
PORTARIA 710/2006
“Dispõe sobre Organização das Escolas
da Rede Municipal de Ensino de São
Sebastião”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Título
IV – Artigo 141 da Lei Complementar n.º 76/2006,

R E S O L V E :

Artigo lº - As Escolas Municipais deverão organizar seu
funcionamento pautadas no Regimento Escolar e no Projeto Político-Pedagógico,
visando ao pleno atendimento à demanda e à busca da qualidade do ensino, de acordo
com os critérios contidos nesta Portaria.

Artigo 2º - Para atendimento ao disposto no artigo anterior, as
Unidades Escolares deverão cumprir as incumbências explicitadas nos artigos 12 e 13
da Lei Federal n.º 9394/96.

Artigo 3º - Consideram-se de efetivo trabalho escolar os dias em
que forem desenvolvidas atividades regulares de aulas ou outras programações
didático-pedagógicas, planejadas pela Escola desde que contem com a presença de
professores e a freqüência controlada dos alunos.

Artigo 4º - As Escolas Municipais que mantêm a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental (Ciclos I – lº, 2º e 3º anos e Ciclo II - 4º e 5º anos)
regulares e Educação de Jovens e Adultos deverão assegurar turnos com duração
mínima de 4 (quatro) horas diárias de efetivo trabalho escolar, garantindo:

I- carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas,
distribuídas por, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo
trabalho escolar, respeitada a correspondência, quando for
adotada a organização semestral;



II- carga horária de 1.000 (mil) horas-aula anuais para o
período diurno do Ensino Fundamental Ciclo III (6º e 7º anos) e
Ciclo IV (8º e 9º anos);
III- recuperação contínua e paralela, definida no Projeto
Pedagógico da Escola;
IV- a obrigatoriedade de proceder à adequação do Calendário
Escolar, na ocorrência de suspensão de aulas e outras formas de
descaracterização de dia efetivo de trabalho escolar;
V- observância ao cumprimento da matriz curricular,
equilibradamente distribuída no tempo de aula semanal,
buscando-se a interdisciplinaridade;
VI-  Recreio dirigido de 20 (vinte) minutos para o Ensino
Fundamental e 30 (trinta) minutos para a Educação Infantil;
VII- o acompanhamento das atividades dos alunos, no horário
em que não contarem com a orientação do respectivo professor,
deverá ser objeto de planejamento específico pela equipe
escolar, aprovado pelo Conselho de Escola, e constar do Projeto
Pedagógico da Escola; e,
VIII- as Escolas Municipais de Educação Infantil devem
observar:

a) as crianças de l (hum) ano e 6 (seis) meses a 3
(três) anos poderão permanecer por 8 (oito) horas diárias de
aula, com proposta pedagógica;

b) as crianças de 4 (quatro) a 5(cinco) anos (fase
pré-escolar) deverão permanecer por 4 (quatro) horas diárias
de aula, com proposta pedagógica.

Artigo 5º - Na Educação Básica: Educação Infantil e Ensino
Fundamental, em todas as modalidades de ensino, as classes/turmas deverão ser
formadas observando:

a) na Educação Infantil: Jardim (3 anos completos) com no
máximo 20 (vinte) e mínimo de 18 (dezoito) alunos, por classe;
Pré I (4 anos completos) com no máximo 25 (vinte e cinco) e
mínimo de 20 (vinte) alunos, por classe e Pré II (5 anos
completos) com no máximo 28 (vinte e oito) e mínimo de 25
(vinte e cinco) alunos, por classe;



b) no Ensino Fundamental regular em todas as modalidades de
ensino com, no máximo, 35 (trinta e cinco) e mínimo de 30
(trinta) alunos, por classe;
c) na Educação de Jovens e Adultos com, no máximo, 50
(cinquenta) e mínimo de 45 (quarenta e cinco) alunos, por
classe; e,
d) as escolas e classes que atendem, exclusivamente, os
portadores de necessidades especiais deverão ser formadas com
10 (dez) a 12 (doze) alunos no Ensino Fundamental.

Parágrafo Único – Somente a Secretaria Municipal da
Educação poderá autorizar qualquer alteração, quando necessária.

Artigo 6º - O número de crianças nas turmas em que houver
inclusão será estabelecida após análise da Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 7º - Os professores em exercício nas Unidades Escolares
deverão participar integralmente de todas as atividades propostas no período de
organização, das Reuniões Pedagógicas, da Avaliação Final da Unidade Escolar e do
Conselho de Classe.

Artigo 8º - O horário de trabalho dos Profissionais de Educação
que compõem a Equipe Técnica deverá ser organizado de maneira a garantir o
atendimento administrativo e pedagógico a todos os turnos de funcionamento da
Unidade escolar e sujeito à aprovação da Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 9º - As Unidades Escolares através de suas Equipes
Técnicas serão responsáveis por manter em ordem, atualizar e preencher os
documentos referentes a parte administrativa e pedagógica da escola, de acordo com
as orientações da Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 10 - O Calendário Escolar será elaborado no início de
cada ano letivo, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal da Educação e
a legislação vigente.



Artigo 11 - As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino
deverão atender a Lei Municipal nº 1181/97, que dispõe sobre a inclusão, no
Currículo Escolar, do ensino dos Hinos Pátrios.

Artigo 12 - Todos os docentes das diferentes modalidades de
ensino da Rede Municipal são responsáveis pelo preenchimento adequado do diário
de classe (caderneta), observando as instruções contidas no documento e orientações
dadas pela Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 13 - A formação das turmas de Educação Física deverá
estar em conformidade com o Projeto Pedagógico da Escola, devendo ajustar-se às
faixas etárias.

Parágrafo Único – As aulas de Educação Física deverão ser
acompanhadas pelo professor regente da classe, que ficará responsável por ministrar
as aulas na ausência do professor especialista.

Artigo 14 - O Diretor da escola deverá dar ciência expressa do
contido na presente Portaria a todos os integrantes da Equipe Escolar.

Artigo 15 – Os casos omissos a esta Portaria serão resolvidos
pela Secretaria Municipal da Educação.

Artigo 16 – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao início do ano letivo, revogando-se, em
especial, a Portaria n.º 428/01 e demais disposições em contrário.

São Sebastião, 11 de julho de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

MRL/dsc

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra.
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