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APRESENTAÇÃO 

 

Há tempos o Departamento de Supervisão e Inspeção Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação de Petrópolis tem se dedicado a capacitar os secretários escolares por 

entender que o trabalho desse profissional na escola, nem sempre devidamente reconhecido, 

requer uma atenção diferenciada.  

Ao visitar as unidades escolares da rede nos deparamos com um conjunto de 

dúvidas e inquietações que ora se apresentam em termos das dificuldades próprias desse 

fazer, ora se relacionam às mudanças significativas apresentadas no campo da educação na 

atualidade, que têm exigido um esforço coletivo de todos os profissionais da educação para 

encontrar caminhos que atendam melhor às expectativas dos alunos e de toda a comunidade 

escolar. 

Um aspecto importante relacionado às tarefas do secretário diz respeito à 

dificuldade de compreender e mesmo acessar o conjunto de normas que regem a educação, 

que se apresentam pulverizadas, ainda que se considere o avanço e o acesso às novas 

tecnologias da informação e da comunicação. 

A elaboração deste documento constitui, pois, uma tentativa de compilar os 

principais temas referentes à legislação educacional no âmbito da Educação Básica e subsidiar 

os secretários nos processos de escrituração escolar e de tomada de decisão. Ainda que 

tenhamos dado a ele o nome de "Manual do Secretário Escolar", pois esperamos que ele 

esteja "à mão" sempre que houver dúvidas sobre os processos de escrituração, isto está longe 

de significar uma compreensão restrita da capacidade decisória desses profissionais. Pelo 

contrário, acreditamos na gestão democrática das escolas e entendemos ser cada vez mais 

necessário que os secretários escolares estejam engajados nos processos de participação 

pertinentes às unidades escolares. 

Esperamos que este documento, que será objeto de encontros de formação, 

possa servir de instrumento para qualificar o trabalho dos secretários e de orientação para a 

compreensão da organização do sistema de ensino e da Educação Básica. 

 

Márcia Rodrigues Ferreira Alves e Faria 

Inspetora Escolar 

 

 



4 

 

1 SISTEMA DE EDUCAÇÃO NO BRASIL: situando o Município de 
Petrópolis 

 

 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 (LDB) organizam a educação nacional em três sistemas de ensino, conforme a 

competência político-administrativa, os quais funcionam em regime de colaboração 

para assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de 

idade, e, em segundo lugar, o acesso aos demais níveis e modalidades de ensino. São 

eles: sistema federal, sistema estadual e sistema municipal de ensino. 

 

 

 

Nesta organização, cabe à União a coordenação da política nacional de 

educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, 

redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 

Aos Estados, além de outras incumbências previstas na LDB, cabe definir 

com os Municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, de modo a 

assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a 

população a ser atendida e os recursos disponíveis em cada uma dessas esferas do 

Poder Público. Além de assegurarem o ensino fundamental, os Estados devem oferecer, 

com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem. 

Quanto aos Municípios, a LDB permite que os mesmos optem por se 

constituírem como sistemas autônomos, se integrarem aos sistemas estaduais de 

ensino ou comporem com eles sistemas únicos de educação básica. 
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Petrópolis constituiu-se como Sistema Autônomo de Ensino por meio do 

Decreto Municipal nº 459, de 17 de dezembro de 1999 e passou a compreender as 

instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder 

Público municipal; as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 

privada e os órgãos municipais de educação. 

De acordo com a LDB, compete aos municípios: 

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 
seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino; 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

 

No âmbito dos municípios, a secretaria de educação é o órgão da 

administração pública direta que, em parceria com outros órgãos e setores do poder 

público, é responsável pela organização, administração, supervisão, controle e avaliação 

da ação municipal no campo da educação.  Em Petrópolis, as competências e a 

estrutura da Secretaria Municipal de Educação são estabelecidas pela Lei nº 7.510, de 

11 de abril de 2017, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do 

Poder Executivo do município de Petrópolis.  

Entre as atribuições da Secretaria Municipal de Educação, destacam-se:  

formular políticas e diretrizes para a educação pública municipal; ofertar e promover a 

educação infantil e o ensino fundamental;  promover a gestão democrática da 

educação; planejar, coordenar e executar a implementação de políticas públicas 

voltadas à promoção da educação inclusiva; elaborar e manter atualizado o plano 

municipal de educação; realizar levantamentos e censo escolar, estudos e pesquisas 

visando ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; promover programas 
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de formação continuada para profissionais da educação; acompanhar a administração 

dos fundos e recursos relacionados à área de atuação da Secretaria; supervisionar e 

coordenar os estabelecimentos do sistema municipal de ensino e implementar políticas 

de erradicação do analfabetismo, oportunizando ensino fundamental para jovens e 

adultos insuficientemente escolarizados. 

A rede municipal de ensino de Petrópolis é constituída pelo conjunto de 

unidades escolares municipais (escolas e centros de educação infantil) e pelas unidades 

escolares conveniadas, e tem como objetivo maior a oferta de ensino público, laico e 

gratuito para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e, em caráter 

excepcional, para alunos do Ensino Médio. 

 

 

 

Consideram-se unidades escolares municipais aquelas que são criadas e 

mantidas pelo poder público municipal, incluindo-se também nesta categoria as 

municipalizadas, ou seja, as unidades criadas por outra esfera do poder público 

(Estadual, por exemplo), que foram incorporadas à municipalidade. As instituições 

conveniadas são instituições criadas e mantidas pela iniciativa privada, que mantém 

convênio com o poder público municipal para a oferta da Educação Infantil ou do 

Ensino Fundamental.  

Além dos objetivos previstos no Regimento das escolas da rede municipal 

de ensino, compete às unidades escolares, de acordo com a LDB: 
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Art. 12 Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for 
o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da 
escola; 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente 
da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a 
relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 
cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 

 

Além da Secretaria Municipal de Educação, outro órgão fundamental para a 

definição das políticas municipais de educação, respeitadas as políticas nacionais 

estabelecidas pela legislação em vigor e pelas diretrizes emanadas do Conselho 

Nacional de Educação, é o Conselho Municipal de Educação.  

Em Petrópolis, este Conselho (COMED) foi criado pela Lei Orgânica de 1990 

(Lei municipal 5.028/90), tendo, inicialmente, uma natureza consultiva. Em 2010, por 

meio do Decreto Municipal nº 285, sua natureza foi alterada e o COMED passou a atuar 

com características deliberativas, normativas e consultivas, no que se refere às matérias 

educacionais de sua competência. Dentre as suas competências, destacam-se as de 

fiscalizar a aplicação dos recursos e verbas destinados à Secretaria Municipal de 

Educação; emitir parecer sobre assuntos de natureza pedagógica e educativa que lhes 

sejam submetidos pelo Executivo Municipal; opinar sobre a Proposta Político-

Pedagógica da Rede Municipal de Ensino; coordenar a elaboração e a avaliação do 

Plano Municipal de Educação e participar da elaboração dos Planos Estadual e Nacional 

de Educação; fiscalizar o cumprimento da legislação educacional e autorizar a abertura, 
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funcionamento e encerramento dos estabelecimentos de educação infantil da rede 

privada, incluídas as instituições confessionais, comunitárias e filantrópicas. 

A cada dois anos, este Conselho organiza a Conferência Municipal de 

Educação, na qual seus membros são eleitos e discutem, entre a sociedade civil e o 

Poder Público Municipal, temas referentes à Educação Municipal, normalmente 

relacionados ao Plano Municipal de Educação. Este último constitui um instrumento 

fundamental para a democratização do ensino e articula-se à política nacional de 

educação, estabelecendo diagnósticos, diretrizes e metas para os diferentes níveis e 

modalidades de ensino, no sentido de indicar os critérios que orientam as ações a 

serem tomadas na educação municipal. 
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2 EDUCAÇÃO BÁSICA: Níveis e Modalidades de Ensino  

 

A LDB organiza a educação escolar em dois níveis: Educação Básica 

(formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e Educação 

Superior. Além disso, prevê que o dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade.  

A Educação Básica tem como finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. O esquema a 

seguir representa as diferentes etapas deste nível de formação: 

 

 

 

De acordo com o que estabelece a LDB, a primeira etapa da educação 

básica é a Educação Infantil. Esta tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade e se divide em dois níveis: creche 

(de 0 a 3 anos de idade) e pré-escola (4 e 5 anos). 

Já o Ensino Fundamental, tem por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos: o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 
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a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Este nível de ensino tem duração 

de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade. 

Como última etapa da Educação Básica, tem-se o Ensino Médio. Este tem 

duração mínima de três anos e tem como finalidades, conforme o Art. 35 da LDB: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. 

 

Integrando o sistema educacional brasileiro e podendo estar presentes 

tanto na Educação Básica como no Ensino Superior, existem as modalidades de ensino, 

que constituem formas diferenciadas de oferta da educação para atender às 

necessidades de um público-alvo específico.   

 

 

 

São modalidades de ensino, segundo a LDB:  

 Educação Especial: modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 
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 Educação de Jovens e Adultos: é destinada aos educandos que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria; 

 Educação do Campo: modalidade de educação voltada para a população rural, 

com previsão de adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e 

de cada região; 

 Educação Profissional: integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, 

à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de 

competências profissionais, abrangendo cursos de formação inicial e continuada 

ou qualificação profissional; educação profissional técnica de nível médio e de 

educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação;   

 Educação a distância: modalidade de ensino na qual alunos e professores estão 

separados, física ou temporalmente, sendo necessária a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação; 

 Educação Indígena: educação voltada para os povos indígenas, respeitando suas 

especificidades culturais e procurando preservar suas culturas tradicionais; 

 Educação Quilombola: destina-se ao atendimento das populações quilombolas 

rurais e urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, 

política e econômica. 
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3 A SECRETARIA E O SECRETÁRIO ESCOLAR 

 

A secretaria escolar constitui um espaço fundamental na estrutura das 

escolas e dos centros de educação infantil, sendo suas atividades consideradas, no 

âmbito da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis, como atividades de apoio à 

Educação Básica. Uma gestão escolar eficiente depende, em grande parte, do trabalho 

da secretaria escolar, que tem como principais funções a escrituração e o arquivamento 

da documentação escolar, dando suporte às atividades administrativo-pedagógicas das 

unidades escolares.  

O secretário escolar é, portanto, o profissional responsável pelo 

funcionamento da secretaria, cabendo-lhe desenvolver atividades de planejamento, 

coordenação e execução das ações do seu setor e responder administrativa e 

legalmente, juntamente com a equipe gestora, pela documentação escolar1.  

De modo geral, o secretário escolar realiza atendimentos à comunidade 

escolar, executa atividades de registro e controle escolar, organiza documentos 

escolares, controla os arquivos da vida acadêmica dos alunos, operacionaliza os 

processos de matrícula e transferência de alunos, prepara a correspondência, informa e 

preenche o censo escolar e consulta e presta informações aos órgãos do sistema de 

ensino2. No âmbito da rede municipal de ensino de Petrópolis, suas competências 

encontram-se definidas no Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da 

Educação Pública Municipal de Petrópolis – RJ (LEI Nº DE 6.870, de 03 de agosto de 

2011), dentre as quais destacam-se as seguintes: 

 manter e fazer manter atualizada a escrituração de livros, fichas e 
documentos relativos à vida escolar dos alunos;  

 redigir e fazer expedir toda a correspondência submetendo-a à 
assinatura do diretor;  

                                                           
1 Na ausência de secretário escolar, a expedição de documentos poderá ser feita pelo diretor (Resolução 

Municipal n° 045, de 02/09/2009). 

2 Para compor a estrutura das unidades escolares, respeitadas as regulamentações da Secretaria de 

Educação, poderá ser designado o auxiliar de secretaria, a quem compete colaborar nas tarefas de 

atendimento ao público, preparação de documentos, registro e tramitação de papéis, arquivamento de 

documentos, entra outras. 
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 manter atualizada e ordenada toda a legislação de ensino;  

 assinar, juntamente com o diretor, os documentos de vida escolar;  

 lavrar e subscrever todas as atas. 

 

A formação deste profissional é feita, no nível médio, em curso técnico 

vinculado ao eixo de Desenvolvimento Educacional e Social, do Catálogo Nacional de 

Cursos, podendo também ocorrer em cursos superiores, como em Curso Superior de 

Tecnologia em Processos Escolares, Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em 

Secretário Escolar.  

Além de possuir a formação mínima necessária ao desempenho de sua 

função, o secretário escolar, por ser um profissional que trabalha diretamente com a 

comunidade, precisa apresentar algumas qualidades, tais como organização, iniciativa, 

facilidade de comunicação, bom relacionamento interpessoal, habilidade para trabalhar 

em equipe, dinamismo, liderança, responsabilidade, produtividade e tomada de 

decisão. 

Além disso, considerando que o secretário escolar tem sob sua 

responsabilidade a escrituração e a expedição de documentos escolares, o que implica 

na verificação de sua autenticidade, a ética profissional3 apresenta-se como um atributo 

fundamental do trabalho deste profissional, que deve direcionar seu comportamento à 

luz da verdade, da moral e da ética, guardando sigilo sobre assuntos e documentos que 

lhe são confiados. 

Por outro lado, dado o dinamismo com que as mudanças ocorrem na 

sociedade contemporânea, deve o secretário capacitar-se permanentemente, com 

vistas ao desenvolvimento de habilidades e competências para lidar com os processos 

de participação relativos ao contexto da gestão democrática e adaptar-se às diferentes 

demandas institucionais. Esta capacitação deve envolver também a atualização para o 

uso de novas tecnologias da informação e da comunicação e o conhecimento de 

ferramentas e sistemas de informação específicos para o trabalho da secretaria escolar.  

 

                                                           
3 Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e 
representam imperativos de sua conduta. Ética é uma palavra de origem grega (éthos), 
que significa “propriedade do caráter”. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder 
bem, é não prejudicar o próximo. 
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4 O ARQUIVO ESCOLAR  

 

De acordo com a Lei Federal nº 8.159/91, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, considera-se arquivo o conjunto de 

documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público 

e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 

por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 

documentos. 

Nesta perspectiva, o arquivo escolar é o conjunto de documentos 

produzidos e recebidos pelas escolas, no exercício de suas atividades, que registram e 

comprovam os fatos relativos à instituição, à vida escolar dos alunos e às atividades do 

corpo docente e administrativo, cuja preservação constitui um dever das escolas, 

responsáveis por sua integridade e autenticidade. 

Os documentos escolares podem ser classificados como correntes, 

intermediários e permanentes. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso 

ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes. Os 

documentos intermediários são aqueles que, não sendo de uso corrente, por razões de 

interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente. Por fim, consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de 

valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 
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A existência de arquivo é uma condição exigida para a autorização de o 

funcionamento de unidades escolares, que devem prever um sistema de gestão 

documental que, atendendo às prerrogativas legais e às exigências de cada sistema de 

ensino, garanta condições de acesso a informações da vida escolar dos alunos e a 

correta emissão de documentos. 

Toda unidade escolar deve ter um arquivo instalado em local adequado, 

com boas condições de temperatura e umidade e em mobiliário próprio que facilite sua 

organização, atualização e consulta, de forma a oferecer informações aos seus usuários, 

com rapidez e presteza. O responsável direto por este arquivo é o secretário escolar, a 

quem cabe zelar por sua manutenção e segurança.  

O acesso aos documentos do arquivo escolar deve respeitar o previsto no 

Parecer CNE 16/97 CNE:  

Art. 4 - Sob a supervisão do diretor, o responsável pelo manuseio e 
reprodução dos documentos arquivados será o secretário da Unidade 
Escolar, pessoalmente ou por pessoa habilitada, por ele autorizada. 
Art. 6 - O Poder Público, através do MEC para o Sistema Federal e dos Órgãos 
Próprios do Sistema Estadual e Municipal, mediante prévia identificação do 
seu representante, terá acesso aos arquivos escolares para verificar a 
regularidade dos registros. 

  

Os documentos constituem arquivo quando são guardados em satisfatórias 

condições de segurança. Apresentam-se classificados e ordenados de modo a permitir 

rapidamente a sua localização e consulta, devendo observar: facilidade na busca de 

documentos; simplificação na manipulação; economia de tempo e espaço; capacidade 

de extensão; disposição lógica; arranjo que possibilite limpeza e conservação; 

segurança; resistência à ação do tempo, que assegure a invulnerabilidade dos 

documentos.  

 

4.1 Modalidades de arquivo 

 

O arquivo escolar pode ser organizado em duas modalidades: 
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4.1.1 Arquivo de movimento 

Este arquivo é destinado à pronta consulta e escrituração e deve conter: 

 Pastas individuais dos alunos com os seguintes documentos: encaminhamento 

de matrícula; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de 

escolaridade anterior, se houver; ficha individual; foto 3x4 do aluno; cópia de 

Identidade e CPF dos responsáveis ou do próprio aluno, se maior de idade; cópia 

do registro de vacinas (exigido até o 2º ano do Ensino Fundamental); cópia do 

comprovante de residência; cópia do cartão do bolsa família, quando houver; 

comprovante de tipo sanguíneo (Lei municipal 7216/14); laudos médicos, se 

houver; requerimentos diversos e quaisquer outros documentos referentes à 

vida escolar do aluno, de acordo com as normas do regimento escolar em vigor 

(relatórios bimestrais, documentos de classificação e reclassificação, entre 

outros). 

 fichas de matrícula; 

 livro de matrículas; 

 atas de resultados finais; 

 diários de classe; 

 livro para registro de pedido e retirada de documentos; 

 pasta de correspondências recebidas e expedidas; 

 mapas de alimentação escolar; 

 pasta de documentos de prestação de contas da unidade executora; 

 documentos do censo escolar; 

 calendário escolar do ano letivo em curso; 

 pasta contendo a legislação do ensino atualizada; 
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 pastas com os documentos de cadastro dos professores da unidade escolar; 

 registro de ponto de funcionários; 

 livros de reuniões; 

 atas de conselhos de classe; 

 livros de visita; 

 regimentos escolares; 

 projeto pedagógico; 

 planos de curso. 

 

4.1.2 Arquivo permanente 

Os documentos dos alunos serão transferidos para o arquivo permanente 

por motivo de conclusão de curso, transferência para outra unidade de ensino ou 

abandono de curso. Os demais documentos relacionamentos no item anterior farão 

parte do arquivo permanente quando for concluída a escrituração. 

 

4.2 Descarte de documentos 

 

Todos os documentos têm um “ciclo de vida” e sua destinação será a 

guarda permanente ou a eliminação.  
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A eliminação ou descarte consiste na trituração mecânica4 de documentos 

considerados desnecessários e pode ser feita, imediatamente, quando os documentos: 

 tiverem perdido a validade; 

 tiverem se tornado dispensáveis por norma específica; 

 tiverem sido dispensáveis devido ao vencimento do período de guarda 

estabelecido ou, ainda,  

 tiverem sido reconstituídos. 

Os documentos de guarda temporária podem ser eliminados quando 

decorrido o prazo mínimo de cinco anos. São exemplos de documentos de guarda 

temporária: 

 ofícios enviados e recebidos; 

 mapas estatísticos; 

 atas de conselho de classe; 

 memorandos enviados e recebidos; 

 calendários escolares; 

 livros de ocorrência; 

 atestados médicos de funcionários; 

 declarações expedidas; 

 mapas de merenda; 

 diários de classe. 

São considerados de caráter permanente e, portanto, não passíveis de 

descarte, os seguintes documentos: 

 pastas e documentos individuais5 dos alunos; 

 documentos de prestação de contas das unidades executoras; 

 livro de matrículas; 

 atas de resultados finais; 

                                                           
4 O descarte deve ser feito de maneira segura, de modo a impedir a revelação indevida de dados 

relativos à vida escolar dos alunos, optando-se pela trituração mecânica à incineração devido aos 

impactos ambientais provocados pelo processo de incineração ao meio ambiente. 

5 Conforme o Parecer CFE 158/79, consideram-se de caráter permanente, devendo ser preservados 
indefinidamente nas pastas dos alunos, os documentos de qualificação dos estudantes, aqueles que 
comprovem sua matrícula, as fichas de notas e frequência, a cópia dos documentos de transferência ou 
conclusão de curso e os atos oficiais que digam respeito à sua situação. 
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 termos de visita; 

 registro de frequência (ponto) dos funcionários. 

O ato de descarte contendo a relação detalhada dos documentos 

eliminados deve ser lavrado em ata (PARECER CFE 158/79), assinada pelo Diretor (a) e 

pelo (a) Secretário e seu processo deve ser autorizado pelo inspetor escolar.  

 

4.3 Organização do arquivo escolar 

 

Os documentos escolares devem ser organizados e classificados a partir de 

um critério lógico, de modo que possam ser facilmente recuperados. Existem duas 

metodologias mais usuais para a organização de documentos escolares, que 

proporcionam rápida e eficiente recuperação: o método alfabético e o método 

numérico.  

 

 

No método alfabético, as pastas e fichas são dispostas em ordem alfabética 

rigorosa. Este método permite a recuperação direta e rápida dos documentos, e possui 

a vantagem de ser simples e prático, uma vez que a busca se dá diretamente no 

documento. 

No método numérico a recuperação de documentos é feita a partir de um 

número que é atribuído no momento do registro do documento, obedecida a ordem de 

entrada. É considerado um sistema indireto de arquivamento, pois há a necessidade de 

identificar o número atribuído ao documento para localizá-lo. 

Além dos métodos alfabético e numérico, há outros menos comuns nas 

escolas, mas que podem ser também adotados em função do tipo de documento ou 
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necessidade, tais como o método cronológico, em que os documentos são arquivados 

por ano, e o método ideográfico, que os organiza por assunto. 

Na organização dos documentos relativos à matrícula indica-se que os 

mesmos sejam organizados por ano, podendo-se optar pelo critério de número de 

matrícula ou pela ordem alfabética. Quanto às pastas individuais, recomenda-se que, 

quando estiverem no arquivo de movimento, sejam organizadas por turmas e em 

ordem alfabética. Quando estiverem no arquivo permanente, sigam uma ordem 

alfabética geral. As fichas de matrícula compõem arquivo separado das pastas 

individuais e devem, também, seguir a organização por turmas e em ordem alfabética. 

Quando se tornam arquivo permanente, deverão ser anexadas à documentação da 

pasta individual. 
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5 PROCEDIMENTOS DE SECRETARIA  

  

A escrituração escolar é o registro sistemático dos fatos e dados relativos à 

vida escolar do aluno e da unidade escolar, com a finalidade de assegurar, em qualquer 

época, a certificação:  

 da identidade de cada aluno;  

 da regularidade de seus estudos;  

 da autenticidade de sua vida escolar;  

 do funcionamento da escola.  

À unidade escolar compete organizar a escrituração para atender 

prontamente às solicitações de informações e esclarecimentos. Este processo envolve 

diferentes procedimentos, que serão brevemente tratados a seguir. 

 

5.1 Matrícula  

         

A matrícula constitui o ato formal por meio do qual se efetiva o vínculo do 

estudante com a instituição de ensino, conferindo-lhe a condição de aluno. Assim, a 

vida escolar do aluno inicia-se com a matrícula. Esta pode ser requerida pelo próprio 

interessado ou por seus responsáveis quando se tratar de menor de 18 anos6. 

A matrícula pode ser inicial ou renovada. Entende-se por matrícula inicial a 

primeira matrícula do estudante na escola, e por matrícula renovada aquela que se dá 

em qualquer série, ciclo, etapa ou em outra forma de organização adotada na educação 

básica, caracterizando-se uma, ou mais, das seguintes situações: 

 quando o aluno vem de cursar, no mesmo estabelecimento de ensino, período 

letivo imediatamente anterior, qualquer que tenha sido o resultado final por ele 

obtido; 

                                                           
6 Em caso de impedimento do interessado ou de seus responsáveis, a matrícula poderá ser requerida 
por procurador. 



22 

 

 quando concluído pelo aluno, com êxito, processo de aceleração de estudos no 

próprio estabelecimento de ensino, na forma do Regimento Escolar e da 

Proposta Pedagógica;  

 quando concluído, pelo estabelecimento de ensino, processo avaliatório 

específico que recomende o avanço em série(s), ciclo(s), etapa(s) ou em outra 

forma de organização adotada; 

 quando o indivíduo retoma os estudos no mesmo estabelecimento de ensino, 

após interrupção. 

 

 

Na rede municipal de ensino de Petrópolis, a matrícula é coordenada pela 

Secretaria de Educação, a quem cabe definir os calendários de matrícula, gerenciar a 

oferta de vagas e efetuar o encaminhamento dos alunos às unidades escolares 

municipais7.  

Um dos requisitos para a matrícula é a idade. Para o acesso às diferentes 

etapas da educação infantil e para o primeiro ano do ensino fundamental o candidato 

deve ter a idade mínima requerida completa ou a completar até 31 de março do ano a 

cursar. Quando se tratar do ensino fundamental na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), o candidato deverá possuir 15 (quinze) anos completos. No caso do 

ensino médio regular, a condição para o acesso dos estudantes é a conclusão do Ensino 

                                                           
7 A solicitação de vaga para o ingresso de alunos na rede municipal de ensino é feita pela internet, no 

site www.petropolis.rj.gov.br, no período estipulado pela Secretaria de Educação. Terminado o prazo 

para as inscrições pelo site, a solicitação de vagas é feita presencialmente, no setor de matrículas. 

 

http://www.petropolis.rj.gov.br/
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Fundamental. Apenas na hipótese de haver oferta de Ensino Médio na modalidade de 

EJA é que o candidato deverá possuir 18 (dezoito) anos completos. 

Em qualquer nível de ensino, os alunos com necessidades educacionais 

especiais serão preferencialmente matriculados na rede regular de ensino, cabendo à 

escola, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, oferecer o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE – nos termos do regimento escolar, respeitada a 

legislação em vigor. 

Ao receber os alunos encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, 

as escolas efetuarão a matrícula propriamente dita, mediante o preenchimento e a 

assinatura da ficha de matrícula, o registro dos dados do estudante no livro de 

matrículas e a organização da pasta individual do aluno.  

 De acordo com as normas do Regimento Escolar, no ato da matrícula serão 

exigidos os seguintes documentos (Resolução 001/2015): 

Art. 99. Para efetivação da matrícula serão solicitados: 
I. memorando de encaminhamento do aluno pela Secretaria de Educação; 
II. cópia da certidão de nascimento e/ou documento de identidade do aluno; 
III. duas fotos em formato 3 x 4; 
IV. documentos comprobatórios de escolarização anterior; 
a) declaração escolar (válida por 30 dias); 
b) histórico escolar original 
V. cópia dos registros de vacina contidos na Carteira de Vacinação para 
alunos que efetivarem matrículas até o 2º ano do Ensino Fundamental; 
VI. comprovante de residência; 
VII. cópia da Carteira de Identidade e do CPF do responsável; 
VIII. cópia do cartão do Bolsa Família (se beneficiário) 
IX. parecer clínico específico para alunos da modalidade da educação 
especial; 
X. comprovante de tipo sanguíneo e fator RH (Lei Municipal nº 7.216, de 
27/08/2014). 

 

Ao efetuar a matrícula é importante verificar se a documentação está 

completa, porém, ainda que o aluno ou seu responsável não apresente todos os 

documentos solicitados, a escola não poderá negar o acesso à educação, que é direito 

constitucional8.  

                                                           
8 Sendo o aluno menor de idade e na hipótese de não ser apresentada a certidão de nascimento, deve-
se encaminhar os responsáveis legais ao Conselho Tutelar para que sejam tomadas as providências 
cabíveis. 
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Ao analisar a documentação apresentada deve-se observar a existência das 

seguintes situações: 

 Lacunas: ausência de dados obrigatórios (frequência, resultado, nome da 

instituição, ato autorizativo, disciplinas obrigatórias, assinaturas, entre outros); 

 Incorreções: divergências entre nomes, datas e locais lançados nos documentos 

escolares, abreviação de nomes e lançamento de frequência e notas 

equivocadas. 

 Falsificações: adulteração de dados escolares por emendas ou rasuras, 

divergência de assinaturas, ausência de autorização de funcionamento da 

instituição de ensino, entre outros. 

 Invalidades: alguns documentos perdem a validade quando transcorrido um 

determinado período de tempo. As declarações de escolaridade, por exemplo, 

têm validade por trinta dias, devendo ser posteriormente substituídas pelos 

históricos escolares9.   

 

 

 

                                                           
9 Para efeito de matrícula, são válidas, apenas, as declarações de transferência, contendo o resultado do 

ano anterior. No caso de escolas que possuem sistema de progressão parcial, as declarações devem 

apresentar as informações sobre as disciplinas em que o aluno se encontra em dependência. 
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Vale lembrar que o momento da matrícula corresponde ao primeiro contato 

do aluno com a escola e constitui uma oportunidade para a família conheça a 

instituição, seu projeto pedagógico e seu regimento escolar, bem como as 

competências e responsabilidades mútuas.  

É ainda importante ressaltar que no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

as matrículas nas escolas municipais poderão ser efetivadas em qualquer época do ano 

letivo, da seguinte forma: 

 por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento o ano anterior na 

própria escola; 

 por transferência, para alunos oriundos de outras escolas;  

 por classificação, mediante avaliação feita pela equipe gestora da escola, que, na 

falta de documentação que comprove escolaridade anterior, defina o nível de 

desenvolvimento cognitivo do aluno e permita sua inscrição no ano de 

escolaridade adequado, devendo esta avaliação ser registrada e arquivada na 

secretaria da escola. 

Quando se tratar de matrícula por transferência ao longo do ano letivo e, na 

hipótese de o aluno transferido vir de instituição de ensino cuja sistemática de avaliação 

seja diversa da escola na qual está sendo matriculado, os resultados das avaliações 

feitas anteriormente devem ser, sempre que possível, aproveitados. Quando os 

resultados de avaliação utilizados não puderem ser aproveitados, a escola deverá 

considerar os resultados obtidos a partir da data de matrícula e aplicar o critério de 

proporcionalidade para as médias finais. 

Na matrícula por classificação é preciso observar que:  

 a avaliação do desenvolvimento do aluno deverá abranger os conteúdos da Base 

Nacional Comum, distribuídos nas áreas do respectivo nível de ensino;  

 o responsável pelo aluno, ou este, se maior de idade, deverá declarar, por 

escrito, a inexistência ou a impossibilidade justificada de comprovar sua vida 

escolar anterior;  

 em qualquer época do ano a frequência, para efeito do mínimo estabelecido na 

Lei nº 9394/96, será apurada tendo como referencial o total de dias letivos a 

contar da data da matrícula. 
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Para alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, a 

renovação da matrícula, em todos os níveis da Educação Básica, será automática, 

garantindo-se o direito ao prosseguimento dos estudos. Já o cancelamento, será 

efetivado por solicitação do responsável, ou do próprio aluno, se maior de 18 anos. 

Poderá ainda ser feito pela própria escola, nos casos de desistência escolar. 

De acordo com as normas do Regimento Escolar, considera-se desistente o 

aluno: a) do ensino regular, que obtiver 50 (cinquenta) faltas consecutivas e não 

justificadas; b) da modalidade de Educação de jovens e Adultos, da Fase I (anual), que 

obtiver 50 (cinquenta) faltas consecutivas e não justificadas; c) da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, a partir da Fase II (semestral), que obtiver 25 (vinte e 

cinco) faltas consecutivas e não justificadas. 

 

5.2 Escrituração dos diários de classe  

 

O diário de classe é o documento de escrituração escolar que registra, por 

meio de anotações diárias, os dados relativos a uma determinada turma: nome dos 

alunos, dias letivos lecionados, frequência dos alunos, conteúdo programático 

ministrado, atividades pedagógicas desenvolvidas, resultados de desempenho dos 

alunos, entre outros. Além de constituírem, fundamentalmente, documentos de 

registro, os diários de classe são utilizados para comprovar a veracidade e a 

regularidade das atividades escolares. 

Compete à secretaria escolar fornecer ao professor o diário de classe com a 

relação nominal dos alunos, conforme o documento de identidade apresentado, de 

forma legível e sem rasuras e só a ela compete acrescentar o nome dos alunos 

matriculados no decorrer do ano letivo e as observações referentes à transferência, ao 

cancelamento, ao remanejamento, à classificação, especificando o amparo legal, bem 

como anular os espaços destinados à frequência dos mesmos. Cabe, ainda, à secretaria 

escolar conferir as notas registradas nos diários de classe com as notas registradas nos 

respectivos canhotos, quando houver.  

A escrituração do diário de classe é de exclusiva competência e 

responsabilidade do professor, que deverá mantê-lo atualizado, organizado e disponível 
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para consulta pela equipe gestora e pelo órgão de inspeção escolar e, ainda, à 

disposição da secretaria para a atualização das informações. Dada a importância desse 

documento e considerando a necessidade de se resguardar sua autenticidade, é 

importante destacar que o diário de classe não deve ser retirado da escola.  

Compete à equipe gestora verificar e vistar, bimestralmente, os diários de 

classe, além de orientar os professores quanto à sua correta e contínua escrituração, 

que deve levar em conta as normas regimentais, o calendário letivo, a matriz curricular 

e o projeto pedagógico da unidade escolar. Quanto a esse aspecto, é aconselhável que 

a equipe realize, no início do ano letivo, uma reunião com os professores sobre o 

registro nos diários de classe, definindo a forma como estarão organizados e disponíveis 

no dia-a-dia. 

As atribuições dos diferentes atores envolvidos com o processo de 

escrituração dos diários de classe podem ser assim caracterizadas: 
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Alguns cuidados na escrituração dos diários de classe devem ser 

observados: 

 os nomes de todos os alunos matriculados constarão obrigatoriamente no diário 

de classe em ordem alfabética, preferencialmente, digitados ou escritos 

manualmente, com letra legível. Evite rasuras e utilização excessiva de 

abreviações. O nome dos alunos que venham a ser matriculados após a 

confecção dos diários deverá ser acrescentado ao final da lista; 

 caso haja desistência ou transferência, mesmo para outra turma ou turno ou 

para outra unidade escolar, o nome do aluno não poderá ser excluído, riscado 
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ou subtraído do diário. Ao invés disso, o nome será mantido e deverá ser feita 

uma observação à sua frente, indicando a situação ocorrida com o aluno e a 

data de ocorrência, quando couber; 

 em cada aula, o professor registrará a frequência dos alunos e os conteúdos 

lecionados;  

 encerrado o bimestre, o professor deve finalizar as anotações e encerrar a 

escrituração do diário de classe daquele período. Neste momento, fará o cálculo 

do número de faltas dos alunos, verificará a quantidade de aulas previstas e a 

quantidade de aulas dadas, conferirá o lançamentos dos resultados, 

considerados os procedimentos de recuperação, colocará um traço nos espaços 

não utilizados e aporá sua assinatura;  

 qualquer rasura que venha a ocorrer no registro da avaliação dos alunos, deverá 

ser ressalvada, com a repetição da nota ou conceito alcançado por extenso e 

assinatura do professor. 

 

5.3 Registro da avaliação escolar  

 

O registro dos resultados da avaliação escolar constitui um dos principais 

procedimentos realizados pela escola, envolvendo o trabalho do secretário escolar. 

Para a correta escrituração desses resultados, é importante considerar a legislação em 

vigor, as normas do regimento e a proposta pedagógica da unidade escolar. 

No caso da Educação Infantil, a avaliação da aprendizagem é realizada 

mediante observação e registro descritivo do desenvolvimento da criança, na forma de 

relatórios bimestrais, tomando-se como referência os objetivos estabelecidos para esta 

etapa da educação, sem caráter de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 

Fundamental.  

Os relatórios de avaliação escolar são feitos em duas vias (original e cópia), 

sendo os originais arquivados na pasta individual de cada aluno. No ato de 

transferência, a cópia do último relatório existente até a data da transferência deve 

acompanhar o histórico. 
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 O mesmo acontece com os documentos dos alunos matriculados no ciclo 

de alfabetização, que compreende os 1º, 2º e 3° anos do Ensino Fundamental. Nestes 

anos de escolarização, a avaliação também deve ser realizada mediante observação e 

registro descritivo do desenvolvimento do aluno, na forma de relatórios bimestrais, 

tomando-se como referência os objetivos estabelecidos, não sendo atribuídas notas.  

 A transição entre esses anos do Ensino Fundamental é realizada sem 

interrupção do processo de ensino e aprendizagem. Esta interrupção somente pode 

ocorrer no caso de reprovação por faltas, ficando a cargo da escola proceder ou não a 

reclassificação. No Ciclo de Alfabetização, os casos de promoção dos alunos público alvo 

da Educação Especial, considerada a definição apresentada pelo Ministério da 

Educação, são submetidos à análise da equipe gestora da unidade escolar, em parceria 

com a equipe de Educação Especial da Secretaria de Educação. 

  Os resultados das avaliações bimestrais, a partir do 4º ano do Ensino 

Fundamental, são registrados em notas na ficha individual ou sistema acadêmico, 

conforme as normas do regimento escolar, sendo atribuídos pesos diferenciados aos 

bimestres, conforme segue: 1º bimestre: peso 1 (um); 2º bimestre: peso 2 (dois); 3º 

bimestre: peso 3 (três); 4º bimestre: peso 4 (quatro).  

  Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, são atribuídos pesos 

diferenciados aos resultados dos bimestres, a partir da Fase IV, permanecendo a 

avaliação nas Fases I, II e III conforme o disposto para o ciclo de alfabetização: 1º 

bimestre: peso 1 (um); 2º bimestre: peso 2 (dois). 

 A avaliação dos alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais é realizada mediante observação e registro descritivo do seu 

desenvolvimento, na forma de relatórios bimestrais, levando-se em consideração as 

adaptações curriculares estabelecidas, podendo também ser utilizado o critério de 

notas, conforme dispõe o Regimento Escolar. 

Encerrada a escrituração dos diários de classe pelos professores a cada 

bimestre e após a realização do conselho de classe, o secretario escolar arquiva os 

relatórios, lança as notas no sistema acadêmico (e-cidade) e emite os boletins que serão 

entregues aos alunos ou a seus responsáveis para a comunicação dos resultados. 
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5.4 Registro da frequência escolar 

 

Partindo do pressuposto de que o acesso à educação básica obrigatória é 

direito público subjetivo, a LDB de 1996 estabelece que o poder público, na esfera de 

sua competência federativa, deve zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência 

à escola.  

Estabelece ainda que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, têm a incumbência de informar pai e mãe, 

conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 

frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica da escola (Art. 12). 

De acordo com a Lei: 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns:  
[...] 
VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no 
seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a 
frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para 
aprovação; 

 

Com base no Art. 24, podem ser destacados três pontos importantes sobre 

a frequência escolar nos níveis fundamental e médio. Em primeiro lugar, o fato de que 
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controle rigoroso da frequência constitui uma atribuição fundamental das escolas. Em 

segundo lugar, a necessidade de que as normas para tal controle sejam estabelecidas 

no regimento escolar, consignadas às normas do sistema de ensino ao qual a escola se 

encontra vinculada. Por fim, a exigência de frequência mínima de setenta e cinco por 

cento do total de horas letivas10 para a aprovação dos estudantes. Em relação a este 

último aspecto, a Lei separa "verificação de rendimento" e "controle da frequência", 

subentendo-se, assim, que o aluno tem o direito de faltar até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do referido total. Se ultrapassar este limite estará reprovado no 

período letivo correspondente, mesmo que obtenha resultado para aprovação. 

A Lei estabelece ainda que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino devem “informar pai e mãe, conviventes 

ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da 

escola” (Art. 12), cabendo-lhes também notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao 

juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a 

relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 

do percentual permitido em lei.  

No que se refere à Educação Infantil, o controle da frequência também deve 

ser feito, sendo exigido, no caso da pré-escola, nível da Educação Infantil de matrícula 

obrigatória, frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas, 

considerada a carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. Ainda que não exista 

possibilidade de retenção por frequência na Educação Infantil, o controle é necessário 

para o acompanhamento pedagógico das crianças e para efeitos de garantia do direitos, 

devendo a infrequência, neste nível, ser igualmente comunicada ao Conselho Tutelar, 

de acordo com o que determina a LDB. 

 

                                                           
10 Cabe ressaltar que a frequência mínima de setenta e cinco por cento deve ser apurada com base no 

total de horas letivas e não sobre a carga específica de cada componente curricular. Assim, fica claro 

que os 75% devem ser computados sobre a carga mínima anual, que é de oitocentas horas, distribuídas 

por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar. 
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5.4.1 Abono de faltas 

O Decreto-lei nº 715, de 1969, assegura o abono de faltas para todo 

convocado e matriculado em Órgão de Formação de Reserva ou reservista que seja 

obrigado a faltar às suas atividades civis por força de exercício ou manobra, exercício de 

apresentação das reservas ou cerimônias cívicas. Entende-se por reservista “aquele que 

é aceito no Serviço Militar e que pode ficar a espera para ser chamado a qualquer 

momento”. 

A exceção de alunos reservistas, não há amparo legal ou normativo para o 

abono de faltas a estudantes que se ausentem regularmente dos horários de aulas por 

quaisquer outros motivos, ainda que apresentem atestado médico. Os atestados 

justificam as ausências, porém, não abonam as faltas.  

O mesmo ocorre no caso de ausência às aulas por convicções religiosas. A 

LDB determina claramente os limites da frequência, não havendo outra regra 

infraconstitucional que trata da matéria de modo a especificar abono de faltas por 

conta de não comparecimento às aulas em razão de convicções religiosas. 

 

5.4.2 Atendimento domiciliar 

Há, contudo, a possibilidade de instituir regime de atendimento domiciliar. 

O Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, dispõe sobre tratamento 

excepcional para os alunos portadores das afecções e permite, como compensação da 

ausência às aulas, a execução de exercícios domiciliares, que devem ter 

acompanhamento da escola e ser compatíveis com o estado de saúde do estudante e as 

possibilidades do estabelecimento. 

O Regime de atendimento domiciliar não configura abono de faltas. Neste 

caso, a frequência às aulas é substituída pelos exercícios domiciliares. 

 

5.4.3 Alunas gestantes 

No caso de alunas gestantes, a Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975, permite 

também à estudante em estado de gestação, a partir do oitavo mês de gestação e 

durante três meses, usufruir do regime de exercícios domiciliares instituído pelo 

Decreto-lei nº 1.044, de 1969, assegurado o direito à prestação de exames finais. O 
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início e o fim do período em que é permitido o afastamento são determinados por 

atestado médico, que deve ser apresentado à direção da escola. Em casos excepcionais, 

devidamente comprovados mediante atestado médico, poderá ser aumentado o 

período de repouso, antes e depois do parto. 

 

5.4.4 Prática de Educação Física 

Existe também a possibilidade de dispensa das aulas de Educação Física, 

cuja prática é facultativa, conforme a LDB (Art. 26, § 3º), ao aluno: 

 que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 

 maior de trinta anos de idade; 

 que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver 

obrigado à prática da educação física; 

 amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; 

 que tenha prole. 

É importante salientar que a dispensa da prática de Educação Física deve ser 

requerida pelo estudante ou por seu responsável e precisa estar devidamente 

documentada na pasta individual, para permitir a correta escrituração das atas, 

históricos escolares e outros documentos. 

 

5.5 Regularização da vida escolar 

 

A regularização da vida escolar é o procedimento legal adotado pela escola 

que visa a suprir lacunas e omissões detectadas na vida escolar do aluno, assim como 

corrigir irregularidades. Para corrigir as distorções, a escola poderá utilizar os vários 

mecanismos constantes da legislação educacional, que devem estar, obrigatoriamente, 

previstos no regimento escolar. 

 

5.5.1 Reclassificação 

Um dos procedimentos de regularização da vida escolar é a reclassificação, 

que consiste no reposicionamento de um aluno na série, período ou ciclo, módulo ou 
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etapa diferente daquela na qual o aluno está posicionado, compatível com seu nível de 

aprendizagem.  

A reclassificação é feita, tendo como base as normas curriculares gerais, 

mediante avaliação de conhecimentos, elaborada pela equipe gestora, aplicando-se aos 

seguintes casos: 

 alunos que demonstrem desempenho suficiente para avanço nos anos de 

escolaridade; 

 alunos com distorção entre a idade e o ano de escolaridade; 

 alunos oriundos de classes de aceleração; 

 alunos retidos por frequência, com bom desempenho no ano anterior; 

 alunos transferidos de unidades de ensinos situados no exterior. 

Vale ressaltar que a reclassificação deve ser sempre realizada com objetivo 

de promoção e que seu resultado precisa constar, obrigatoriamente, da ficha individual 

do aluno e de seu histórico escolar. O instrumento de avaliação utilizado para a 

realização da reclassificação deve ser também arquivado na secretaria da escola, além 

da ata de reclassificação. 

 

5.5.2 Aceleração de estudos 

A aceleração é outro procedimento de regularização de estudos. Ela 

constitui um mecanismo que permite corrigir o atraso escolar de estudantes que 

apresentem distorção idade-série, dando a oportunidade de atingir nível de 

desenvolvimento superior, compatível à sua idade. Os projetos ou programas de 

aceleração da aprendizagem podem ser desenvolvidos tanto no nível fundamental, 

como no nível médio, e precisam estar autorizados pela Secretaria Municipal de 

Educação.  

 

5.6 Elaboração de declarações 

 

A declaração é um documento que atesta o resultado final obtido pelo 

aluno para efeito de matrícula. Tem validade de trinta dias, devendo ser substituída 
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pelo histórico escolar. Pode servir também como informação para matrícula, ou outra 

finalidade. 

Deve conter:  

 cabeçalho com o carimbo da Instituição; 

 texto com a indicação do ano escolar e situação do aluno; 

 finalidade a que se destina; 

 local e data atualizado; 

 assinatura do diretor e/ou secretário e seus respectivos carimbos.  

 

5.7 Transferência escolar 

 

As transferências escolares serão efetivadas, a qualquer época do ano, por 

solicitação dos responsáveis ou da equipe gestora das unidades escolares, respeitadas, 

no segundo caso, as normas estabelecidas pela Secretaria de Educação.  

As escolas da rede municipal de ensino expedirão, em no máximo 20 (vinte) 

dias úteis, a pedido dos interessados, o histórico escolar do aluno. A retirada do 

histórico escolar deverá ser feita pelo responsável ou representante legal do aluno, 

quando menor de idade, e registrada em livro próprio. 

Quando a transferência ocorrer durante o ano letivo, o histórico escolar 

deverá conter os resultados parciais e a frequência do aluno até a data da transferência, 

respeitada a base nacional comum e a parte diversificada.  

Quando a transferência ocorrer após conclusão do ano letivo, a escola de 

origem expedirá o histórico escolar, devidamente preenchido com as especificações 

cabíveis.  

Vale ressaltar a existência da transferência ex-ofício, que será efetivada, 

entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano, 

independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil 

ou militar, estudante e circenses ou seu dependente estudante, se requerida em razão 

de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio 

para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para a localidade mais 

próxima desta. 
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5.8 Elaboração de histórico escolar 

 

 Histórico Escolar é o documento que registra a vida escolar do aluno. 

Deve ser preenchido em duas vias, devidamente datado e assinado pelo Secretário e 

pelo Diretor da unidade escolar, com seus respectivos carimbos, sendo uma via 

entregue ao aluno, se maior de idade, ou ao seu responsável e a outra, arquivada na 

pasta individual.  

 

 Principais orientações: 

 Cabeçalho: preencher corretamente os dados do aluno, conforme documento 

de identidade, evitando-se abreviaturas. Carimbo com dados da unidade 

escolar, contendo nome, endereço, telefone e ato autorizativo. 

 Campo Estabelecimento de Ensino: Nome do estabelecimento, seguido de 

indicação da cidade de origem e unidade federativa; 

 Carga horária: de preenchimento obrigatório, conforme a matriz curricular 

definida no regimento escolar ou de acordo com o documento de escolaridade 

anterior recebido. 

 Frequência: de preenchimento obrigatório, deve ser lançada em dias letivos. 

Algumas escolas optam pelo lançamento da frequência em horas ou em 

percentual. O histórico deve transcrever exatamente a informação recebida.  

 Disciplinas: as disciplinas devem corresponder à matriz curricular estabelecida 

pelo regimento escolar em vigor. Quando na escola de origem houver menção a 

disciplinas com nomes diferentes ou inexistentes na matriz curricular do 

município, as mesmas devem ser acrescidas às colunas do modelo de histórico 

escolar.  

 Resultados: os resultados devem ser lançados por disciplina, não podendo ser 

emitido histórico com lacunas de notas. Na hipótese de haver sistema de 

avaliação diferente do utilizado nas escolas municipais, a informação deve ser 

lançada exatamente conforme for recebida.  

 Observações:  

- Informações sobre classificação e reclassificação. 
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- indicação de sistemática de avaliação, quando diferente de nota, devendo ser 

indicado o respaldo do regimento. 

- dados de frequência e resultados parciais, quando da transferência ao longo do 

ano; 

- informação de matrícula no ensino fundamental, no regime de 8 anos, para os 

alunos que ingressaram neste nível de ensino antes de 2007. Neste caso, deve 

ser indicada a correlação série/ano de escolaridade no campo específico (ano de 

escolaridade). 

- quaisquer outras informações importantes que não se encaixem nos campos 

previstos do histórico. 

O Histórico Escolar não deve conter rasuras, espaços em branco ou 

aplicação de corretivos e deve ser preenchido (no caso de preenchimento manual) e 

assinado com o uso de caneta azul. 

Todos os dados relativos à vida escolar devem ser transcritos para o 

histórico escolar, conforme os documentos apresentados por ocasião da matrícula. 

Com exceção do relatório de desenvolvimento do aluno, nenhum outro documento 

deve ser anexado. 

 

5.7 Atas de resultados finais 

 

As Atas de Resultados Finais são um dos principais documentos de 

escrituração escolar, em que se registra o resultado do aluno ao final do ano letivo.  

 

Principais orientações: 

 Cabeçalho: no cabeçalho devem constar nome, carimbo da unidade escolar e 

informações sobre o encerramento da escrituração escolar (data, ano, turma e 

turno, modalidade de ensino). 

 As atas podem ser feitas manualmente, digitadas ou impressas através do E- 

cidade. 

 A relação nominal dos alunos deve estar em ordem alfabética e não deve conter 

abreviaturas. 
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 As médias finais deverão ser lançadas por disciplina, conforme os registros 

escolares. 

 Deve ser lançado o total de presenças dos alunos. 

 A situação final dos alunos deve ser informada no campo de “resultados”. 

 A nomenclatura das disciplinas deve ser registrada conforme o estabelecido na 

matriz curricular em vigor. 

 A data de encerramento do processo de avaliação deve ser a data do último dia 

de atividade previsto no Calendário Escolar.  

 As atas devem ser elaboradas pelo secretário e assinadas pelo diretor. 

 As atas devem ser confeccionadas ao término do período letivo, em duas vias, 

sendo uma para ficar arquivada na unidade escolar e a outra para ser 

encaminhada à Secretaria de Educação, aos cuidados do setor de inspeção 

escolar.   
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