguinte

documentação:
I — Prontuários de professores e alunos.
lI - Livros de:

a. Matrícula;
b. Listas-piloto;
c. Ata de reuniões;

d. Termo de visita de autoridades;
e. Registro de frequência de professores;

f. Registro de frequência de funcionários;
9. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação;

h, Ata de resultados frnais;
i. Registro de expedição de documentos;
j. Diários de classe;
k. Listas de controle de frequência dos alunos;
I. Controle de transferência de alunos;
m. Boletim estatístico;
n. Censo Escolar.

SEÇÃO VI
DO PESSOAL TECNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO
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- Os colaboradores técnicos,

21

administrativos e de apoio serão

designados ! nomeados ! contratados pelo Poder Executivo Municipal, em
número necessário para o desempenho das funções de secretaria, monitor de
informática, zelador, inspetor de alunos, serventes, merendeiras, vigilantes e
porteiros.

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
SEÇÃO I

DOS CONSELHOS DE CLASSE
Art. 22 - O Conselho de Classe, colegiado responsável pelo processo coletivo
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, reunir-se-á
periodicamente, para refletir sobre o desempenho dos alunos.

51º O Conselho de Classe será composto pelos professores e pela equipe
diretiva (Coordenação Pedagógica e Direção).

Art. 23. O conselho de classe tem as seguintes atribuições:

I - participar das decisões para a melhoria do desempenho dos alunos, durante
os processos de ensino e de aprendizagem;

II - avaliar o aprendizado da classe, confrontando os resultados relativos às
diferentes áreas de conhecimento curriculares e propondo medidas para a
melhoria do ensino, assim como pela melhor integração e relacionamento entre
os educandos;
Ill

-

decidir sobre

a

promoção

ou

retenção

do

aluno

com

rendimento

insatisfatório, levando em conta seu desempenho global, confrontado com o de
sua classe, ratiúcando ou retifrcando a decisão do professor;

IV - manifestar-se nos pedidos de reconsideração dos resultados frnais,
interpostos por alunos ou seus responsáveis;
V — Lavrar em ata as suas decisões, que deverão ser arquivadas no setor
competente.
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Na

Educação

Infantil

serão feitas

reuniões dos
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professores,

juntamente com a coordenação pedagógica, para discussão do processo
educativo dos alunos e avaliação de seu desenvolvimento.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DOS CURSOS E DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Art. 25 - A escola oferecerá os seguintes cursos:

I —- Educação Infantil — atenderá alunos de 0 a 5 anos de idade, nos seguintes
estágios:
a. Grupo I (creche) — crianças com idade de 1 ano, completo até 31 de março;
b. Grupo II (creche) - crianças com idade de 2 anos, completos até 31 de
março;
C. Grupo III (creche) — crianças com idade de 3 anos, completos até 31 de

março;
o. Grupo IV (pré-escola) - crianças com idade de 4 anos, completos até 31 de

março;
d. Grupo V (pré—escola) — crianças com idade de 5 anos, completos até 31 de

março;
ll — Ensino Fundamental - em anos, do 1º ano ao 9º ano, para as crianças
ingressarem no 1º ano precisam ter seis anos completos até 31 de março.
a. I Ciclo: iº ao 3º ano do ensino fundamental;
D. II Ciclo: 4º ao 5º ano do ensino fundamental;
O. III Ciclo: Gº ao 9º ano do ensino fundamental;
III — Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas:
a. Primeiro Tempo Formativo: Eixo I (1º ao 3º ano) e Eixo lI (4º ao 5º ano);

b. Segundo Tempo Formativo: Eixo III (60 e 7º ano) e Eixo IV (8º e 9º ano).
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Art. 26 — Visando corrigir a distorção idade x ano de escolarização, a unidade
escolar poderá oferecer turmas de regularização do fluxo escolar, conforme
Quadro de Matriz Curricular vigente.

Art. 27 — As turmas de Fluxo Escolar descritas no art. 26 somente poderão ser
criadas, com anuência da Secretaria Municipal da Educação.

SEÇÃO I

FINs E OBJETIVOS Dos CURSOS

SUB-SEÇÃO I
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 28 - A Educação Infantil, nos termos do Art. 29 da LDB nº 9.394/96 (e
alteração prevista na Lei nº 11.274/06) tem como objetivo o desenvolvimento
integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Parágrafo Único. A Educação Infantil está embasada na Base Nacional Comum
Curricular, no Documento Referencial Curricular da Bahia e no Documento
Referencial Curricular Municipal. Na organização da Base, consideram-se as
subdivisões etárias no interior de uma mesma etapa de escolarização.

Art. 29 - São os seguintes fins e objetivos mínimos a serem desenvolvidos na

Educação Infantil:
| — proporcionar condições adequadas para promover o bem estar e o
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual,
linguístico, moral e social, mediante a ampliação de sua experiência e estímulo
ao interesse pelo conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade;
lI — levar o aluno a desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma
vez

mais

independente,

com

confiança

em

percepção de suas limitações;

suas

capacidades

e

(%

cada
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lll — levar o aluno a descobrir e conhecer progressivamente o próprio corpo,

suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar;
IV — levar O aluno a estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração;
V — levar o aluno a Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade,
percebendo-se

cada

vez

mais

como

integrante,

dependente

e

agente

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para
sua conservação;
Vl — propiciar condições para o aluno brincar, expressar emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;

VII — propiciar a utilização de diferentes linguagens (corporal, musical, plástica
e escrita) ajustadas às diferentes intensões e situações de comunicação, de
forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,

necessidades,

desejos

e

avançar

no

seu

processo

de

construção

de

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade de expressão;
VIII — propiciar a socialização do aluno através da participação em diferentes
grupos,

nos

quais

exercite

a

responsabilidade

pessoal,

o

respeito

aos

sentimentos e direitos dos outros, a solidariedade cooperação com os demais.

SUB-SEÇÃO II
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 30. No Ensino Fundamental há duas fases:
I - Anos Iniciais (1º ao 5º ano de escolarização);
II - Anos Finais (60 ao 90 ano de escolarização).

ê1º. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, no Documento
Referencial

Curricular

da

Bahia

e

no

Documento

Referencial

Curricular

Municipal, O Ensino Fundamental está estruturado em áreas do conhecimento:

I — Linguagens e suas tecnologias;
lI — Matemática e suas tecnologias;

&
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llI — Ciências da Natureza e suas tecnologias;

IV - Ciências Humanas e sociais aplicadas;
V — Ensino Religioso;
VI — Temas Integradores.

ê2º. Em cada área do conhecimento competências e habilidades deverão ser
desenvolvidas de acordo com suas especificidades.

53“. O Ensino Fundamental constitui—se uma ação educativa complementar à
Família.

ê4º - O Ensino Fundamental, nos termos do art. 32 da LDB 9.394/96, tem como
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I — O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o

pleno domínio da leitura, da escritura e do cálculo;
ll - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
lII — o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
lV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;

V — estimular o aluno a assumir responsabilidades, compreendendo seus
direitos e deveres, como forma de favorecer uma inserção produtiva em sua
comunidade imediata;
VI — desenvolver hábitos de estudo, de organização pessoal, de conduta
autodisciplina e atitudes favoráveis ao trabalho cooperativo, com vistas a uma

trajetória bem sucedida em seus estudos posteriores;
VII —- incentivar a criança a fazer opções cada vez mais adequadas, em
diferentes situações da vida.

SUB-SEÇÃO III
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS
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Art. 31. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e [doses (EPJAI) destina-se
àqueles que não tiveram, na idade própria, acesso ou continuidade de estudos
no Ensino.

SEÇÃO II
MíNIMOS DE DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA

Art. 32 - Nos termos da LDB 9.394/96, os cursos de Educação Infantil e Ensino
Fundamental terão a seguinte duração e cargas horárias:
l- Educação Infantil: 200(duzentos) dias letivos no ano civil.
II — Ensino Fundamental: mínimo de 800(oitocentas) horas Ietivas em, no
mínimo,

200(duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluindo

reuniões pedagógicas.

SEÇÃO lII
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO CURRICULARES
SUB-SEÇÃO l
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 33 - Na Educação, os Campos de Experiência abordarão:
I - Eu, o outro e o nós;
II — Corpo, gestos e movimentos;
III - Traços, sons, cores e formas;
IV - Escuta, fala, pensamento e imaginação; e
V - Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.

51º.

Os Campos de Experiência descritos no caput deste artigo devem

enfatizar noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos e buscar garantir os seguintes direitos e objetivos de
aprendizagem.
I — Conviver;
Il — Brincar;

III — Participar;

'

&,
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IV — Explorar;
V — Expressar;
VI - conhecer-se.

êzº. A Educação Infantil abordará os seguintes saberes:
I -— Linguagens;

II —— Matemática;
IlI — Identidade e Autonomia;
IV - Natureza e Sociedade;
V — Arte:
VI - Corpo e Movimento;

VII — Atividades artísticas;
VIII - Atividades de jogos e recreação;
IX - Educacional sócio emocional, família e comunidade;
X

—

Práticas

de

alimentação,

higiene

pessoal

e

hábitos

saudáveis

(exclusivamente para a educação integral integrada em jornada ampliada).

êSº. A carga horária anual da Educação Infantil será de, no mínimo, 800h
(oitocentas horas).

SUB-SEÇÃO il
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 34 - O Ensino Fundamental será organizado em ciclos:
I - Anos Iniciais — Primeiro Ciclo (iº ao 3º ano de escolarização);

l - Anos Iniciais — Segundo Ciclo (4º e 5º de ano de escolarização);
III - Anos Finais (6ª ao 9º ano de escolarização).

51º - No Ensino Fundamental serão trabalhados, nas diferentes disciplinas,
temas transversais como: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,

orientação sexual, Educação Financeira e Prevenção de Automutilação e
Suicídio (Lei 13.819 / 2019).
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& 2º - A Escola poderá oferecer, ao seu critério e à parte das disciplinas
componentes da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada,
outros

cursos,

complementares,

como

línguas

estrangeiras,

expressão

corporal, informática e musicalização.

& 3ª - A Educação Étnico—Raciais e o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, determinados pelas Leis Nº10.639/2003 e nº 11.645/2008
serão

implementados

Municipal

de

Ensino,

nas

em

unidades

escolares

conformidade

com

pertencentes

as

Diretrizes

ao

Sistema

Curriculares

Nacionais e com o estabelecido na Resolução do Conselho Municipal de
Educação.

ê4º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
mínimo, 800h (oitocentas horas).

ê5º. A carga horária anual dos anos iniciais do Ensino Fundamental será de, no
minimo, 1000h (mil horas).

SUB-SEÇÃO IIl
EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Art. 35. A Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas abordará as
seguintes áreas do conhecimento:

l - Matemática, Códigos e suas tecnologias;
Il - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
lll — Estudos da Sociedade e da Natureza;
lV — Projetos Integradores.

ê1º. Integralizaram o Quadro de Matriz Curricular da Educação de Pessoas
Jovens, Adultas e Idosas, os seguintes saberes:

I — Matemática;
II - Língua Portuguesa;
III - Língua Estrangeira;
IV — Arte;
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V — Ciência;
Vl — Geografia;
VII — História;
VIII - Ensino Religioso;

IX - História da Cultura Afro, Indígena e Cigana.

êZº. A carga horária anual da Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas
será de, no mínimo, 800h (oitocentas horas).

CAPÍTULO II

Do PLANO DE TRABALHO, PLANOS DE CURSO E PLANOS DE ENSINO

Art. 36 — Anualmente, antes do início das atividades letivas, o corpo docente,

Direção

e

Coordenação

Pedagógica

reunir-se-ão

em

atividades

de

planejamento, ocasião em que, além de proposta pedagógica, elaborarão O

Plano de Trabalho e os Planos de Curso para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental.

Art. 37 - A elaboração do Projeto Político Pedagógico contemplará, no mínimo,
os seguintes itens:

I - Introdução;
II - Justificativa;
lll — Filosofia;
IV — Caracterização da demanda escolar;

V — Caracterização funcional;
Vl - Metodologia;

Vll — Concepções;
VIII — Gestão Escolar e Apoio Administrativo;

IX — Organização disciplinar;
X — Objetivos do estabelecimento de ensino;
XI — Organização das etapas de escolarização;
XII — Normas de convivência da comunidade escolar;
XIll- Avaliação;
XIV — Proposta de trabalho;
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XV — Parte Diversiticada.

Art. 38 - Os Planos de Curso, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e ldosas, poderão ser elaborados de
forma incorporada ao Plano Escolar.

Art. 39 - O Plano Escolar e os Planos de Curso serão encaminhados à

Secretaria Municipal da Educação, para homologação.

Art. 40 - Os Planos de Ensino, relativos a cada componente curricular /
saberes, serão elaborados pelos professores dos estágios/anos, a partir do
Documento

Referencial

Curricular

Municipal,

contemplando

as

unidades

temáticas, objetos do conhecimento, habilidades e competências.

TÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUENCIA E DA PROGRESSÃO DO
ALUNO CAPÍTULO I VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO
Art. 41 - A avaliação é um processo constante em todo trabalho planejado; é a
constatação

da

correspondência

entre

a

proposta

de

trabalho

e

sua

aprendizagem

dos

consecução.

Parágrafo Único — São objetivos da avaliação:
|

—

acompanhar

e

verificar

O

desempenho

e

a

conhecimentos;
II — veriicar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações
novas;
lll — avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão

sendo significativos e contínuos;
IV — detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;
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V — repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Art. 42 - São instrumentos de avaliação todos os trabalhos realizados pelo
aluno, tais como provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais
ou em grupos), bem como expressão oral, participação e progressão de
conhecimento.

5 1º - Os instrumentos deverão avaliar o aluno passo a passo, de forma
continuada;

5 20 - São igualmente importantes a auto avaliação e a avaliação formativa e
somativa;

& 3ª - Toda proposta deverá levar em conta a construção do conhecimento por
parte

do

aluno,

seu

raciocínio,

criatividade,

diferentes

habilidades,

competências, dentre outros.

SUB-SEÇÃO |
AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 43 - A avaliação na Educação Infantil terá por finalidade:
I — verificar a adequação do desenvolvimento do aluno face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária;
ll — desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o inicio da

aprendizagem sistemática, sem objetivos de promoção e independentemente
do encaminhamento para o Ensino Fundamental;
lll — propor para o aluno relações em que o mesmo desenvolva-se plenamente

envolvendo-se em atividade de conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se.

& 1º - Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do educando, sem objetivo de promoção.
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5 2ª — A síntese das Observações e registros efetuados será expressa em forma
de parecer elaborado pelo professor e discutido com a equipe diretiva através
de conselho de classe;

& 3º- Ao término de cada trimestre,

os pais ou responsáveis tomarão

conhecimento, das informações constantes no parecer.

SUB-SEÇÃO lI
AVALIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 44 - No 1“ ao 3º ano do Ensino Fundamental a verificação do rendimento
escolar será expressa através de parecer trimestral, que serão arquivados na

Coordenação e na frcha de matricula.

Art. 45 - Do 4ª ao 5º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resuitados da avaliação do aproveitamento serão expressas em parecer
descritivo e notas no Ensino Globalizado, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
com a média de 5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 46 - Do 6“ ao 8º ano do Ensino Fundamental as sínteses trimestrais dos
resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em notas, nas
áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a média de

5,0 (cinco) para aprovação.

Art. 47 — Na Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, as sínteses
trimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento serão expressas em

notas, nas áreas do conhecimento, na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com a
média de 5,0 (Cinco) para aprovação.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO
Art. 48 - O aluno de aproveitamento insuficiente terá a oportunidade de fazer
uma nova avaliação. (Avaliação Paralela no final de cada trimestre).

tl
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Art. 49 - No fInal dos 3(três) trimestres o_ aluno que não obter a soma de 15
pontos terá direito a fazer uma prova final, onde deverá atingir a nota
5,0(cinco).

SEÇÃO III
PROMOÇÃO
Art. 50 - A verificação do rendimento escolar decorrerá da avaliação do
aproveitamento e apuração da assiduidade.

Art. 51 - Será considerado promovido para o ano subsequente o aluno que
obtiver, ao final do ano, em cada componente curricular, média igual ou
superior 5,0 (cinco) e apresentar 75% (setenta e cinco por cento) de frequência

em relação ao total de horas Ietivas.

Parágrafo único - O aluno que não Obter 75% (setenta e Cinco por cento) de
frequência em relação ao total de horas Ietivas será submetido a uma prova
final tendo que atingir a nota 5,0 (cinco).

SEÇÃO IV
DA RETENÇÃO

Art. 52 - Serão considerados retidos:
! — os alunos que não apresentarem assiduidade de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas Ietivas dadas e total de dias letivos
previstos

pela

legislação

educacional

vigente,

independentemente

do

rendimento escolar; II — os alunos que apesar de submetidos às atividades de
recuperação apresentar rendimento escolar inferior à média 5,0 (cinco) em

cada componente curricular,

independentemente da

assiduidade

mínima

exigida pela legislação educacional vigente.
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Parágrafo único. A Escola deverá buscar, por todos os meios, evitar a
reprovação e a evasão escolar, bem como corrigir a distorção idade x ano de
escolarização.

SEÇÃO V
DA FREQUENCIA
Art. 53 — É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar
anual, com o mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do total de aulas dadas.

Parágrafo único - Na Educação Infantil, em função da especialidade de
atendimento às faixas etárias consideradas — quatro e cinco anos de idade, a
assiduidade às aulas será recomendada a assiduidade de no mínimo de 75%.

Art. 54 - As presenças e ausências dos alunos às atividades serão registradas
pelos professores e enviadas à Secretaria.

Art. 55 - É possível o abono de falta às atividades escolares, nos casos
expressos na legislação vigente.

Art.

56 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser

comunicados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de
avaliação.

Art. 57 - Terá direito a exercícios domiciliares para atendimento à finalidade de

compensação de ausências, O aluno amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69.

TÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

SEÇÃO I
DAS MATRÍCULAS
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Art. 58 - É condição para matrícula do aluno a concordância, dos pais ou
responsáveis, com os termos deste Regimento Escolar e Proposta Pedagógica
da Escola.

5 1ª - Para o cumprimento do disposto no caput deste Artigo, a Escola, por sua
Direção ou por representante legal do Poder Executivo obrigar-se-á a dar
conhecimento prévio aos alunos, pais ou responsáveis, dos termos deste

Regimento.

& 2ª - A matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Art.

59

- A matrícula

será efetuada

mediante

requerimento do

pai

ou

responsável e a entrega da documentação exigida em cada caso.

Art. 60 - A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas atendendo a
legislação vigente, sendo a época e a documentação exigidas explicitadas pela

Secretaria Municipal da Educação.

Art. 61 — No ingresso a Educação Infantil, a matrícula será considerada para
crianças a partir de 1 (um) ano, completos até 31 de março para os alunos que

estão iniciando.

Art. 62 - No ingresso ao Ensino Fundamental, a matrícula será considerada
para crianças a partir de 6 (seis) anos de idade completos, até 31 de março
para os alunos que estão iniciando.

Art. 63 - Compete ao Diretor da Escola dar deferimento a todas as situações de
matrículas

após

análise

da

documentação,

observados

os

requisitos

específicos de cada curso sendo que nos casos duvidosos deverá haver
encaminhamento, para consulta, à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO II
DAS TRANSFERENCIAS
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Art. 64 - As transferências serão efetuadas e admitidas de acordo com a
legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na dependência de

existência de vagas.

SEÇÃOIH
EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICOS ESCOLARES

Art. 65 - Para os alunos de Educação Infantil serão expedidos relatórios
periódicos de avaliação de seu desenvolvimento de acordo com O nível em que
estiver matriculado.

Art. 66 - Para os alunos do Ensino Fundamental, serão expedidos históricos
escolares discriminando o rendimento escolar em cada componente curricular
e de cada Ano, nos termos previstos pela legislação educacional vigente.

TÍTULO Vl
DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 67 - Será assegurado ao pessoal docente, administrativo, técnico e de
apoio os direitos e deveres previstos na legislação (Regimento Escolar, Plano

de Carreira dos Professores, Estatuto do Magistério e Regime Jurídico).

Art. 68 — O Poder Executivo Municipal assegurará garantia de remuneração

condigna ao pessoal docente, administrativo, técnico e de apoio da Escola.

Parágrafo Único —- A Escola poderá ressarcir despesas com transporte e
alimentação, aos inseridos nas ações agregadas do Programa Dinheiro Direto
na Escola, conforme atos normativos do Ministério da Educação.

SEÇÃO I

gi
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DOS PROFESSORES

Art. 69 - O corpo docente será constituído de professores qualificados e
habilitados de acordo com a legislação vigente.

Art.70 — Os professores serão concursados, convocados ou contratos pelo
Poder Executivo Municipal, de acordo com as exigências da legislação Plano
de Carreira e de acordo com as normas deste Regimento Escolar.

Art. 71 - São atribuições dos professores:
| — participar da elaboração da proposta pedagógica e do planejamento da
Escola;

II — elaborar e executar a programação referente à regência de classe e
atividades afins;

lll — realizar atividades relacionadas os serviços de apoio técnico;
IV — executar atividades de recuperação dos alunos;
V — participar de atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela
Escola;

Vl — participar dos Conselhos de Ano;
VII — executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas
atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, conforme
normas internas estabelecidas;
VIII — participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos

pela Escola, Secretaria Municipal de Educação ou Administração Municipal,
com a finalidade de promover a contínua formação e O aperfeiçoamento
profissional;
|X — Elaborar e acompanhar os Planos de Curso, Planos de Aulas e Planos

Individuais de Aprendizagem.

Art. 72 - Constituem deveres dos professores:
I — observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar;
II — zelar pelo bom nome da escola dentro e fora e ser pontual no cumprimento
do horário escolar;
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IIl — manter, sempre que necessário contato com os pais de alunos, juntamente
com a direção;
IV — elaborar e executar a programação referente a regência de classe e
atividades afIns;

V — participar das reuniões pedagógicas;
Vl — avisar, com antecedência, a Direção da Escola, quando não puder Cumprir
seu horário de trabalho;
VII — apresentar-se convenientemente trajado;
VIII — levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula
evitando abandonar a turma ou mandar aluno buscar material na sala dos

professores;
IX — ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoa—Io de modo a
inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação;
X — estar sempre atualizado com relação às questões pedagógicas referentes
ao processo ensino/aprendizagem;
XI — buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas,
aumentando O interesse dos alunos;
XII — participar de grupos de estudos em que serão aperfeiçoados e ampliados
os conhecimentos, o que contribuirá significativamente para o crescimento
como pessoa e profissional;

XIII — participar e colaborar na criação de atividades especiais, curriculares ou
não;

XIV — preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua
disciplina, mas fundamentalmente com a formação do aluno como um
verdadeiro Cidadão.

Art. 73 - Será vedado ao professor:
l — reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou registros
sob sua responsabilidade;
lI — fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar donativos

ou contribuições, bem como a comercialização de produtos sem a prévia
autorização da Direção;
lII — ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos da
escola;
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IV — atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas,
a não ser em casos de extrema excepcionalidade;

V - usar nota, faltas ou avaliação como fator punitivo;
VI — fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras
de dependência, no recinto escolar.

Art. 74 - Para os professores que incorrerem em transgressões ao disposto no
presente Regimento, serão impostas, pela Direção, consultada a Secretaria
Municipal da Educação, as sanções previstas no presente Regimento, no Plano

de Carreira do Magistério e Regime Jurídico.

Art. 75 - São as seguintes as sanções aos docentes, esgotadas todas as
possibilidades de conciliação:
I — advertência verbal;
II — advertência escrita;
Ill — encaminhamento para a Secretaria Municipal de Educação.

Art, 76 — A todos será assegurado amplo direito de defesa em relação às
sanções impostas.

Art. 77 - Constituem direitos do professor:

I — direito à realização humana e profrssional e remuneração condizente com a
sua condição pessoal e proôssional;
II — serem tratados com cordialidade e respeito, dentro e fora de sua área de

atuação profissional;
lII — usufruir de local e condições de trabalhos dignos e em condições de seu
exercício;
IV - terem suas queixas e reclamações ouvidas pela autoridade superior

(Diretor ou seu substituto) e atendidas no que couber;
V — usufruir o direito de recorrer de penalidades a eles impostas;
VII — terem viabilizadas condições de formação e aprimoramento profissional,
no trabalho ou fora dele, através de iniciativas da Escola.

SEÇÃO II

g,
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DOS ALUNOS

Art. 78 - O corpo discente é constituído por todos os alunos matriculados na
Escola.

Art. 79 — São deveres dos alunos:
I — participar de todos os trabalhos escolares, frequentando pontualmente as
aulas;

II — respeitar o Diretor, professor e demais funcionários da Escola;
Ill — tratar os colegas com cordialidade e respeito;
IV — colaborar com a Direção da escola na conservação do prédio, instalações,
mobiliários escolares e todo o material coletivo;

V — compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio
da escola, quando comprovada a sua autoria;

VI — cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino;
VII — tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e
colegas;
VIII — comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e
avisos gerais, sempre que lhe for solicitado;

IX — comparecer uniformizados e pontualmente às aulas e demais atividades
escoiares;

X — manter-se em sala durante O período das aulas;
XI — apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas;
XII — justificar-se junto à equipe pedagógica ao entrar após o horário de início
das aulas;
XIII — apresentar atestado médico e/ou justifrcativa dos pais ou responsáveis,

quando a criança ou adolescente, em caso de falta às aulas;
XIX — responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e
os pertencentes à biblioteca escolar ou sala de leitura.

Art. 80 - São direitos dos alunos, através de si ou através de seus pais ou
responsáveis:

I — serem respeitados em suas individualidades;
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II — receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e objetivos
da Escola, nos termos deste Regimento Escolar;
IIl — serem orientados e atendidos em suas difrculdades;

IV — usufruirem de ambiente que possibilite O aprendizado;
V -poderem desenvolver sua criatividade;
VI -— poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações;
VII — terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e comentados;

XIII — participarem da atividade de recuperação;
IX —requererem recursos ou pedidos de reconsideração contra os resultados da

avaliação.

Art. 81 - Ao aluno é vedado:
I — tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o
andamento das atividades escolares;
II — ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo
pedagógico;

Ill — retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer
documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino;
IV — trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao

estudo bem como aparelhos eletrônicos. No caso de furto ou perda destes
materiais a responsabilidade será dO aluno e não da escola.

V — ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do
órgão competente;
VI — receber durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão
competente,

pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de

ensino;
VII

—

discriminar,

usar de

violência

simbólica,

agredir fisicamente

e/OU

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de
ensino;

VIlI

— expor colegas,

funcionários,

professores

ou

qualquer

pessoa

da

comunidade às situações constrangedoras;
IX — entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do
respectivo professor;

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
01 de outubro de 2021
Ano V • Edição Nº 754

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-991Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

X — consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do

estabelecimento de ensino;
XI — o aluno tem o direito de trazer o celular para a escola, porém tem O dever
de deixa-lo na mochila nos horários das aulas, quando o professor solicitar O
poderá fazer o

aluno

O descumprimento desta

mesmo.

uso do

norma

ocasionará o recolhimento do mesmo e será feito registro.
XII - danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences
de seus colegas, funcionários e professores;

XIII — portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar
em risco a segurança das pessoas;
XIV — portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou

física de outrem;
XV — divulgar por qualquer meio de publicidade ações que envolvam direta ou
indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção;
XVI — promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou
campanhas

de

qualquer

natureza,

no

escolar,

ambiente

sem

a

prévia

autorização da direção.

Art.

82

-

Aos

alunos

que

descumprirem

os

deveres

ou

cometerem

transgressões, serão aplicadas as seguintes sanções, esgotadas todas as

medidas de conciliação:
I — advertência verbal;
II —advertência e comunicação de ocorrência, por escrito, aos pais;

lll - registro ao Conselho Escolar;
lV — suspensão de todas as atividades da Escola por período de até três dias
letivos;

V — registro em ata escolar e encaminhamento ao Conselho Tutelar;
Vl — transferência compulsória, em caso de esgotar todas as possibilidades de
cumprimento dos deveres escolares.

5 1ª - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade
da infração, sendo do Diretor da Escola e a Coordenação Pedagógica a

responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicação de sanções.
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áveis, recurso à
& 2º - Será garantido ao aluno, através de seus pais ou respons
direito de defesa.
sanção aplicada, junto à Direção da Escola bem como amplo
ou a terceiros,
& 3º - Qualquer dano patrimonial causado por alunos a Escola
ndentemente das
dentro da Escola, será objeto de reparação pecuniária, indepe
sanções disciplinares.

SEÇÃO III
DOS PAIS
ão,
Art. 83 - Aos pais de alunos caberá colaborar com a Escola para a consecuç
por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada estágio ou
cos
ano dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos pedagógi
disponibilizados pela Escola.

Art. 84 - São direitos dos pais ou responsáveis legais:
| — serem informados a respeito da proposta Pedagógica da Escola, seus
projetos e Planos de Trabalho e do Regimento Escolar;
II — serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos,
assim como informados das avaliações por estes obtidas;
III — serem atendidos pelos professores a diretoria ou representante da
Secretaria Municipal da Educação, para expor suas queixas, dúvidas ou
dificuldades.

Art. 85 - São deveres dos pais ou responsáveis legais:
| — zelarem pelo cumprimento de todos os deveres previstos no Regimento
Escolar;

II — comparecerem às reuniões convocadas pela Escola, para que sejam
informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos;

III — comunicarem à escola a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa
que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar;
IV - apresentaram a escola receita médica ou laudo que comprovem que o
aluno necessita tomar medicamento em horário de aula, autorizando desta
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Art. 100 - As alterações que se fizerem necessária no presente Regimento
Escolar serão submetidas à homologação pela Secretaria

Municipal da

Educação e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração.

Sapeaçu— Bahia, 24 de setembro de 2021
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