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RESOLUÇÃO CME N. 006 DE 23 DE JANEIRO DE 2019. 

Fixa normas para o Ensino Fundamental do 
Sistema Municipal de Ensino e dá outras 
providências. 

 
 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS, no uso das atribuições legais 
que lhe conferem o artigo 247, da Lei Orgânica do Município de Anápolis; Lei Municipal n. 
2699/2000; Lei Municipal N. 2822, de 28/12/2001 e com base nas determinações previstas na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – Lei n. 9394/96, artigos 24, inciso V, 
alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”; 32 a 34; Lei n. 11.274/2006, que altera a Lei n. 9394/96 - LDBEN; Lei 
n. 12.796, de 04/04/2013, que acrescenta o inciso XII ao artigo 3º, da Lei N. 9.394/96 - LDBEN; Lei 
n. 13.415, de 16/02/2017, que altera a Lei n. 9394/96 – LDBEN; Lei Complementar n. 26/1998 LDB 
- GO; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Cap. 4; Resolução CNE/CEB n. 4, de 
13/07/2010; Resolução CNE/CEB n. 6, de 20/10/2010; Resolução CNE/CEB n. 7, de 14/12/2010; 
Resolução CEE/CP N. 03, DE 16/02/2018; Resolução CME N. 001 de 17/11/2004; Resolução CME 
n. 052, de 24/06/2013; Resolução CME n. 079, de 31/10/2016. 
 
RESOLVE, 
 

CAPÍTULO I 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 Art. 1° - O Ensino Fundamental, conforme o exposto no art. 3º, da Lei n. 9.394/96 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN será ministrado com base nos princípios de 
igualdade, liberdade, pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, do respeito à liberdade e 
apreço à tolerância, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar e 
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 

 Art. 2° - O Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, conforme determina a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN Lei n. 9394/96, alterada pela Lei n. 
11.274/2006, que modifica a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da LDBEN, e pela Lei n. 12.796, 
de 04/04/2013, sendo obrigatório e gratuito na escola pública com duração mínima de nove anos, a 
partir dos seis anos de idade terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
 

 I - o desenvolvimento da capacidade de aprender tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo, visando a aquisição de conhecimentos e habilidades como 
instrumentos para a formação de atitudes e valores e a construção de uma visão crítica do mundo. 
 II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade, respeitando-se a pluralidade de ideias; 
 III - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

Art. 3º - As normas para matrícula serão definidas pela Secretaria Municipal de Educação, em 
articulação com a Rede Estadual de Ensino, com o Conselho Municipal de Educação, Conselho de 
Assistência Social e Juizado da Infância e Juventude, objetivando desenvolver melhorias no 
atendimento a demanda escolar assegurando o ingresso, a permanência e a aprendizagem de 
todos os alunos, respeitando-os como ser social/cultural de modo a lhes oferecer os procedimentos 
e os métodos adequados para que todos de fato aprendam.  
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 Art. 4º - Aos seis anos completos ou a completar até 31de março do ano da matrícula, a 
criança deverá ser matriculada no Ensino Fundamental. 

 

Art. 5º - O Ensino Fundamental será organizado em 9 anos, sendo que os cinco primeiros 
anos de escolarização, compreenderão os Anos Iniciais e os quatro últimos os Anos Finais. 
 

Art. 6º- Para que ocorra a articulação e continuidade da trajetória escolar é preciso assegurar 
aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental, dos Anos Iniciais para os Anos Finais. 

 

§ 1.º O que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no Ensino Fundamental e a 
recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirão para melhor qualificar a ação pedagógica junto 
às crianças, sobretudo nos Anos Iniciais. 

§ 2.º Na passagem dos Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental, especial 
atenção será dada pelas escolas à coordenação das demandas específicas feitas pelos diferentes 
professores aos alunos, a fim de que os estudantes possam melhor organizar as suas atividades 
diante das solicitações muito diversas que recebem. 
 

Art. 7º- No Sistema Municipal de Ensino, o período inicial de alfabetização compreenderá os 
dois anos iniciais de escolarização como um ciclo de alfabetização não passível de interrupção, 
voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos nas séries seguintes.  

 

I - No Sistema Municipal de Ensino os dois primeiros anos, que compõem o ciclo de 
Alfabetização se organizarão conforme as especificidades: 

 

a) assegurar a Alfabetização e o Letramento, reafirmando-se a importância do lúdico na vida 
escolar; 
       b) no processo de aprendizagem deve se levar em conta que a área cognitiva está 
inseparavelmente ligada à afetiva e à emocional; 
       c) os professores deverão atender ao perfil estabelecido pela Secretaria Municipal de 
Educação; 
       d) os dois primeiros anos serão acompanhados preferencialmente pelo mesmo professor, 
sendo que sua permanência dependerá de: sua participação nas ações de formação 
estabelecidas/oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, assiduidade, resultado no 
processo de ensino e aprendizagem e outros estabelecidos no art.13 da LDBEN n. 9394/96. 
 

   Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Educação/unidades escolares deverão garantir 
aos professores: boas condições físicas do espaço escolar, didático-pedagógicas, formação 
continuada e apoio pedagógico da própria escola e de outras instâncias para que os resultados 
pretendidos no processo de ensino e aprendizagem sejam alcançados. 

 

   I - Para possibilitar o alcance dos objetivos de aprendizagem estabelecidos na Matriz 
Curricular serão assegurados aos estudantes do bloco pedagógico, apoio e acompanhamento 
específico; conforme orientações definidas pela Secretaria Municipal de Educação, referendada 
pelo coletivo de professores e encaminhada ao CME para sua análise e legitimação. 

   II - A avaliação da aprendizagem assumirá um caráter processual, formativo, participativo, 
cumulativo e diagnóstico. Far-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento do 
estudante utilizando vários instrumentos e procedimentos, tais como: a observação, o registro 
descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, atividades, dentre outros, 
definidos pela Secretaria Municipal de Educação, referendada pelo coletivo de professores e 
encaminhada ao CME para sua análise e legitimação. 

 

Art. 8º - A oferta de ensino público noturno regular deverá ser adequada às condições de vida 
e trabalho, garantindo-se aos trabalhadores o acesso e a permanência na escola, sendo oferecida 
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conforme a demanda, desde que haja nas unidades escolares/Secretaria Municipal de Educação 
condições mínimas para funcionamento. 

 

Parágrafo único - A matrícula no ensino noturno regular está vedada ao aluno menor de 15 
anos de idade. 

 

Art. 9º - A jornada escolar no Ensino Fundamental inclui, no mínimo, quatro horas de efetivo 
trabalho escolar, implantando-se progressivamente, o regime de tempo integral. 
 

        I - Por efetivo trabalho escolar compreendem-se as atividades conjuntas realizadas com a 
presença de professor e de alunos em quaisquer ambientes onde aconteçam, e devidamente 
registradas, em conformidade com a lei. 
        II - Ficam ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização 
autorizadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9394/96, e legislação 
pertinente.  
 

CAPÍTULO II 
DOS RECURSOS HUMANOS 

 
Art. 10 - Nas escolas municipais a equipe gestora será composta por Diretor, Coordenador 

Geral, Coordenador Pedagógico e Coordenador Técnico. 
    

Art. 11 - As funções de suporte pedagógico, tais como: administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão escolar, orientação educacional e coordenações devem ser 
exercidas por professor efetivo com experiência docente mínima de três anos conforme o art. 3º, 
Parágrafo Único do Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, 
com cursos de graduação Plena em Pedagogia ou em nível de Pós-Graduação em Gestão Escolar, 
Administração, Planejamento, Supervisão, Inspeção e/ ou Orientação Educacional, bem como com 
títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas, cursados em universidades e institutos 
superiores de educação reconhecidos, nos termos do disposto no artigo 64, da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, LDBEN Lei n. 9394/96.  
 

Art. 12 - Para atuar na docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o professor deve 
estar habilitado em curso de Graduação Plena em Pedagogia e/ou curso Normal Superior cursado 
em universidades e institutos superiores de educação reconhecidos, de acordo com o disposto no 
artigo 61 inciso II e artigo 62, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN Lei n. 
9394/96. 

 

Art. 13 - Para atuar na docência dos Anos Finais do Ensino Fundamental, o professor deve 
estar habilitado em Curso de Licenciatura Plena em área específica, cursados em universidades e 
institutos superiores de educação reconhecidos, nos termos com o disposto no artigo 62, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN Lei n. 9394/96. 

 

Art. 14 – As unidades escolares do Ensino Fundamental/Secretaria Municipal de Educação 
devem promover ou viabilizar o acesso dos profissionais das áreas pedagógicas e administrativas, 
em exercício, a cursos de aperfeiçoamento contínuo de modo a assegurar a formação que atenda 
aos objetivos do Ensino Fundamental e às especificidades dos estudantes deste nível de ensino. 

 

Parágrafo único - A participação nos programas de formação continuada deve alicerçar-se 
no Projeto Político Pedagógico, podendo ocorrer tanto na própria instituição, quanto fora dela, por 
meio de estudos, reflexões compartilhadas, orientações pedagógicas, assessorias, cursos, 
intercâmbios, seminários, simpósios, dentre outras modalidades alternativas. 
 

Art. 15 – As unidades escolares do Ensino Fundamental devem buscar assessoria de 
equipes multiprofissionais constituídas pela Rede Municipal de Apoio a Educação Inclusiva por 
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Pedagogo, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Pediatra, Nutricionista, Enfermeira, Assistente Social e 
outros, para o atendimento específico às crianças que apresentarem necessidades educacionais 
especiais, conforme a legislação vigente. 
 

Art. 16 – Nos casos em que se mostrarem imprescindíveis, após análise de equipe 
multiprofissional, será designado professor de apoio para o professor regente da sala, observada a 
legislação vigente. 

 

§ 1º - Quando a deficiência verificada exigir, após análise da equipe multiprofissional, será 
assegurado a presença do cuidador, conforme legislação vigente.      

§ 2º - Nas salas do Ensino Fundamental em que houver crianças com necessidades 
educacionais especiais, haverá uma redução de 10% (dez por cento) no número de crianças 
matriculadas, conforme legislação vigente. 

§ 3º - Será permitido o número máximo de 2 (duas) crianças com necessidades especiais por 
sala devendo ser agrupadas por deficiências semelhantes. 
 

CAPÍTULO III 
DOS ESPAÇOS, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 
Art. 17 - O imóvel escolar da rede pública deve ser adequado ao fim a que se destina e 

atender às normas e especificações técnicas dos órgãos competentes. 
 

§ 1º - Todas as dependências do imóvel devem apresentar condições adequadas de 
localização, acesso, segurança, conservação, salubridade, saneamento, higiene, sonorização, 
aeração, insolação e iluminação natural e artificial, bem como possibilitar acessibilidade de pessoas 
com necessidades físicas especiais. 

§ 2º - O imóvel deve estar situado em local de fácil acesso, a uma distância mínima de 5,00 
metros em relação às vias públicas e de 2,00 metros das divisas de propriedades vizinhas; 
obedecer, além desse parâmetro, às leis estaduais e ao código de Postura do Município. 

§ 3º - O acesso à entrada principal dessas instituições que apresentar desnível em relação à 
rua deve ser feito por intermédio de rampa, com no máximo 12 graus de inclinação, a fim de se 
permitir a circulação de crianças e de adultos com necessidades físicas especiais. 

§ 4º - Os corredores e escadas devem ser equipados com corrimão e piso antiderrapante, 
observadas as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou 
equivalentes. 

§ 5º - O imóvel deve possuir rampa, portas e sanitários adequados ao uso de alunos que 
apresentem necessidades educacionais especiais, observados as normas técnicas de 
acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou equivalentes; mesmo que não 
tenham alunos com tais necessidades. 

§ 6º - As instalações sanitárias devem ser adequadas ao uso de crianças, diferenciadas por 
gênero, no mínimo de uma para cada grupo de 25 crianças, ou o que mais aproximar deste 
número, dentre elas uma instalação destinada àquelas com necessidades físicas especiais. 
 § 7º - As janelas e sacadas existentes no pavimento superior devem possuir barreiras físicas 
protetoras. 

§ 8º - A(s) piscina(s) deve(m) possuir piso antiderrapante em seu contorno, bem como lona 
protetora apropriada e grades, com a altura exigida pelo órgão competente, que isole a área de 
circulação em volta dela(s) em conformidade com as normas de segurança do Corpo de 
Bombeiros, assim como, contarem com o profissional habilitado para tal atividade. 

§ 9° - O imóvel deve contar com sanitários diferenciados por gênero destinados 
exclusivamente aos profissionais que prestam serviços à instituição e aos visitantes.  
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§ 10 - O mobiliário e equipamentos devem ser adequados ao uso dos estudantes, bem como 
atender aos princípios de durabilidade, funcionalidade, segurança e estética, possibilitando a oferta 
de um ambiente agradável e acolhedor. 
 

Art. 18 - O espaço físico escolar do Ensino Fundamental deve atender às diferentes funções 
dessa unidade escolar e conter uma estrutura básica que contemple: 

 

I - espaço para recepção; 
II - salas para os professores, para os serviços administrativos, pedagógicos e de apoio; 

biblioteca, laboratório de informática e demais mídias e de recursos multifuncionais para 
atendimento educacional especializado; 

III - espaços destinados à cozinha, almoxarifado, despensa e lavanderia; 
         IV - instalações sanitárias completas, suficientes e adequadas ao uso de alunos – crianças 
e/ou adultos que apresentem ou não necessidades especiais; 
         V - área coberta para recreação; 
         VI - área livre para atividades de expressão física, artística, estética e de lazer. 

 

Parágrafo único - As unidades escolares que oferecem o Ensino Fundamental e também a 
Educação Infantil devem reservar espaços para uso exclusivo a cada nível de ensino, 
especialmente as instalações sanitárias, sendo que a ocupação dos espaços de uso comum deve 
ocorrer em horários não conflitantes. Os espaços destinados à Educação Infantil devem ser 
planejados no Projeto Político Pedagógico, a fim de favorecerem o desenvolvimento das crianças, 
respeitadas as suas necessidades. 

 

Art. 19 - Toda construção, adaptação ou ampliação da unidade escolar dependerá de 
aprovação pelos órgãos oficiais competentes. 

 

Parágrafo único - As dependências das unidades escolares não podem ser de uso comum 
com domicílio particular e/ou estabelecimentos comerciais, não serão admitidos animais para a 
segurança patrimonial nas dependências das instituições educacionais. 

 

Art. 20 - O dimensionamento da unidade escolar alicerça-se no seu Projeto Político 
Pedagógico, devendo levar em conta, dentre outros, os seguintes indicadores: 

 

I - nível e tipo de ensino oferecido; 
II - número de alunos por turma e por turno; 
III - pessoal envolvido no funcionamento da unidade escolar; 
IV - componentes curriculares e carga horária do(s) curso(s); 
 V - atividades culturais; 
VI - possibilidades de expansão do atendimento; 
VII - localização e área do terreno. 
 

§ 1º - Para efeito de estimativa quanto à adequação dimensional da sala de aula, 
recomenda-se de, no mínimo 1,20 metros quadrado por aluno e 2,5 metros quadrados para o 
professor. 

§ 2º - O cálculo da área mínima para os demais ambientes é ajustado segundo o número 
total de salas de aula, às funções previstas para cada ambiente e o percentual de ocupação em 
horas diárias dos usuários. 
 

             Art. 21 - O prédio escolar será passível de interdição quando, dentre outras situações 
eventuais, for constatado: 
 

            I - ameaça iminente à segurança e à saúde dos usuários; 
            II - necessidade de realizar obras urgentes cuja natureza exija a desocupação do prédio. 
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Parágrafo único - A interdição de prédio escolar será feita com base no laudo técnico, 
assinado por profissionais das áreas de engenharia e arquitetura com registro no CREA, corpo de 
bombeiros ou por profissionais dos setores próprios da Prefeitura Municipal. 

  

Art. 22 - Compete à Secretaria Municipal de Educação, através da Inspeção Escolar e 
Engenharia, proporem políticas de acompanhamento, controle e avaliação dos espaços físicos das 
unidades escolares, sendo encaminhadas ao CME para sua análise e legitimação, a fim de garantir 
a segurança e qualidade do atendimento. 
 

Art. 23 - De dois em dois anos, a Secretaria Municipal de Educação deverá solicitar do setor 
responsável da Prefeitura Municipal de Anápolis, avaliação dos espaços físicos das unidades 
escolares e efetivar os reparos/obras necessários. 
 

I - No primeiro ano, a Secretaria Municipal de Educação, por meio do departamento 
responsável, deverá realizar o levantamento das necessidades em todas as unidades escolares e 
no segundo ano deverão ser realizadas as obras/reparos necessários, para manter os espaços 
adequados ao fim a que se destinam, atendendo ás normas e especificações técnicas dos órgãos 
competentes visando a segurança e qualidade na educação do município. 
 

CAPÍTULO IV 
DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
Art. 24 - A Unidade Escolar deve, na elaboração do seu Projeto Político Pedagógico, definir a 

concepção filosófica e assegurar os direitos e deveres preconizados pela Constituição 
Federal/1988, nos artigos 5º e 6º; e, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 
9394/96; Resolução CNE/CEB n. 7, de 14/12/2010, artigos 18 ao 23; artigos  237, 239 e 266, 
Resolução CME n. 052, de 24 de junho de 2013, da Lei Orgânica do Município de Anápolis, bem 
como, nos artigos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Art. 25 - A escola articulará a elaboração do Projeto Político Pedagógico com os Planos 
Nacional, Estadual e Municipal de Educação, o Plano da Gestão, o contexto em que a escola está 
inserida, as necessidades locais e as de seus estudantes. 

 

Art. 26 - O Projeto Político Pedagógico deve constituir-se: 
 

       I - do diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizado 
no espaço e no tempo; 
        II - da concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade 
escolar; 
       III - da definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto 
das desigualdades que nela se refletem; 
       IV - de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e 
externa (SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos resultantes das avaliações em rede nacional, Rede 
Municipal de Ensino e outras; pesquisas sobre os sujeitos da Educação Básica), incluindo 
resultados que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e/ou que 
complementem ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e outros; 
       V - da implantação dos programas de acompanhamento do acesso, de permanência dos 
estudantes e da sua superação da retenção escolar; 
       VI - da explicitação das bases que norteiam a organização do trabalho pedagógico tendo 
como foco os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa (órgãos 
colegiados, de representação estudantil e dos pais).   

 

        Art. 27 - A concepção filosófica norteadora do processo ensino aprendizagem deve definir: 
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   I - a concepção de mundo, de sociedade, de homem e de escola que norteiam o Projeto 
Político Pedagógico, estabelecendo: 
 

a)  a função social e pública da Unidade Escolar; 
b)  as instâncias de deliberação coletiva e individualizada; 

 

        II - a estrutura organizacional da Unidade Escolar estabelecendo os passos a serem dados 
para a concretização da proposta filosófica; 
         III - o perfil do educando a ser formado na Unidade Escolar, com base no ser político e social; 
         IV - as condições necessárias à garantia dos direitos e deveres dos segmentos que compõem 
a comunidade escolar: alunos, pais, professores, direção, secretaria, pessoal de apoio e conselho 
escolar. 
 

Art. 28 - O Projeto Político Pedagógico deve fundamentar-se numa concepção de criança 
como cidadã e deve traduzir-se em ações sistemáticas como preparação para a vida e para o 
trabalho. 

 

Art. 29 - Será assegurada ampla participação dos profissionais da escola, da família, dos 
alunos e da comunidade local na definição das orientações imprimidas aos processos educativos e 
na forma de implementá-las, tendo como apoio um processo contínuo de avaliação das ações com 
o objetivo de ajustá-lo aos padrões qualitativos que se quer alcançar, a fim de garantir a distribuição 
social do conhecimento e contribuir para a construção de uma sociedade democrática e igualitária. 
(Resolução CNE n. 7, DE 14/12/2010). 
 

Art. 30 - A organização da Unidade Escolar e do processo de ensino aprendizagem deve 
explicitar: 

 

I - o regime de funcionamento; 
II - o espaço físico, as instalações e os equipamentos; 
III - a relação dos recursos humanos, especificando cargos, funções e habilitação; 
IV - a proposta de articulação com o Conselho Escolar e/ou Associação de Pais; 

         V - o processo de planejamento: anual, semestral, bimestral e as formas de avaliação 
institucional; 
         VI - o processo de articulação entre os níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação Inclusiva e Especial. 
         VII - o número de alunos por ano em cada nível de ensino e sua justificativa caso haja 
necessidade, dentro do Projeto Político Pedagógico, observando-se o artigo 33. 
         VIII - as atribuições, papel social e responsabilidades específicas de cada integrante da 
comunidade escolar: alunos, pais, professores, direção, secretaria, corpo técnico administrativo e 
conselho escolar. 
         IX - o processo de formação continuada adequado às necessidades reais do pessoal docente 
e técnico/administrativo; 
         X - as funções do Conselho de Classe, enquanto instância de decisões coletivas, sociais e 
públicas; 
         XI - o calendário escolar como expressão do planejamento a ser cumprido anual, semestral e 
bimestralmente; 
        XII - as datas e semanas comemorativas, bem como as atividades culturais complementares e 
a articulação com a comunidade; 
         XIII - o papel pedagógico da biblioteca escolar, suas possibilidades de atuação, atribuições 
específicas, as normas de utilização do acervo, bem como sua função social; 

XIV - a relação dos recursos e materiais didático-pedagógicos existentes; 
         XV - o currículo, seus objetivos, metas, referências bibliográficas e a coerência com o Projeto 
Político Pedagógico devem contemplar: 
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a) os conteúdos expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, na Base Nacional Comum Curricular e, Diretrizes da Secretaria Municipal da 
Educação; 

b) a ampliação dos conteúdos citados na alínea anterior e a inserção de novos conteúdos 
na Programação Curricular; 

 

  XVI - os critérios de avaliação do processo ensino aprendizagem, como forma de constatar a 
apropriação real do conhecimento nas suas formas cotidiana, bimestral, semestral ou anual e, em 
decorrência dessas, o processo de recuperação contínua e paralela será realizada de acordo com o 
estabelecido no Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos de acordo com a legislação vigente. 

 XVII - deve contemplar projetos para a melhoria das condições de acesso e permanência dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes 
comuns do ensino regular, intensificando um processo de inclusão nas escolas e buscando a 
universalização do atendimento. 

XVIII - contemplar os processos de utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das 
mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo, contribuindo assim, com o papel da 
escola como ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das tecnologias da informação e 
comunicação. 

XIX - conferir espaços e tempos para que os profissionais da escola, em especial, os 
professores, possam participar de reuniões de trabalho coletivo, planejar e executar as ações 
educativas de modo articulado, avaliar os trabalhos dos alunos, tomarem parte em ações de 
formação continuada e estabelecer contatos com a comunidade. 

 

Art. 31 - A Educação Especial e Inclusiva é uma das modalidades da educação nacional que 
perpassa o sistema em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, devendo no Sistema 
Municipal de Ensino de Anápolis ser cumprida as normatizações estabelecidas na Resolução CME 
n. 052/2013. 

 

Art. 32 - O Projeto Político Pedagógico deve priorizar o aspecto pedagógico sobre quaisquer 
outros com o envolvimento de toda a comunidade escolar. 

 

Parágrafo Único - O Projeto Político Pedagógico da escola deve traduzir a proposta educativa 
construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base nas características 
dos alunos, nos profissionais e recursos disponíveis, tendo como referência as orientações 
Curriculares Nacionais e do Sistema Municipal de Ensino. 
 

Art. 33 - A relação adequada entre o número de alunos/professor deve levar em conta as 
dimensões físicas das salas de aula, as condições materiais e as necessidades pedagógicas de 
ensino aprendizagem na Unidade Escolar visando à melhoria da qualidade do processo, 
respeitando-se o máximo de: 
 

I - 25 alunos para os dois primeiros anos do Ensino Fundamental; 
      II - 30 alunos para o terceiro e quarto anos do Ensino Fundamental; 
      III - 35 alunos para o quinto ano do Ensino Fundamental; 
      IV - 40 alunos a partir do sexto ano do Ensino Fundamental. 
 

CAPÍTULO V 
ARTICULAÇÕES E CONTINUIDADE DA TRAJETÓRIA ESCOLAR 

 
Art. 34 - Deverá ser assegurado aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens, o que 

torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente da Educação Infantil 
com o Ensino Fundamental, dos Anos Iniciais e dos Anos Finais no interior do Ensino Fundamental, 
garantindo a qualidade da Educação Básica. 
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§ 1º - Estabelecimento de parâmetros pelo Departamento Pedagógico da Secretaria 
Municipal de Educação, de modo a possibilitar ao professor a avaliação diagnóstica do que os 
alunos já aprenderam antes da sua entrada no Ensino Fundamental, assegurando o caráter lúdico 
do ensino, visando qualificar a ação pedagógica junto às crianças, sobretudo nos Anos Iniciais 
dessa etapa da escolarização.  

§ 2º - Fica vedada a utilização do resultado das avaliações diagnósticas para fins de 
agrupamentos dado o caráter discriminatório e antipedagógico da tentativa de homogeneização de 
turmas. 

§ 3º - Na passagem dos Anos Iniciais para os Anos finais do Ensino Fundamental, deverá 
ser dada atenção especial aos alunos respeitando as características e mudanças, quanto: a 
fragmentação do horário; a alternância de professores e de componentes curriculares que exigem 
tempo de adaptação e reorganização por parte de docentes e discentes. 

 

Art. 35 - Os dois Anos Iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 
 

I - a alfabetização e o letramento; 
II - o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado das 

linguagens: Língua Portuguesa, Arte, da Educação Física, da Educação Religiosa, da Matemática, 
das Ciências da Natureza, das Ciências Humanas, da História e da Geografia. 

 

§ 1º - No Sistema Municipal de Ensino os dois Anos Iniciais do Ensino Fundamental serão 
considerados como um bloco pedagógico ou um ciclo seqüencial não passível de interrupção, 
voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 
aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos, considerando os 
prejuízos que a repetência acarreta ao aluno, particularmente, na passagem do primeiro para o 
segundo, do segundo para o terceiro e deste para o quarto ano. 

§ 2º - Preferencialmente, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental deverá 
permanecer o mesmo professor. 

§ 3º - A avaliação da aprendizagem no período inicial de alfabetização far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno sendo vedada a retenção dentro do ciclo, 
visando assim possibilitar a aprendizagem dos conteúdos estabelecidos na matriz curricular, 
assegurando aos estudantes apoio e acompanhamento específico. 

§ 4º - Cabe aos professores, considerando as características de desenvolvimento dos 
alunos, adotarem formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das crianças em sala de 
aula que estimulem a exploração das diversas linguagens artísticas. 
 

CAPÍTULO VI 
DA AVALIAÇÃO, ACELERAÇÃO, AVANÇO E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 
           Art. 36 - Cada unidade escolar deve, obrigatoriamente, estabelecer, de forma 
circunstanciada e sistemática no Projeto Político Pedagógico, no Regimento Escolar e no Plano de 
Gestão, as ações pedagógicas e as condições mais adequadas para assegurar o ingresso, a 
permanência, a promoção e o aproveitamento de estudos de cada educando. 

 

Art. 37 - A avaliação da aprendizagem escolar, nos termos desta Resolução e da LDBEN, é 
processo diagnosticador, formativo e emancipador, devendo realizar-se contínua e 
cumulativamente, com absoluta prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
formativos sobre os informativos, visando a busca de subsídios para o aprimoramento do processo 
educacional e para a avaliação institucional. 

 

§ 1º - A avaliação contínua é aquela efetuada durante todo o período letivo, por meio de 
inúmeros instrumentos de observação do desenvolvimento humano e escolar do aluno. 
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§ 2º - A avaliação cumulativa é aquela que tem como objeto os resultados conseguidos pelo 
educando no conjunto do seu desenvolvimento global, humano e escolar, analisado em conjunto 
pelos docentes da área. 

§ 3º - A avaliação qualitativa é aquela que supera os critérios matemáticos e valoriza os 
avanços do educando visando ao seu desenvolvimento no processo de aprendizagem. 

§ 4º - As pessoas com deficiência e necessidades especiais devem ser avaliadas segundo os 
critérios que normatizam a Educação Especial/Inclusão de acordo com a Resolução CME n. 052, 
de 24 de junho de 2013, art. 7º e 8º. 

§ 5º - Temporalidade flexível do ano letivo para atender aos alunos com deficiência e 
necessidades especiais, com atividades paralelas ao ensino regular, no contra turno de acordo com 
suas potencialidades conforme avaliação do professor regente, professor do Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, Coordenação Pedagógica e Centro Municipal de Atendimento 
aos Deficientes - CEMAD com vistas a evitar grande defasagem idade/ano.  

§ 6º - Cabe ao professor, equipe escolar e Centro Municipal de Atendimento aos deficientes - 
CEMAD de posse de laudos e outros registros, tais como: avaliações, sondagens, entrevistas e 
observações, traçar trabalho pedagógico e plano de atendimento condizente com as necessidades 
dos alunos e então verificar se o mesmo está apto ou não a ser aprovado.  

§ 7º - A avaliação de um aluno com deficiência deve partir de metas específicas, currículo 
flexibilizado e adequado às suas necessidades. A avaliação será processual, ou seja, do percurso, 
cada etapa deste percurso o aluno terá um tempo e ritmo próprio, sendo possível que no final do 
ano letivo o aluno tenha atingido as metas e objetivos propostos para ele, e que poderá dar 
continuidade ao processo acadêmico no ano subseqüente. 

 

Art. 38 - A avaliação tem por objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento do aluno, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme legislação em 
vigor. 

Art. 39 - A avaliação dos alunos do Ensino Fundamental, a ser realizada pelos professores e 
pela escola como parte integrante do Projeto Político Pedagógico e da implementação do currículo, 
é redimensionadora da ação pedagógica e deve: 

 

 I - assumir um caráter processual, formativo e participativo, contínua, cumulativa e 
diagnóstica, com vistas a: 

 

a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de 
ensino; 
          b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com as 
necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e em longo prazo para 
sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente; 

c) manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 
         d) reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive 
em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem 
procedentes. 

 

II - utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo 
e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, atividades, provas, dentre outros, 
tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do 
educando; 

III - fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os 
quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, tal 
como determina a alínea “a” do inciso V, do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDBEN, Lei n. 9.394/96; 

IV - assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham 
condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 
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V - prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período 
letivo, como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei n. 
9.394/96, art. 24, Inc. V, Alínea e; 

VI - assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano 
letivo, aos alunos com frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas; 

VII - possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem idade/ano, desde 
que constatadas as aprendizagens essenciais para o avanço. Resolução CNE/CEB n. 7/2010. 
 

Art. 40 - O processo de avaliação da aprendizagem escolar deve considerar, cotidianamente, 
a efetiva presença e a participação do aluno nas atividades escolares; a capacidade de se apropriar 
dos conteúdos disciplinares inerentes à sua idade e ano, visando à aquisição de conhecimentos, o 
desenvolvimento das habilidades de ler, escrever, interpretar e criar, a aquisição de atitudes e de 
valores indispensáveis ao pleno exercício da cidadania, a comunicação com os colegas, com os 
professores, com os agentes educativos e com a sociedade. 

 

§ 1º - O processo de avaliação escolar, obedecendo aos parâmetros contidos no caput deste 
artigo, deve ser definido e explicitado pela unidade escolar, em seu Projeto Político Pedagógico e 
em seu Regimento Escolar. 

§ 2º - O processo de avaliação escolar exige a participação ativa da família, a ser 
constantemente informada dos resultados avaliativos e do desempenho do aluno. 

§ 3º - O processo avaliativo é responsabilidade não somente do professor da disciplina, mas 
de todos os docentes que ministram os componentes curriculares da área, reunidos em conselho 
de classe. 

§ 4º - O Sistema de Ensino e o Projeto Político Pedagógico das unidades escolares devem 
expressar com clareza o que é esperado dos alunos em relação a sua aprendizagem em cada 
ano/etapa de ensino. 

 

Art. 41 - Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão 
articulados às avaliações realizadas em nível nacional e às congêneres nos diferentes Estados e 
Municípios, criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas nos esforços de 
melhoria da qualidade da educação e da aprendizagem dos educandos. 

 

Parágrafo único. A análise do rendimento dos alunos com base nos indicadores produzidos 
por essas avaliações deve auxiliar o Sistema de Ensino e a comunidade escolar a redimensionarem 
as práticas educativas com vistas ao alcance de melhores resultados. 

 

Art. 42 - Os resultados de aprendizagem dos alunos devem ser aliados à avaliação das 
escolas e de sua comunidade escolar, tendo em conta os parâmetros de referência dos insumos 
básicos necessários à educação de qualidade para todos nesta etapa da educação e o respectivo 
custo aluno – qualidade inicial considerada as suas modalidades e as formas diferenciadas de 
atendimento como a Educação do Campo, a Educação Escolar Indígena, a Educação Escolar 
Quilombola e as Escolas de Tempo Integral. 

 

Parágrafo único. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos educandos e da qualidade 
da educação obriga: 

 

I - o Sistema de Ensino a incrementar os dispositivos da carreira e de condições de exercício 
e valorização do magistério e dos demais profissionais da educação e a oferecerem os recursos e 
apoios que demandam as escolas e seus profissionais para melhorar a sua atuação; 

II - as escolas a uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas por elas 
oferecidas aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas 
oportunidades e incentivos aos que delas mais necessitem. 

III - o acompanhamento da vida estudantil pela família. 
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Art. 43 - A equipe gestora da Unidade Escolar deverá repassar aos pais, ou aos responsáveis 
legais, informações sobre a frequência e rendimento dos educandos, bem como socializar e 
acompanhar o Projeto Político Pedagógico. 

 

Art. 44 - A aceleração de estudos é a forma de reduzir a distorção idade/ano e propiciar às 
crianças e aos jovens com atraso escolar oportunidade de atingir níveis de conhecimentos 
compatíveis com a sua idade. 

 

 § 1º - As classes de aceleração de aprendizagem devem ser formadas com, no máximo, 25 
alunos. 
 § 2º - Quando o quantitativo de alunos defasados para a composição de classe de que trata o 
caput deste artigo for superior a 25 alunos, priorizar-se-ão os alunos com idade mais elevada. 
 § 3º - O critério para identificação dos alunos para salas de aceleração de aprendizagem é a 
idade, ou seja, aqueles que tenham ultrapassado em dois anos ou mais a idade regular prevista 
para os anos em que estão matriculados. 
 § 4º - Os procedimentos referentes à aceleração de estudos para os alunos do Ensino 
Fundamental, com atraso escolar, devem constar do Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Escolar e do Regimento Escolar, norteando-se no que dispõe a presente Resolução. 

§ 5º - Possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem idade/ano, desde 
que constatadas as aprendizagens essenciais para o avanço.  Resolução CNE/CEB n. 7/2010. 
  § 6º - O estabelecimento de ensino que oferecer programas de aceleração de aprendizagem, 
em caso de transferência do aluno, indicará o ano no qual o aluno poderá ser matriculado, em 
instrumento específico, de forma a garantir a regularidade da sua vida escolar.  
 

 Art. 45 - É facultado o avanço, em anos, ao aluno que apresente alto nível de desempenho, 
mediante avaliação da aprendizagem. 
 

         § 1º - É de competência da escola viabilizar o avanço. 
§ 2º - O diretor da escola, ouvido o conjunto de professores do ano e/ou período, encaminhará 

o aluno para avaliação psicopedagógica de equipe multiprofissional para diagnosticar a 
necessidade de aplicação desse recurso e proceder à avaliação que cada situação requer. 

 § 3º - Os procedimentos adotados para o avanço serão registrados em ata, que será lavrada 
em livro especialmente aberto para esse fim, cuja cópia será anexada à pasta individual do aluno. 

 

Art. 46 - Aproveitamento de estudo é a faculdade legal concedida a uma Unidade Escolar 
para que aproveitem em seus cursos, estudos realizados com êxito, mediante a observância dos 
seguintes procedimentos: 

 

         I - apresentação de documentos de estudos concluídos com êxito em quaisquer cursos ou 
exames, legalmente autorizados, no mesmo nível ou níveis mais elevados de ensino; 
         II - análise dos documentos comprobatórios dos estudos referentes às disciplinas, anos, 
séries, ciclos, períodos, segmentos ou outras formas de organização de ensino, compatibilizando-
os com os conteúdos da proposta curricular da Unidade Escolar em concordância com a Secretaria 
Municipal de Educação. 

 

Parágrafo único - Os documentos a que se referem os incisos “I” e “II” poderão ser, dentre 
outros: histórico escolar, programas de ensino e certificados. 
 

         Art. 47 - O aproveitamento de estudos não formais dos candidatos que comprovem 
experiência e conhecimento que permitam sua matrícula no ano ou etapa adequada deverá ser 
feito por meio de Avaliação de Classificação realizada por comissão da própria escola, lavrada em 
ata, especialmente aberta para esse fim, cuja cópia será anexada à pasta individual do aluno. 
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CAPÍTULO VII 
DA RECUPERAÇÃO 

 
Art. 48 - Entende-se por recuperação o processo didático-pedagógico em que a escola 

propicia ao aluno a oportunidade de recuperar conteúdos, a fim de suprir lacunas evidenciadas 
pelos instrumentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 Parágrafo único - A recuperação, sendo um processo, deve ser contínua ao longo do período 
letivo, com sua forma de aplicabilidade disciplinada no Regimento Escolar. 

 

Art. 49 - As dificuldades encontradas pelo alunado requerem planejamento minucioso, a fim 
de criar novas ações educativas desafiadoras, com o objetivo de atender ao que o educando 
necessitar, por meio de atividades diversificadas nos estudos de recuperação, com previsão dos 
meios necessários ao adequado atendimento do aluno. 

 

Art. 50 - Os estudos de recuperação paralela devem ser oferecidos a todos os alunos que 
deles necessitarem. 
 

 § 1º - O Regimento Escolar determinará os procedimentos para atribuição de notas a serem 
adotados aos alunos submetidos aos estudos de recuperação. 
 § 2º - Deverá constar no Projeto Político Pedagógico a metodologia a ser aplicada no 
processo de recuperação.  
 

CAPÍTULO VIII  
DA PROGRESSÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Art. 51 - A progressão regular por ano é a promoção do aluno de um ano para outro de forma 

sequencial.  
 

Art. 52 - A progressão parcial constitui-se em direito público subjetivo do aluno em 
conformidade com o artigo 24, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBEN, N. 9394/96, sendo obrigatório o seu oferecimento por todas as unidades escolares 
abrangidas por esta Resolução. 

 

Parágrafo único - Progressão parcial é o procedimento que permite a promoção do aluno 
naquelas disciplinas em que demonstrou domínio e sua retenção naquelas em que ficou 
evidenciada a deficiência de aprendizagem. 

 

Art. 53 - O Regimento de cada Unidade Escolar deve, obrigatoriamente, estabelecer de forma 
detalhada, as condições pedagógicas possíveis para que o aluno alcance a progressão e o 
aproveitamento de estudos. 
 

  Art. 54 - A progressão parcial deve orientar-se pelos seguintes critérios: 
 

         I - definição, no seu Regimento Escolar do limite máximo de (02) duas disciplinas nas quais o 
aluno poderá ficar retido; 
         II - fixação, no currículo pleno, dos pré-requisitos para cada disciplina de forma a garantir a 
seqüência dos conteúdos; 
          III - as unidades escolares abrangidas por esta Resolução deverão oferecer as disciplinas 
nas quais o aluno não obteve aprovação, em horário não conflitante com o daquelas a serem 
cursadas no ano em que estiver matriculado; 
           IV - cumprimento da mesma carga horária, freqüência e requisitos exigidos para aprovação, 
definidos no Regimento Escolar; 
            V - garantia de atendimento adequado ao aluno e condições que impliquem na existência 
de: 
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a) espaço físico e horário específico; 
b) recursos materiais e pedagógicos; 
c) professores habilitados nas disciplinas. 

 

Parágrafo único – O aluno que se matricular em disciplina na qual não obteve aprovação no 
ano cursado, fica obrigado a cumprir carga horária e atividades escolares previstas para a 
disciplina. 

 

Art. 55 - A progressão parcial será admitida nos Anos Finais do Ensino Fundamental regular. 
 

§ 1° - O aluno não poderá matricular-se no ano subseqüente aquele em que estiver cursando 
enquanto não concluir a disciplina do ano anterior, na qual ficou retido. 

§ 2° - O aluno que não conseguir promoção na disciplina em que ficou retido, poderá no ano 
seguinte se inscrever apenas na disciplina em questão. 
 

Art. 56 - Será permitida a transferência do aluno sujeito à progressão parcial de uma para 
outra Unidade Escolar. 

 

§ 1° - O aluno com dependência de disciplina(s) só terá sua matrícula efetivada no ano 
seguinte depois de comprovada à matrícula na(s) disciplina(s) em que ficou retido, garantindo 
assim o caráter vertical do currículo. 

 § 2° - O aluno egresso de escola que não adota o regime de progressão parcial, se retido em 
até duas disciplinas, poderá ser matriculado em escola que adote este regime, no ano seguinte, e 
cursará as disciplinas em que ficou retido. 
 

CAPÍTULO IX 
DA CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 57 - Classificar consiste em posicionar o aluno que não possuir comprovante de 

escolarização anterior ou se achar fora do Sistema Municipal de Ensino há mais de 02(dois) anos, 
onde, após avaliação, o aluno demonstrar de forma satisfatória, grau de desenvolvimento de 
aprendizagem compatível com aquela do ano para a qual foi submetido, podendo ser aplicada: 
 

         I - antes do início do ano letivo; 
         II - para qualquer ano do ensino fundamental, exceto para o primeiro. 
 
 Art. 58 - Reclassificar significa reposicionar o aluno, com vida escolar regular, em decorrência 
dos conhecimentos adquiridos e que, comprovadamente, demonstrar grau de desenvolvimento e 
experiência superiores ao do ano para a qual tenha sido promovido, na própria unidade escolar ou 
fora dela, podendo ser aplicada: 
 

          I - após análise do histórico escolar para fins de adequação do aluno ao Projeto Político 
Pedagógico e ao currículo pleno da escola; 
          II - até 30 dias após a matrícula do aluno na unidade escolar; 
          III - ao aluno transferido, inclusive do exterior, exceto para o retido no ano anterior.                         
 

         Art. 59 - A Classificação e a Reclassificação não se aplicam para o primeiro ano e tem como 
limite máximo o último ano do Ensino Fundamental.  

 

Art. 60 - O aluno da própria unidade escolar que demonstrar grau de desenvolvimento 
excepcional, com rendimento acima da média dos demais, comprovado por avaliações realizadas 
ao longo do ano letivo, pode ser reclassificado para o ano que demonstrar competência, 
independentemente da aferição de que trata o artigo 58, desde que dentro dos limites do Ensino 
Fundamental e referendado pelo conselho de classe, cuja cópia da ata deverá ser anexada ao 
histórico escolar do aluno.  
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Parágrafo Único - Além das competências, habilidades e saberes educacionais 
demonstrados por meio de avaliações pedagógicas, para fins de avanço, classificação e 
reclassificação, a equipe gestora da unidade escolar, deverá considerar ainda, os aspectos 
emocionais e adaptativos do aluno e o convívio com seus pares. 

 

Art. 61 - A aferição do grau de desenvolvimento e da experiência dos alunos do Ensino 
Fundamental, oriundos de outra unidade escolar, candidatos à Reclassificação, dar-se-á por meio 
de provas discursivas de todas as áreas do conhecimento que compõem a base comum nacional e 
de redação, que terá como tema fato relevante da atualidade. 

 

Parágrafo único - O conteúdo das provas de que trata o caput deste artigo deve ser 
compatível com aquele ministrado no ano anterior àquela para a qual se dá a Reclassificação.  

 

Art. 62 - As provas de que trata o artigo anterior devem ser elaboradas, aplicadas e avaliadas 
por banca examinadora, composta de professores licenciados que lecionem na unidade escolar nas 
áreas de conhecimento objeto de avaliação, que se responsabilizará para todos os fins legais por 
seu conteúdo e conceitos emitidos, sendo que todos os procedimentos e o resultado final devem 
ser registrados em ata específica para esse fim, cuja cópia da ata deverá ser anexada ao histórico 
escolar do aluno. 
 

         Art. 63 - O nome e a habilitação de cada componente da banca examinadora de que trata o 
artigo anterior devem ser afixados em local público e de fácil acesso a todos os interessados, com 
um prazo mínimo de 10 (dez) dias anteriores ao da aplicação das provas de Reclassificação. 

 

 Art. 64 - É vedada a aplicação de provas de Reclassificação ao aluno retido em uma ou mais 
disciplinas do último ano ou período cursado, seja pela unidade escolar em que se encontrar 
matriculado ou que desejar matricular-se, enquanto não se recuperar de forma satisfatória e 
comprovada em todas elas.  
 

 Art. 65 - O processo de aferição do grau de desenvolvimento e de experiência dos alunos a 
serem classificados obedecerá, na íntegra, ao disposto no artigo 61, e seu parágrafo único, e 
artigos 62 e 63, desta Resolução. 
 

         Art. 66 - O aluno de qualquer nível ou modalidade que for classificado diretamente para o 
último ano do Ensino Fundamental, tem que cursar com êxito, o mínimo de horas de trabalhos 
escolares presenciais exigido em lei, distribuídas no mínimo dos dias letivos do Calendário Escolar 
aprovado, sob pena de não lhe ser outorgado o certificado de conclusão do nível de ensino 
cursado.  

 

Art. 67 - As Unidades Escolares autorizadas a oferecer Educação de Jovens e Adultos, da 
mesma forma que as demais que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Anápolis, só podem 
adotar a Classificação e a Reclassificação, após discipliná-las em seus Regimentos Escolares, em 
consonância com esta Resolução.  
 

CAPÍTULO X 
DO CONSELHO DE CLASSE 

 
 Art. 68 - O processo de desenvolvimento da aprendizagem deve ser objeto de rigorosa 
verificação e análise pelo Conselho de Classe, autônomo em suas decisões, obrigatório a cada 
bimestre letivo, composto pelo diretor, coordenadores técnico e pedagógico, coordenador geral, 
professores, 1 (um) representante de alunos por turma e 1 (um) representante de pais por turma. 

 

 Art. 69- O Conselho de Classe deve avaliar o processo de desenvolvimento da aprendizagem 
de todos os alunos de cada turma separada e individualmente, garantindo a recuperação paralela 
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individual e coletiva, direito do aluno, tomando as medidas que se fizerem necessárias para o seu 
aprimoramento e para recuperação daqueles que apresentarem dificuldades, qualquer que seja a 
sua natureza. 

 

 Art. 70 - Após cada Reunião do Conselho de Classe, todos os pais ou responsáveis devem 
ser informados do desenvolvimento da aprendizagem do educando, assim como, das estratégias e 
medidas a serem tomadas, visando ao seu aprimoramento. 
 

 Parágrafo único - A reunião pedagógica/pais será presidida pelo diretor e participam, 
obrigatoriamente, coordenadores pedagógicos e técnicos, coordenador geral e professores além 
dos pais ou responsáveis e representante de alunos. 

 

 Art. 71 - Os Conselhos de Classe e as reuniões pedagógicas de que tratam os artigos 69 e 
70, serão considerados como atividades de efetivo trabalho escolar, integrantes dos dias letivos 
constantes do calendário de cada unidade escolar. 
 

 Art. 72 - As decisões do Conselho de Classe, no âmbito de suas atribuições e observada à 
legislação vigente são autônomas, podendo ser revisadas e/ou modificadas por ele próprio, 
mediante recurso interposto pelo interessado ou por seu representante legal no prazo estabelecido 
no Regimento Escolar, que não poderá ser inferior a 05 (cinco) dias. 
 

 Art. 73 - O Conselho de Classe deve realizar amplo debate sobre o processo pedagógico, o 
ensino ministrado, a aprendizagem, a avaliação e a recuperação paralela, desenvolvidas ao longo 
de seu curso, promovendo, quando for o caso, as mudanças e adaptações que se fizerem 
necessárias, no seu Projeto Político Pedagógico, com vistas ao seu aprimoramento, durante o 
bimestre seguinte.  

 

 Art. 74 - Ao término do ano letivo, o Conselho de Classe deve realizar análise global sobre o 
desenvolvimento de cada aluno, ao longo de seu curso, tendo como parâmetros os aspectos 
elencados no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar com a finalidade de avaliar se ele 
dispõe de condições adequadas de ser promovido para o ano seguinte, de forma integral ou parcial 
ou para outra etapa mais elevada. 

 

 Parágrafo Único - A decisão do Conselho de Classe por qualquer uma das alternativas 
possíveis, necessariamente, tem de ser circunstanciada, motivada e anotada, em seu inteiro teor, 
em ata própria, na ficha individual do aluno e de forma sintética nos diários de classe. 

 

 Art. 75 - As reuniões do Conselho de Classe devem ser devidamente registradas, em 
documento próprio, pelo coordenador geral, dando ciência de seu inteiro teor a todos os 
interessados, no prazo de cinco dias contados a partir de sua realização, sendo por todos assinado 
em até três dias após a ocorrência da reunião.  
 

 Art. 76 - Como o processo de aprendizagem tem por objetivo contribuir para o pleno 
desenvolvimento do aluno, é vedada a sua dispensa, pelo Conselho de Classe, da análise global de 
que trata o artigo 74, quaisquer que sejam as notas ou conceitos por ele obtidos ao longo do ano 
letivo. 

 
CAPÍTULO  XI 

DO CREDENCIAMENTO E DA AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Art. 77 - O Credenciamento e a Autorização de Funcionamento são os atos concedidos pelo 

Conselho Municipal de Educação, às instituições, para ministrar o Ensino Fundamental, mediante 
Relatório de Verificação Prévia conclusivo do Departamento de Inspeção Escolar da Secretaria 
Municipal de Educação. 
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§ 1º - Para concessão do Credenciamento serão avaliadas as instalações físicas dos 
estabelecimentos de ensino, mediante laudo técnico, assinado por profissionais da área de 
engenharia e arquitetura registrados no CREA e expedido pelo órgão competente da Prefeitura 
Municipal de Anápolis. 

§ 2° - Os prédios das unidades escolares devem adequar-se ao fim a que se destinam 
atender, no que couber, às normas e especificações que regem a matéria, inclusive as contidas no 
Código de Edificações e Obras do Município. 

§ 3º - Para concessão de Autorização de Funcionamento serão avaliados os procedimentos 
pedagógicos, a qualificação profissional do pessoal técnico, administrativo e docente, bem como o 
cumprimento coerente do Projeto Político Pedagógico. 

 § 4º - As Unidades Escolares deverão manter atualizada a relação dos recursos humanos 
com os comprovantes de sua habilitação e indicação dos componentes curriculares que cada 
profissional ministra, observada a habilitação específica. 

§ 5° - Toda concessão de Autorização de Funcionamento para as Unidades Escolares deve 
ser homologada pelo (a) titular da Secretaria Municipal de Educação. 
 

 Art. 78 - As Unidades Escolares de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, criadas 
por lei, devem instruir os processos de Autorização de Funcionamento, com a seguinte 
documentação: 

 

            I - ofício ao titular da Secretaria Municipal de Educação, solicitando o encaminhamento do 
processo ao Conselho Municipal de Educação, subscrito pelo diretor (a) da unidade escolar, no 
minímo 120 (cento e vinte) dias antes da data prevista para o início do funcionamento; 
            II - requerimento dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Educação, subscrito pelo 
diretor (a) da unidade escolar, formalizando o pedido de Autorização de Funcionamento; 
           III - cópia do decreto de designação do (a) diretor (a) e do comprovante de escolaridade; 
           IV - cópia da lei de criação e de denominação da unidade escolar; 
           V - declaração de identificação da unidade escolar constando nome, endereço, níveis de 
ensino oferecidos e turnos de funcionamento, expedida pela direção;  

VI - cópia da ata de aprovação do Projeto Político Pedagógico; 
VII - descrição do material pedagógico, equipamento e mobiliário existente na Unidade 

Escolar, incluindo laboratórios, salas especiais, biblioteca, dentre outros; 
VIII - cópia do Calendário Escolar e Matriz Curricular aprovados pelo Conselho Municipal de 

Educação; 
IX - termo habite-se/carta de ocupação; 
X - duas vias do Regimento Escolar; 

  XI - uma via da proposta do Projeto Político Pedagógico; 
           XII - cópia do alvará da vigilância sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde; 
           XIII - cópia do alvará de funcionamento expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal; 
           XIV - cópia do certificado de conformidade com o Corpo de Bombeiros; 
       XV - verificação da estrutura física, compatibilização com a planta baixa ou croqui, a fim de 
verificar a capacidade das instalações para o atendimento do Projeto Político Pedagógico e da 
demanda estudantil, bem como cadastrar a Unidade Escolar no Sistema Municipal de Ensino; 
       XVI - elaboração e apresentação final do relatório de verificação prévia, com base nos 
dados e informações coletadas durante a visita e em outras informações complementares, 
assinados pelos responsáveis dos departamentos de: Inspeção Escolar, Pedagógico e Engenharia, 
sendo eles os responsáveis pelo cumprimento da ordem específica de serviço, com o visto do (a) 
Secretário (a) Municipal de  Educação e dos responsáveis por atestar a segurança predial  em 
relatório próprio;  

XVII - cadastro funcional e cópia de comprovante de escolaridade do corpo administrativo, 
técnico e docente; 
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XVIII - relatório de verificação prévia elaborado pelo Departamento de Inspeção Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, assinado pelo Inspetor Escolar, pelo Diretor de Ensino e vistado 
pelo titular da Secretaria Municipal de Educação com base nos seguintes procedimentos: 
 

           a) verificação prévia, in loco, para conferir a documentação apresentada pelo diretor (a), e 
analisar o cumprimento das normas legais, pedagógicas e administrativas, bem como a qualificação 
do pessoal técnico e docente; 
           b) parecer conclusivo do departamento pedagógico responsável pelo Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação; 
           c) encaminhamento do processo à Presidência do Conselho Municipal de Educação para 
análise, aprovação e expedição do competente Ato Autorizativo de Funcionamento, observado o 
Laudo Técnico elaborado pela Assessoria Técnica do Conselho Municipal de Educação; 
           d) caso seja necessário, os Conselheiros e / ou Assessoria Técnica do Conselho Municipal 
de Educação, poderá solicitar diligências; 
           e) a Resolução CME de Autorização de Funcionamento deverá ser homologada pelo titular 
da pasta da Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 79 - Devem constar, obrigatoriamente, os documentos abaixo discriminados do arquivo 
das unidades escolares e estarem à disposição do Inspetor Escolar para verificação e análise: 

 

   I - planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações em geral e áreas livres para 
recreação, atividades esportivas e culturais; 
         II - alvará da vigilância sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde; 
         III - alvará de funcionamento expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal; 
         IV - certificado de conformidade com o Corpo de Bombeiros; 
         V - Regimento Escolar e Proposta do Projeto Político Pedagógico; 
         VI - cadastro funcional e cópia de comprovante de escolaridade do corpo administrativo, 
técnico e docente; 
         VII - calendário escolar e matriz curricular, aprovados pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

 Art. 80 - As Unidades Escolares conveniadas com o Poder Público Municipal devem instruir 
os processos de Autorização de Funcionamento, com a seguinte documentação: 
 

            I - ofício ao titular da Secretaria Municipal de Educação, solicitando o encaminhamento do 
processo ao Conselho Municipal de Educação, subscrito pelo representante legal da mantenedora 
e pelo(a) diretor (a), no minímo 120 (cento e vinte) dias antes da data prevista para o início do 
funcionamento; 
            II - requerimento dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Educação, subscrito pelo 
representante legal da mantenedora e pelo(a) diretor (a) ,  formalizando o pedido de Autorização de 
Funcionamento; 
            III - cópia do decreto de nomeação do (a) diretor (a) e do comprovante de escolaridade; 
            IV - cópia legível do Estatuto ou do contrato social registrado em cartório ou registro em 
Junta Comercial do Estado de Goiás e do Cadastro Nacional de Pessoa Júridica;  
            V - declaração de identificação da Unidade Escolar constando nome, endereço, níveis de 
ensino oferecidos e turnos de funcionamento, expedida pela direção;  
            VI - cópia da minuta do Projeto Politico Pedagógico identificando a equipe autora; 
            VII - descrição do material pedagógico, equipamento e mobiliário existente na Unidade 
Escolar, incluindo laboratórios, salas especiais, biblioteca, dentre outros; 
           VIII - cópia do Calendário Escolar e Matriz Curricular aprovados pelo Conselho Municipal de 
Educação; 
            IX - termo habite-se/carta de ocupação; 
            X - duas vias do Regimento Escolar; 

   XI - cópia do alvará da vigilância sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde; 
           XII - cópia do alvará de funcionamento expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal; 
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           XIII – cópia do certificado de conformidade com o Corpo de Bombeiros; 
           XIV - verificação da estrutura física, compatibilização com a planta  baixa ou  croqui, a fim de 
verificar a capacidade das instalações para o atendimento do Projeto Político Pedagógico e da 
demanda estudantil; 
            XV - elaboração e apresentação final do relatório de verificação prévia, com base nos dados 
e informações coletadas durante a visita e em outras informações complementares, assinados 
pelos responsáveis dos departamentos de: Inspeção Escolar, Pedagógico e Engenharia, sendo 
eles os responsáveis pelo cumprimento da ordem específica de serviço, com o visto do(a) 
Secretário (a) Municipal de  Educação e dos responsáveis por atestar a segurança predial  em 
relatório próprio;  
           XVI - cadastro funcional e cópia de comprovante de escolaridade do corpo administrativo, 
técnico e docente; 
           XVII - relatório de verificação prévia elaborado pelo Departamento de Inspeção Escolar da 
Secretaria Municipal de Educação, assinado pelo Inspetor Escolar, pelo Diretor de Ensino e vistado 
pelo titular da Secretaria Municipal de Educação com base nos seguintes procedimentos: 
 

           a) verificação prévia, in loco, para conferir a documentação apresentada pelo diretor (a), e 
analisar o cumprimento das normas legais, pedagógicas e administrativas, bem como a qualificação 
do pessoal técnico e docente; 
           b) verificação da estrutura física, compatibilização com a planta baixa ou croqui, a fim de 
verificar a capacidade das instalações para o atendimento do Projeto Político-Pedagógico e da 
demanda estudantil, bem como para cadastrar a Unidade Escolar no Sistema Municipal de 
Educação; 
           c) parecer conclusivo do departamento pedagógico responsável pelo Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação ; 
           d) encaminhamento do processo à Presidência do Conselho Municipal de Educação para 
análise, aprovação e expedição do competente Ato Autorizativo de Funcionamento, observado o 
Laudo Técnico elaborado pela Assessoria Técnica do Conselho Municipal de Educação; 
           e) caso seja necessário, os Conselheiros e / ou Assessoria Técnica do Conselho Municipal 
de Educação, poderá solicitar diligências; 
           f) a Resolução CME de Autorização de Funcionamento deverá ser homologada pelo titular 
da pasta da Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 81 - Devem constar, obrigatoriamente, os documentos abaixo discriminados do arquivo 
das Unidades Escolares e estarem à disposição do Inspetor Escolar para verificação e análise: 
 

   I - planta baixa ou croqui dos espaços e das instalações em geral e áreas livres para 
recreação, atividades esportivas e culturais; 
        II - alvará da vigilância sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde; 
        III - alvará de funcionamento expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal; 
        IV - certificado de conformidade com o Corpo de Bombeiros; 
        V - Regimento Escolar e Proposta do Projeto Político Pedagógico; 
        VI - cadastro funcional e cópia de comprovante de escolaridade do corpo administrativo, 
técnico e docente; 

   VII - calendário escolar e matriz curricular, aprovados pelo Conselho Municipal de Educação. 
 

   Art. 82 - Os procedimentos e documentações exigidos nos artigos 78 e 79 desta Resolução, 
são extensivos às unidades escolares conveniadas com o Município, acrescidos da cópia da minuta 
do convênio, atualizada, a ser anexada ao processo.  
 

   Art. 83 – Fica instituída a autorização de funcionamento temporária com validade 
improrrogável de no máximo dois anos, para as instituições educacionais solicitantes que não 
possuem a carta de ocupação e /ou termo habite-se, mas que estejam respaldadas por laudo 



    
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS 
RESOLUÇÃO CME N.006/2019 

 

Rua Francisco Silvério de Faria n. 765, Maracanã 
CEP: 75.040-000 Anápolis – Goiás 

e-mail: conselhomunicipaldeeducacao@anapolis.go.gov -Telefone: (62) 3902-1511 

 

técnico atestando a segurança predial, devidamente assinado por profissional habilitado na área de 
engenharia e arquitetura, registrado no CREA. 

CAPÍTULO XII 
DA RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 Art. 84 - A Renovação de Autorização de Funcionamento para o Ensino Fundamental é o 
ato concedido pelo Conselho Municipal de Educação, após Autorização de Funcionamento, 
mediante Verificação Prévia do Departamento de Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação, com base na legislação vigente, comprovada a melhoria qualitativa das instituições 
escolares e do ensino oferecido para a continuidade de seu funcionamento. 

 

 Art. 85 - O processo de solicitação para a Renovação de Autorização do Ensino 
Fundamental deverá ser formalizado pelo Diretor (a) da Unidade Escolar, junto ao setor de 
protocolo da Secretaria Municipal de Educação, com no mínimo cento e vinte (120) dias antes do 
término da validade da Autorização de Funcionamento. 

 

 Art. 86 - A solicitação de Renovação de Autorização de Funcionamento deverá ser dirigida 
ao titular da pasta da Secretaria Municipal de Educação que encaminhará à Presidência do 
Conselho Municipal de Educação. O processo será instruído com a seguinte documentação: 

 

             I - ofício ao titular da pasta da Secretaria Municipal de Educação, solicitando o 
encaminhamento do processo ao Conselho Municipal de Educação; 
            II - requerimento dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Educação, subscrito pelo 
Diretor (a), formalizando o pedido de Renovação de Autorização de Funcionamento; 
            III - declaração de identificação da instituição de ensino constando nome, nível de ensino 
oferecido, turnos de funcionamento e endereço devidamente comprovados;  
            IV - cópia do ato legal que autorizou o funcionamento da instituição, do Regimento Escolar 
e/ou Adendo ao Regimento Escolar aprovado e do Projeto Político Pedagógico, elaborado em 
consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDBEN, Lei n. 9.394/96, 
acompanhado da cópia da ata de aprovação do mesmo; 

V - relação nominal do corpo administrativo, técnico e docente com comprovante de 
qualificação profissional e especificação das funções desempenhadas e/ou disciplinas que cada um 
ministra; 

VI - descrição de convênios e/ou projetos de colaboração e intercâmbio com outras 
instituições e entidades civis; 

VII - cópia atualizada da nomeação do diretor e do Coordenador Geral, acompanhada de 
cópia da ata que lavrou o resultado final da eleição do diretor; 

VIII - demonstrativo da compatibilidade entre o número de alunos por sala e o professor, em 
consonância com os dispositivos legais; 

IX - Relatório de Verificação Prévia elaborado conjuntamente pelo Departamento de 
Inspeção Escolar e Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, assinado 
pelo: inspetor escolar, responsável pelo Departamento Pedagógico e Departamento de Inspeção 
Escolar, responsáveis pelo cumprimento da ordem específica de serviço, com visto do titular da 
pasta da Secretaria Municipal de Educação, com base nos seguintes procedimentos: 
           X - Os processos de pedido de Renovação de Autorização de Funcionamento de todas as 
unidades escolares jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino devem ser instruídos, 
anexando-se o comprovante de participação no Censo Escolar. 

XI - Encaminhamento do processo à Presidência do Conselho Municipal de Educação para 
análise, aprovação e expedição do competente ato de Renovação de Autorização de 
Funcionamento, após emissão do laudo técnico elaborado pela Assessoria Técnica do Conselho 
Municipal de Educação, apresentando os dados relativos aos Atos pleiteados e os constantes no 
dossiê da Instituição Escolar; 
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XII - A Resolução de Renovação de Autorização de Funcionamento deverá ser homologada 
pelo titular da pasta da Secretaria Municipal de Educação; 
 

a) verificação prévia, in loco, para conferir a documentação apresentada pelo (a) diretor(a) e 
analisar o cumprimento das normas legais, pedagógicas e administrativas, bem como a qualificação 
do pessoal técnico e docente; 

b)  verificação da estrutura física, compatibilização com a planta  baixa ou  croqui, a fim de 
verificar a capacidade das instalações para o atendimento do Projeto Político-Pedagógico e da 
demanda estudantil; 

c) caso seja necessário, o Conselheiro e/ou a Assessoria Técnica do Conselho Municipal de 
Educação, poderão solicitar diligências. 
 

CAPÍTULO XIII 
DOS PRAZOS PARA AUTORIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE  

FUNCIONAMENTO E NOVA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
 

 Art. 87 - As Unidades Escolares da Rede Pública que integram o Sistema Municipal de 
Ensino devem protocolar o processo de: 

 

I - solicitação de autorização de funcionamento, com no mínimo 120 (cento e vinte) dias de 
antecedência ao início das atividades; 

II - nos casos de Renovação de Autorização de Funcionamento, com no mínimo 120 (cento e 
vinte) dias de antecedência ao vencimento do período autorizado e/ou renovado, em conformidade 
com o previsto nesta resolução. 
 

 Art. 88 - Caso a Unidade Escolar perca o prazo estabelecido em Lei para solicitação de 
Renovação de Autorização de Funcionamento, deverá solicitar uma Nova Autorização de 
Funcionamento, que será concedida por um prazo máximo de (03) três anos.  
 

Parágrafo único – A Nova Autorização de Funcionamento é o ato concedido pelo Conselho 
Municipal de Educação às unidades escolares anteriormente legalizadas que não observaram os 
prazos definidos no Artigo 87, desta Resolução para requerimento da Renovação de Autorização.  
 

  Art. 89 - A Autorização de Funcionamento e a Renovação de Autorização de 
Funcionamento serão concedidas pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos letivos. 
 

 Parágrafo único – O prazo para Renovação periódica da Renovação de Autorização de 
Funcionamento poderá ser reduzido a critério do Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 90 - Os Atos Autorizativos serão concedidos de forma a assegurar o padrão de 
qualidade de ensino e a continuidade legal do funcionamento da unidade escolar. 
 

 Art. 91 - Nos impressos de qualquer natureza, placas, letreiros, propagandas e informativos, 
deverão constar o número e a vigência do Ato Autorizativo da Unidade Escolar. 
 

 Art. 92 - Os Atos Autorizativos poderão ser cassados, em qualquer tempo, se provado que a 
Unidade Escolar tenha perdido qualquer das condições exigidas para sua obtenção. 
  

Art. 93 - Todas as unidades escolares ficam sujeitas às avaliações periódicas do serviço 
pelo Departamento de Inspeção Escolar e do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação, para verificação de padrões de qualidade, do cumprimento das exigências legais, na 
forma estabelecida nesta Resolução. 

Parágrafo Único - Em caso de indícios de irregularidades, será formada uma comissão 
composta de pelo menos, três inspetores escolares designados pelo titular da Secretaria Municipal 
de Educação que cumprirá os trâmites legais. 
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 Art. 94 - Os processos referentes aos Atos Autorizativos, após tramitação final, serão 
arquivados no Conselho Municipal de Educação, que se tornará seu Fiel Depositário, conforme 
Resolução CME N. 006/2005. 

 
CAPÍTULO XIV 

DA SUSPENSÃO E DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
 

 Art. 95 - Entende-se por suspensão a paralisação das atividades educacionais em caráter 
temporário e, por encerramento, a paralisação em caráter definitivo. 
 

 Parágrafo único - A suspensão das atividades educacionais pode alcançar todas aquelas 
desenvolvidas pela Unidade Escolar ou parte delas, ocorrendo por iniciativa da Secretaria Municipal 
de Educação com Ato Deliberativo do Conselho Municipal de Educação. 
 

 Art. 96 - A suspensão ou encerramento das atividades educacionais ou de parte delas, por 
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, deverá ser comunicado ao Conselho Municipal de 
Educação, aos pais ou responsáveis, com no mínimo 90 dias de antecedência e só poderá ocorrer 
após o encerramento do ano letivo.  
 

 Art. 97 - Às instituições, que não atenderem às exigências legais, podem ser aplicadas as 
seguintes sanções, progressivamente: 
 

I - advertência, por meio de oficio, expedido pelo Departamento de Inspeção Escolar, 
determinando o prazo para sanarem as irregularidades detectadas; 

II - suspensão das atividades educacionais pelo Conselho Municipal de Educação; 
 III - encerramento das atividades educacionais pelo Conselho Municipal de Educação. 

 

§ 1° - Será facultada ampla defesa aos responsáveis legais, pela direção 
escolar/mantenedora, em caso de convênio, vinculada ao Sistema Municipal de Ensino, no decorrer 
do processo. 

 

Art. 98 - No caso de suspensão ou encerramento das atividades escolares ou de parte 
delas, em qualquer nível e/ou modalidade, a Secretaria Municipal de Educação, deve comunicar ao 
Conselho Municipal de Educação, aos alunos, se maiores, aos pais e/ou responsáveis, se menores, 
com noventa dias de antecedência e só poderá ocorrer após o término do ano ou semestre letivo, 
salvo em casos de força maior não prevista. 
 

 § 1° - Após o encerramento das atividades escolares ou de parte delas, a Secretaria 
Municipal de Educação, através do Departamento de Inspeção Escolar relacionará o acervo escolar 
de acordo com instrução normativa específica. 
 

 Art. 99 - O prédio da unidade escolar é passível de interdição pelos órgãos competentes, 
quando for detectada: 
 

 I - ameaça iminente à segurança e à saúde da comunidade escolar; 
 II - necessidade de se realizarem obras urgentes, que exijam sua desocupação. 

 

Art. 100 - O encerramento das atividades constitui processo que culmina com a publicação 
do Ato de Encerramento das Atividades pelo Conselho Municipal de Educação, pode decorrer por 
iniciativa da Secretaria Municipal de Educação ou da própria instituição educacional, quando 
conveniada, quando constatado descumprimento da legislação educacional, inclusive a modificação 
das condições que ensejaram a autorização de funcionamento do Ensino Fundamental. 

 

 Parágrafo único - Em unidades que ministram outra(s) etapa(s) da Educação Básica 
constitui encerramento parcial das atividades. 
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 Art. 101 - O encerramento das atividades por iniciativa da Entidade Mantenedora 
conveniada inicia-se com a autuação de requerimento, firmado pelo representante legal, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data pretendida para cessação das atividades. 

 

 Art. 102 - O encerramento das atividades por iniciativa do Poder Público inicia-se com o 
relatório circunstanciado, autuado em corpo de processo, firmado por servidor responsável por 
atividades de inspeção, devidamente identificado, e compreende um conjunto de procedimentos 
que abrange a oportunidade da unidade escolar justificar-se e restaurar as condições de plena 
regularidade do funcionamento, desde que as atividades educacionais não tenham cessado ao 
arrepio da legislação. 
 

 § 1º - A pessoa jurídica mantenedora conveniada, que ao encerrar suas atividades, não 
obedeça aos trâmites administrativos estabelecidos nesta Resolução, responderá perante o Poder 
Público e aos responsáveis pelos alunos, pelos eventuais prejuízos causados a estes últimos. 
 § 2º - Para dar cumprimento às disposições deste artigo, a Secretaria Municipal de 
Educação, designará, em até de 30 (trinta) dias após a autuação do processo, comissão 
verificadora encarregada de elaborar relatório conclusivo sobre o encerramento das atividades, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua designação. 
 § 3º - Por ocasião do pedido de encerramento de atividades a Entidade Mantenedora 
conveniada deverá devolver, ao Poder Público, o original do Ato Autorizativo, todo o acervo 
documental e patrimonial pertencentes ao Poder Público Municipal. 
 § 4º - Após a conclusão do relatório de encerramento e/ou paralisação das atividades 
escolares, o mesmo deverá ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação devidamente 
assinados por todos os responsáveis pela elaboração do relatório e também pelo titular do 
Departamento de Inspeção Escolar, titular do Departamento Pedagógico e titular da pasta da 
Secretaria Municipal de Educação.   
  

 Art. 103 - A matéria constante nesta Resolução deverá ser normatizada no Regimento 
Escolar e no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 
 

Art. 104 - As dúvidas e casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Educação. 
 

Art. 105 - Ficam revogadas as Resoluções CME N. 016/2007 E 047/2014. 
 

           Art. 106 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua homologação e publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

        Presidência do Conselho Municipal de Educação, em Anápolis, aos vinte e três dias do mês de 
janeiro de 2019. 
 
 

Neide Rodrigues Ramos 
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Anápolis 
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