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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção.” 
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ATO NORMATIVO Nº 01.2018, DE 29.01.2018 

Dispõe sobre a organização de ações na Secretaria Municipal de Educação e 

Escolas Municipais para o ano letivo de 2018. 

A Secretaria Municipal de Educação considerando que é de suma importância a 

organização de procedimentos padronizados na Rede Municipal de Ensino, orienta 

os procedimentos que devem se tornar rotina, para os assuntos que se seguem, a 

todos os servidores escolares dos Departamentos de Educação Especial, 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos: 

Artigo 1º: As Escolas Municipais deverão organizar seu funcionamento para 2018, 

pautadas na legislação vigente Decreto nº 2049/08 “Aprova o Regimento das 

Escolas Municipais de Itapecerica da Serra” e no Projeto Político Pedagógico, 

visando o pleno atendimento à demanda e à busca da qualidade de ensino, de 

acordo com os critérios contidos neste ato: 

I. Planejar, discutir, elaborar e encaminhar os projetos inclusivos de ensino 

voltados para atender às necessidades dos alunos: 

II. Prever projetos e experiências pedagógicas relevantes que contribuam para 

a elevação do nível de qualidade de ensino; 

III. Implementar ações educativo-sociais que promovam a integração família e 

escola. 

Parágrafo Único: Os projetos e ações referentes aos incisos I,II e III serão 

avaliados e homologados pelo Departamento de jurisdição e supervisão de cada 

Escola Municipal. 

Artigo 2º: Considerar dia letivo aquele em que for desenvolvida atividade prevista 

no Calendário Escolar e no Projeto Político Pedagógico de cada escola, com a 

participação obrigatória do aluno e orientada por profissionais habilitados, conforme 

a Lei nº9394/96- “Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. 
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Artigo 3º: As Escolas Municipais que atendem a Educação Infantil deverão 

assegurar turnos com duração mínima de 4(quatro) horas diárias das 8h00 às 

12h00- período da manhã e das 13h00 às 17h00- período da tarde. 

Parágrafo Único: Há a obrigatoriedade de proceder à adequação do Calendário 

Escolar, toda vez que ocorrer suspensão de aulas e outras formas de 

descaracterização de dia letivo, considerado o mínimo previsto na Lei Nº 12.796, 

de 04.04.2013- “Altera a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a formação dos 

profissionais da Educação e das outras providências)”, exceto os matriculados no 

“Berçário e Maternal I e II” em 200 dias letivos. 

Artigo 4º: As Escolas Municipais que atendem a Creche deverão assegurar o 

atendimento das 7h00 às 17h00. 

Artigo 5º: As Escolas Municipais que atendem o Ensino Fundamental I deverão 

assegurar turnos com duração mínima de 5 (cinco) horas diárias das 7h00 às 

12h00-período da manhã e das 13h00 às 18h00- período da tarde. 

Parágrafo Único: Há a obrigatoriedade de proceder à adequação do Calendário 

Escolar, toda vez que ocorrer suspensão de aulas e outras formas de 

descaracterização de dia letivo considerado o mínimo previsto na LDB 9394/96 

“Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, em 200 dias letivos. 

Artigo 6º: As Escolas Municipais que atendem e Educação Especial deverão 

assegurar turnos com duração mínimo de 5 (cinco)horas diárias das 7h00 às 12h00                  

período da manhã e das 13h00 às 18h00 período da tarde. 

Parágrafo Único: Há a obrigatoriedade de proceder à adequação do Calendário 

Escolar, toda vez que ocorrer suspensão de aulas e outras formas de 

descaracterização de dia letivo, considerado o mínimo previsto na LDB 9394/96 

“Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional” em 200 dias letivos. 
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Artigo 7º: As Escolas Municipais que atendem a Educação de Jovens e Adultos 

deverão assegurar turnos com duração mínima de 3 (três) horas diárias das 19h00 

às 22h00. 

Parágrafo Único: Há a obrigatoriedade de proceder à adequação do Calendário 

Escolar, todo vez que ocorrer suspensão de aulas e outras formas de 

descaracterização de dia letivo considerado o mínimo previsto na LDB 9394/96 

“Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional” sendo 100 dias letivos no 

1º semestre e 100 dias letivos no 2º semestre. 

Artigo 8º: São datas e períodos comuns: 

I. Férias Escolares de 02.01.2018 a 31.01.2018 

II. Início das Aulas: 05.02.2018 

III) Planejamento conforme o Calendário Escolar: 15 e 16.02.18 e 31.07.18 e 

01.08.18 

IV) Férias escolares 11.07.2018 a 25.07.2018 

V) Recesso do diretor de escola/orientador pedagógico: quando fizer jus 

VI) Entrega do Projeto Político Pedagógico na S.M.E. 02.04.2018 

impreterivelmente. 

VII) Entrega de Declaração de acúmulo: 23.02.2018-aguardar formulário específico 

que será disponibilizado. 

VIII) Término dos Aulas. 20.12. 2018 

Artigo 9º: A jornada de trabalho do professor se caracterizará conforme segue: 

I) Professor “1”: 18 horas semanais  

II) Professor “2”: 24 horas semanais 

III). Professor “3”: 30 horas semanais 

IV) Professor “4”: 23 horas semanais 

V) Professor “5”: 30 horas semanais 
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VI) Professor de Desenvolvimento Infantil-PDI: 30 horas semanais 

VII) Professor de Atendimento Educacional Especializado-PAEE: 25 horas 
semanais 

VIII) Professor “Auxiliar” : 30 horas semanais 

Parágrafo único: O controle das Horas Atividades Extras Curriculares- HAECs 

individuais deverão ser registradas em livro ata de forma descritiva a fim de elencar 

as atividades pedagógicas por cada professor no momento da realização. 

Artigo 10º: Compete ao Diretor da Unidade Escolar determinar os dias da semana 

que ocorrerão os H.A.E.C “coletivos”, a fim de atender os objetivos do Projeto 

Político Pedagógico, de cada Unidade Escolar, das 7h00 às 8h00,12h00 às 

13h00,17h00 às 18h00 e das 18h00 as 19h00 que deverão ser apontados no 

Quadro Administrativo. 

Parágrafo Único: Desde que tenham o acompanhamento da Direção ou da 

Orientação Pedagógica, a fim de que não haja prejuízos na implementação do 

Projeto Político Pedagógico, de cada Unidade Escolar, cabe atender os horários de 

H.A.E.C alternativos, propondo o deferimento de tais acúmulos de cargos, para 

posterior homologação e acompanhamento da Supervisão de Ensino e dos 

Diretores de Departamento de sua jurisdição. Tal procedimento visa atender os 

professores da nossa Rede Municipal, com suas necessidades de acúmulo de 

cargo legal. Deverão cumprir os referidos HAECs somente nas escolas atribuídas, 

conforme determinação do Diretor da Escola. 

Artigo11º: Os demais funcionários que compõem o quadro administrativo de cada 

unidade escolar cumprirão a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 

conforme o cargo de cada um. 

I. Os estagiários cumprirão a carga máxima de 30 (trinta) horas semanais. 

II. Os Bolsistas do Programa Emergencial de Trabalho e Cidadania cumprirão 

a carga máxima de 30 (trinta) horas semanais, sendo 24 (vinte e quatro) 

horas semanais, nas escolas e 6 (Seis) horas semanais em cursos e /ou 

oficinas, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
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Parágrafo Único: Caso não tenha projeção de cursos/oficinas com os bolsistas do 

P.T.E.C, os mesmos deverão ter o dia disponibilizado para atualização. 

Artigo 12º: Considerando o inciso V, do artigo 12 e o inciso IV do artigo 13, a 

alínea “e” do inciso V do artigo 24, da LDB 9394/96: 

I) A recuperação contínua deverá ser de responsabilidade do professor da classe. 

II) Nos casos excepcionais a recuperação paralela poderá ocorrer através das 

atividades do Projeto destinado ao atendimento dos alunos com menor rendimento 

escolar classificados abaixo do mínimo em seus níveis de proficiência, devendo ser 

desenvolvidas atividades com o professor auxiliar e/ou monitor da Empresa Infinity 

Educacional onde serão Pedagogos ou da área de Letras no horário das 12h00 as 

13h00 , sendo orientados pela Direção e/ou Orientação Pedagógica. 

III) As atividades do reforço paralelo deverão iniciar somente no 2º bimestre após o 

Conselho de Classe. 

IV) O projeto de intervenção de recuperação paralela deverá ser homologado pela 

Supervisão de Ensino e o Diretor de Departamento de sua jurisdição com no 

mínino 15 dias de antecedência da ação realizada. 

V) A Supervisão de Ensino será responsável em homologar os projetos de estudos 

de reforço acompanhando os avanços dos alunos e participando dos encontros 

entre a Orientação Pedagógica e o Professor auxiliar e/ou monitor da Empresa 

Infinity Educacional onde serão Pedagogos ou da área de Letras a fim de termos 

subsídios que comprovem a evolução dos alunos. 

VI) Na semana que antecede as férias tanto no 1º semestre como no 2º semestre 

poderá ser utilizada como recuperação paralela, haja vista que o número de 

freqüência neste período declina significativamente. 

VI) É importante salientar que a recuperação paralela não acarretará nenhum tipo 

de pagamento de horas extras. 
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Artigo 13º: As ações desenvolvidas aos finais de semana, desde que não sejam 

em caráter de reposição de dia de efetivo trabalho escolar, deverão ser deferidas 

pelo Departamento de Educação, jurisdicionado à cada Unidade Escolar, a fim de 

atender o pagamento das horas–extras, com no mínimo de trinta dias que 

antecedem o evento. 

Artigo 14º: Os horários de aulas de cada classe deverão atender a Matriz 

Curricular de cada Modalidade de Ensino e a Base Nacional Curricular Comum 

obedecendo assim os objetivos gerais de aprendizagem a todos os educandos 

desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental I até Educação de Jovens e 

Adultos. 

Artigo 15º: Todos os planejamentos e possíveis execuções de obras e/ou reformas 

que atendam as necessidades físicas de cada unidade escolar deverão ser 

submetidas à aprovação dos Departamentos de educação da jurisdição de cada 

Unidade Escolar, respeitada a necessidade, sob a supervisão e análise da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Referem-se aos recursos recebidos 

pelo: 

III. P.D.D.E Escola; 

IV. P.D.D.E Acessibilidade; 

V. Entre outros que possam surgir ao longo do ano letivo. 

Parágrafo Único: As A.P.M(s) devem ser mantidas em dia quanto as suas 

obrigações legais, de modo que os seus representantes estejam sempre em dia 

com o fisco. 

Artigo 16º: Os ônibus escolares são para uso dos alunos para o traslado dos 

estudantes até a escola e da escola às proximidades de suas residências. Porém 

podem ser solicitados dois passeios anuais (um em cada semestre para a 

realização de um passeio gratuito e outro custeado) para a implementação dos 

projetos didáticos contidos no Projeto Político Pedagógico. Deste modo, só 

poderão ser deferidas após análise das solicitações, com trinta dias de 
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antecedência, e comprovada à necessidade escolar, desde que sejam nas 

imediações da grande São Paulo. 

Parágrafo Único: Os projetos deverão estar homologados pelo Diretor de 

Departamento de sua juridisção, previamente. 

Artigo 17º: As escolas deverão ser abertas, com no mínimo quinze minutos de 

antecedência no período da manhã, a fim de receber os estudantes com presteza e 

devida organização, pretendendo com isso garantir a carga horária que os alunos 

tem direito, e início real das atividades pedagógicas às 7h00, 8h00, 13h00 e 19h00. 

I) O(s) funcionário(s) que forem responsabilizados por tal procedimento 

deverão ter contados sua carga horária diária a partir das 6h45, encerra seu 

horário administrativo às 15h45, respeitado seu descanso diário em uma 

hora. 

II) Para os estudantes do período da tarde, deve-se garantir a abertura dos 

portões a partir das 12h45, sendo acompanhados por um funcionário da 

unidade até o início das atividades pedagógicas, às 13h00. 

III) Educação Infantil: 7h45 e 12h45; 

IV) Ensino Fundamental: 6h45 e 12h45; 

V) Educação de Jovens e Adultos: 18h45; 

Artigo 18º: Qualquer requerimento que o servidor queira propor deve ser realizado 

na Unidade Escolar, sendo entregue ao Oficial de Escola e na falta deste o próprio 

Diretor de Escola, a fim de que sejam despachados para a Secretaria Municipal de 

Educação tomar conhecimento. 

I) Os Diretores de Escola deverão emitir o parecer sobre cada requerimento, tendo 

como base a luz da Legislação Municipal pertinente, e encaminhá-lo ao Diretor de 

Departamento de sua jurisdição. 
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II) As dobras de horário só serão deferidas a partir do momento que for constatada 

que não há sequer um só professor fora da sala de aula, motivo este para o qual foi 

contratado. Deverá ser informada e homologada pelo Diretor de Departamento da 

sua jurisdição o período de dobra, a fim de planejar o pagamento das horas extras. 

III) Questões administrativas do servidor serão escaneadas e anexadas ao MPA e 

direcionadas aos Diretores de Departamentos aos quais são jurisdicionados, com 

parecer “se faz jus ou não”, para então prosseguir como procedimentos junto a 

qualquer setor P.M.I.S. 

Artigo 19º: As reavaliações e possíveis revalidações de servidores em estado de 

readaptação devem ser realizadas pelo médico do trabalho, a cada seis meses, 

nos casos de período indeterminado e apresentar a chefia imediata. 

Parágrafo Único: Caberá aos Diretores de Escola solicitar a reavaliação de cada 

servidor junto ao Departamento de sua jurisdição, a cada seis meses, a partir deste 

Ato Normativo. 

Artigo 20º: Haverá cessão de dependências das Unidades Escolares requisitadas 

pela sociedade civil, respeitando o que rege a Lei Orgânica do Município- “Decreto 

nº1478 de 14/10/1998”  através da Secretaria Municipal de Educação. 

Artigo 21º: Qualquer ausência dos Diretores de Escola deverão ser 

previamente comunicadas aos Diretores de Departamento, a fim de que 

saibam dos motivos reais que levaram a ausência na escola, seja em detrimento 

pessoal ou aqueles que são exercidos pela força de suas funções de Diretor de 

Escola. 

I. As solicitações de faltas abonadas deverão ser realizadas com três dias de 

antecedência, junto ao Diretor de Departamento de sua jurisdição. 

II. Os atestados médicos e/ou de horas devem ser protocolados, evitando 

qualquer desconto salarial, seja para o ocupante de qualquer cargo. 
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III. Atestados superiores a 4 (quatro) dias dependerão da avaliação do Médico 

do Trabalho. Para tanto, o servidor deverá agendar consulta pelo telefone- 

4668.9355. No dia da consulta apresentar o atestado médico, seja para o 

ocupante de qualquer cargo. 

Artigo 22º: Os horários administrativos deverão ser entregues até dia 09 de 

fevereiro p.f, diretamente no protocolo da Secretaria Municipal de Educação para 

serem homologados por seu Diretor de Departamento de sua jurisdição em ( três 

vias). 

I. Os horários de abertura e fechamento das unidades que contarem com os 

Diretores e Orientadores Pedagógicos deverão ser revezados, a fim de que 

a carga horária de cada um seja respeitada em seu limite máximo de oito 

horas diárias. 

II. As escolas que contarem apenas com os Diretores de Escola, devem atribuir 

a um servidor que tenha perfil de liderança, que tal função requer, seja para 

acolher os alunos às 6h45 ou 7h45 (Ensino Fundamental/Educação Infantil) 

despedir- se deles às 17h00 ou 18h00, conforme o horário de cada unidade 

escolar 

III. Eleger um professor responsável pelo período da manhã e outro pela tarde, 

a fim de que se tenha alguém que se responsabilize pela escola, na 

ausência do Diretor e/ou Orientador Pedagógico. Inclui-lo no horário 

administrativo. 

Artigo 23º: O cronograma de entrega de folhas de freqüência será no 1º e 2º dia 

útil do mês seguinte deve ser atendido, conforme cronograma anexo a este Ato 

Normativo. 

Artigo 24º: Os documentos a serem entregues junto a folha de freqüência passam 

a ser : 

I. As folhas de freqüências dos estagiários e frente de trabalho deverão ser 

entregues no último dia útil de cada mês subseqüente; 
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II. As demais folhas de freqüências de funcionários deverão ser entregue 

diretamente ao Diretor de Departamento de sua juridisção; 

III. Mapeamento 

IV. Fundeb 60% e 40%; 

V. Fluxo escolar; 

VI. Atestados de serviços prestados (Infinity Educacional, limpeza, 

xerox,elevadores e outros); 

VII. Relatório de Horas Extras Planejadas para o mês seguinte; 

VIII. Quadro Administrativo do mês toda vez que sofrer alterações para 

homologação do Diretor de Departamento de sua jurisdição. 

Artigo 25º: As horas- extras que não forem acordadas previamente com os 

Diretores de Departamento de sua jurisdição, não serão homologadas para fins de 

pagamento 

I. O relatório de horas extras planejadas e emergenciais deverá ser 

encaminhado junto às folhas de freqüência. 

II. As horas-extras emergências deverão ser comunicadas aos Departamentos 

de Educação, garantindo que os recursos públicos sejam investidos, de 

acordo com cada unidade escolar. 

Artigo 26º: As folhas de freqüência serão entregues com dois adendos 

informativos no rodapé 

I. Faz jus a..... Horas de HAEC(s) LIVRES ( em virtude das horas exercidas 

em local de livre escolha). 

II. Faz jus a ..... Horas atividades pedagógicas complementares. ( em virtude 

das horas devidamente lecionadas pela falta de P4 – Arte, Educação Física 

ou Inglês). 
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Parágrafo Único: Registrar nos dias em que o servidor cumprir o HAEC LIVRE, no 

campo de observações: “PORTARIA Nº 01/14” afim de que não gere nenhum 

desconto salarial aos docentes. 

Artigo 27º: Os acúmulos de cargo serão resolvidos até 01 de março de 2018 pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

I. A data de entrega dos formulários de acúmulos  na S.M.E será até 23 de 

fevereiro de 2018. 

II. Os casos que forem declarados como “não acúmulo” também devem ser 

encaminhados para a Secretaria Municipal de Educação, na mesma data. 

III. Havendo mudanças de situação administrativa por parte de qualquer 

servidor, o chefe imediato deverá providenciar em QUARENTA E OITO 

HORAS, da data de expedição da nova declaração de acúmulo, a 

divulgação de horários para análise de compatibilidade de horário conforme 

Legislação Específica. 

IV. Todas as escolas devem possuir cópia dessas declarações a fim de ter o 

controle administrativo 

V. Os acúmulos de cargos só podem ser caracterizados quando ocorrem em 

setores públicos, seja estado x município ou vice-versa, seja município x 

município, sejam eles quais forem. 

Parágrafo Único: De acordo com a Lei Complementar Nº 36 de 30.03.2016 

“Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapecerica da 

Serra, e dá outras providências”, as autoridades que tiveram conhecimento de 

qualquer acúmulo indevido deverá ser comunicado na Secretaria Municipal de 

Educação. 

Artigo 28º: A partir do presente Ato em vigor a jornada dos professores P2 e P3 

sofrerá uma adequação devido a alteração da jornada de trabalho do P4 de 50 

minutos, faz-se necessário a transformação de 1 (um) HAEC Coletivo para um 

HAEC individual de livre escolha, observa-se que os cargos: 
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I) P2 passa a vigorar 1 HAEC Coletivo, 4 HAECs individuais na escola e 3 

HAECs de livre escolha. 

II) P3 passa a vigorar 1 HAEC Coletivo, 5 HAECs individuais na escola e 4 

HAECs de livre escolha. 

III) Quanto ao P4- Arte, Educação Física e Inglês a sua jornada não sofrerá 

nenhuma alteração. Esta alteração terá vigência até 31.12.2018 

Artigo 29º: As escolas, classes e/ou aulas que foram atribuídas, conforme registro 

na S.M.E não poderão sofrer alterações, sejam elas de sede ou de períodos, uma 

vez que consta o registro de atribuição junto aos Departamento Administrativo, 

Apoio Pedagógico, Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos, somente poderão mudar as sedes e/ou períodos 

de trabalho na próxima atribuição, seja ela em caráter geral, automática ou 

voluntária. 

I. Todas as aulas e/ou classes que surgirem a partir de 01 fevereiro de 2018 

deverá ser atribuído pela Secretária Municipal de Educação, que adotará a 

ordem e classificação de concurso público a fim de garantir o pleno direito 

de cada servidor público. 

II. Nenhum Diretor de Escola pode autorizar a mudança de períodos de 

trabalho, ora escolhidas por cada professor, nas datas oportunas. 

Artigo 30º: As atividades esportivas com os alunos serão realizadas de forma que 

possamos atingir os objetivos educacionais pautadas na ética, dinamismo, 

educação, respeito, valorização da equipe, justiça, igualdade e perseverança.  

I. Haverá reunião específica para tratarmos sobre os assuntos citados. 

Aguardar o planejamento e orientações do Departamento de Apoio 

Pedagógico. 

Artigo 31º: O desfile em comemoração ao aniversário da cidade de Itapecerica da 

Serra ocorrerá em maio de 2018, conforme calendário escolar. Aguardar 

orientações. 
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I. Haverá reunião específica para tratarmos sobre os assuntos citados. 

Aguardar o planejamento e orientações do Departamento de Apoio 

Pedagógico 

Artigo 32º: Os registros de acompanhamento, avaliação e rendimento escolar dos 

alunos deverão acolher o que segue no Decreto 2.464/2015 “Dispõe sobre 

alteração do Art. 53 em seus parágrafos 2º,3º 4º e 5º do Decreto nº2049 , de 

29/12/2008, que aprova o Regimento das Escolas Municipais de Itapecerica da 

Serra”. 

I. Educação Especial e Educação Infantil: Registros oportunos sobre as 

expectativas de aprendizagem que cada modalidade de ensino requer, 

observando os avanços, as dificuldades e os processos de aprendizagem 

dos estudantes. 

II. Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos: Registros numéricos 

de 0 a 10 sendo: 

a. 0 ( zero) : nota utilizada para classificar possível evasão escolar. 

b. 1 ( um),2 ( dois ), 3 ( três) e 4 ( quatro): notas consideradas insatisfatória, 

sendo escalas em 10%, 20%, 30% e 40% de aprendizagem adquirida, de 

acordo com as expectativas do bimestre para a série proposta, necessitando 

de estudos de reforço e recuperação paralela a fim de atender os alunos em 

suas necessidades de aprendizagem. 

c. 5 ( cinco) : nota considerada parcialmente satisfatória, sendo escala em 50% 

de aprendizagem adquirida de acordo com as expectativas do bimestre para 

a série proposta, necessitando de estudos de reforço e recuperação paralela 

a fim de atender os alunos em suas necessidades de aprendizagem 

d. 6( seis), 7 (sete), 8 ( oito) e 9 ( nove): notas consideradas satisfatórias sendo 

escalas em 60%, 70%, 80% e 90% de aprendizagem adquirida de acordo 

com as expectativas do bimestre para a série proposta. 
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e. 10 ( dez): nota considerada plenamente satisfatória, sendo escala em 100% 

de aprendizagem adquirida, de acordo com as expectativas do bimestre 

para a série proposta. 

Artigo 33° - Todos os bens patrimoniais são de responsabilidade do Diretor de 

Escola. Manter sempre atualizado o levantamento de bens seja inservíveis (bens 

patrimoniais que não sejam mais úteis a U.E., porém estão em bom estado e 

servem para outra U.E.) ou imprestáveis (bens patrimoniais que não possuem 

serventia, que não prestam, sem utilidade, inúteis) para fins de conferência e 

atestado de normalidade de acordo com o Decreto N° 2.682 de 22 de Novembro de 

2017 – Dispõe sobre a Regulamentação da Administração dos Bens Patrimoniais 

Móveis do Município, e dá Outras Providências). 

I) Qualquer desaparecimento, furto ou roubo deve ser atestado, lavrado boletim de 

ocorrência, e este deve ser encaminhado ao Diretor de Departamento para 

providências junto ao setor do patrimônio. 

II)Todos os bens que são comprados com recursos do P.D.D.E. devem ser 

incorporados junto ao patrimônio da escola. 

III) Os bens imprestáveis devem ser comunicados através de informação junto ao 

Departamento de Educação, para que sejam retirados das unidades escolares. 

IV) Qualquer irregularidade deve ser comunicada imediatamente, para apuração 

dos fatos. 

Artigo 34º: Caberá aos Diretores de Escola verificar diariamente a frequência dos 

alunos que consomem os diferentes cardápios, comparando as solicitações 

realizadas na semana vigente, a fim de alinhar os números planejados de modo 

que se garanta que a Secretaria Municipal de Educação pague efetivamente o 

número real de refeições servidas. 

I. Este procedimento deverá ser realizado durante o ano letivo. 

II. Fazer as adequações na semana subsequente à contagem de acordo com o 

formulário apresentado pelas empresas “Convida e Nutriplus”; 



 

 

Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – Itapecerica da Serra – SP 
Fone: 4668-9330 / www.itapecerica.sp.gov.br 

III. O kit lanche será oferecido via solicitação de merenda apenas para um 

passeio gratuito fora do Município de Itapecerica da Serra. 

IV. Quanto ao passeio custeado pelos responsáveis será oferecido via 

solicitação de merenda um DESJEJUM. 

V. O pedido será feito com 15 dias de antecedência, através do e-mail 

nutricionistasedme@itapecerica.sp.gov.br. O número de solicitação não 

deverá exceder o número de matriculados. 

VI. Caso o passeio não tenha participação de todos os matriculados, deve-se 

abater/descontar o número de refeições do dia, conforme a frequência do 

mesmo. 

VII. Os dias letivos que forem suspensos ou redução considerável de número de 

matriculados por qualquer natureza, o diretor de escola e/ou responsável 

pela Unidade Escolar na ausência do diretor deverá informar as 

nutricionistas das empresas prestadoras de serviços da Unidade Escolar, 

para que as merendeiras sejam comunicadas e tomem as providências 

cabíveis. 

VIII. Há a obrigatoriedade do diretor e/ou responsável pela escola também de 

informar as nutricionistas- (4668-9470) do Departamento de Merenda 

Escolar de Itapecerica da Serra, para o acompanhamento e Supervisão. 

Artigo 35º: Os Kits de Material Escolar deverão ser entregues aos pais dos alunos 

mediante assinatura de um protocolo que conste o nome do aluno e o ano ao qual 

é matriculado. Os protocolos deverão ser entregues ao Departamento 

Administrativo , assim que o material for entregue. 

 Data a ser confirmada posteriormente; 
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Artigo 36º: A compensação de ausências e abandono de acordo com o Decreto nº 

2049 de 29/12/2008 no Art. 63 – “Capítulo III da Freqüência e Compensação de 

Ausências” deve constar nos Regimentos Escolares, das Unidades Escolares a 

partir do Jardim I. 

Artigo 37º: Os diretores deverão informar aos Diretores de Departamento da sua 

jurisdição, sobre a necessidade de haver cuidador na escola, a fim de atender os 

casos de alunos que possuem laudos que demandam a presença desse 

profissional, em qualquer tempo, durante o ano letivo. 

Artigo 38º: Os Diretores de Escola poderão indicar até duas pessoas, para 

retirarem os documentos do protocolo, de sua extrema confiança para que possa 

tramitar com mais agilidade a documentação escolar, através de informação até dia 

09/02/2018. 

Artigo 39º: Os Diretores de Escola manterão contato constante com o 

Departamento de Apoio Pedagógico a fim de garantir aos alunos seus livros 

didáticos, previsto pelo Programa Nacional do Livro Didático. 

Artigo 40º: A Rede Municipal de ensino adotará a avaliação do SAREIS e PROVA 

BRASIL nas datas oportunas, em convênio com a S.E.E e com o MEC, 

respectivamente. 

I) O Departamento de Apoio Pedagógico manterá capacitações e orientações sobre 

os planos de ensino que regerão as avaliações externas, a fim de apontar as 

necessidades da Rede Municipal de Ensino, do 1º aos 5º anos do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

II) O Departamento de Apoio Pedagógico manterá capacitações e orientações 

sobre os planos de ensino que regerão a Educação Infantil. 

Artigo 41º: Todas as solicitações de matrículas devem ser realizadas nas escolas, 

mediante atendimento do Diretor ou Oficial de Escola, e na falta deste por alguém 
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responsável pela ação, de modo que tenha-se o controle de vagas sob a 

responsabilidade da escola. Basear-se na Resolução SE 33, de 26-07-2017, que 

estabelece critérios e procedimentos para a implementação do Programa de 

Matrícula Antecipada/Chamada Escolar-Ano 2018, com vistas ao Pleno 

atendimento à demanda da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos , na rede pública de ensino do Estado de São Paulo. 

I) A S.M.E, somente intervirá quando existir a vaga e esta não for 

disponibilizada ao interessado. 

II) Prioriza-se o atendimento dos munícipes, evitando qualquer matrícula de 

pessoas que não sejam do município de Itapecerica da Serra. Para tanto 

exija-se o comprovante de endereço em nome do responsável, a fim de que 

tenha a comprovação 

III) Das Equipes Gestoras das escolas: 

IV) Proceder de acordo com estabelecido na Resolução SE 33, de 26-07-

2017. 

Parágrafo Único: Qualquer demanda de Vaga será comunicada verbalmente pelo 

Diretor de Departamento da sua jurisdição. 

Artigo 42°: A atribuição de Diretores de Escola obedecerá à escolha realizada em 

dezembro de 2016. 

I) Os cargos livres ou em substituição serão preenchidos a critério da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Parágrafo Único: Em dezembro de 2018, só participará da remoção automática, 

o(s) Diretor (es),Orientadores Pedagógicos,Educacionais e Professores que estiver 

lotado em cargos de substituição: os demais Diretores de Escola,Orientadores 

Pedagógicos,Educacionais e Professores concursados participarão da remoção, 

somente em caráter de “remoção voluntária ou de ofício”. 
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Artigo 43º: Haverá atribuição de vagas, de acordo com a ordem de classificação 

de concurso público para Auxiliar de Serviços Escolares e Vigia. Aguardar 

orientações. 

Artigo 44º: A S.M.E realizará um cadastro que formaliza os interessados em          

“dobras de período ou substituição/dia”, de acordo com a disponibilidade e 

necessidade local. Todos os diretores devem realizar a pesquisa de interesse em   

“ dobras de período ou substituição/dia”, nas escolas e encaminhar informação ao 

Departamento de sua jurisdição até 16.02.2018 em formulário específico anexo. 

Parágrafo único: As dobras ou substituição/dia abrangem somente os professores 

“1,2 ,3, PA e PDI. 

Artigo 45º: Para todos os efeitos legais aplicados aos servidores municipais, que 

demandarem durante o ano letivo, nos embasaremos a luz da legislação 

educacional vigente. 

Artigo 46º: Esse ato normativo entrará em vigor a partir de 01 de fevereiro de 

2018, encerrando sua vigência em 31 de janeiro de 2019, com exposição pública 

às Unidades Escolares, sob competência do Diretor de Escola e no quadro de 

aviso da Secretaria Municipal de Educação, garantindo plena divulgação e ciência 

aos interessados, e a uniformização de procedimentos na Rede Municipal de 

Ensino de Itapecerica da Serra. 

 

Itapecerica da Serra, 29  de janeiro de 2018 

 

Soraia Regina Ribeiro 

Secretaria Municipal de Educação 
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FORMULÁRIO DE PROFESSORES INTERESSADOS EM DOBRAR 

 

ANEXO 01 

NOME COMPLETO 

TELEFONE DE CONTATO 

UNIDADE ESCOLAR SEDE 

ESCOLAS PRÓXIMAS DE INTERESSE DE DOBRA 

HORÁRIO/PERÍODO DE TRABALHO 
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ANEXO 02 

 

CARDÁPIO PARA PASSEIOS 

 

CARDÁPIO 7 – passeio gratuito 

Opção 1 (suco/bebida láctea 200ml, bolinho 40g individual e uma fruta) 

 

Opção 2 (suco/bebida láctea 200ml, barra de cereal, biscoito sachê e fruta 

individual) 

 

CARDÁPIO 6- Desjejum- passeio custeado 

Opções: leite com cereal, biscoito com leite e achocolatado, pão com margarina 

com leite/achocolatado. 

 


