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    RESOLUÇÃO Nº 01/2018 

                                                                                                        

Fixa normas para oferta do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais no Sistema 

Municipal de Ensino do Município de 

Estação/RS. 

 

 

 O Conselho Municipal de Educação do Município de Estação/RS, no uso de 

suas atribuições legais pela Lei Municipal Nº 1339/2016 e com base no disposto no Artigo 

211 da Constituição Federal, nos Artigos 11 e 18 da Lei 9394/96 que determina a 

exigência de definição de normas que orientem a oferta do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais.  

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

Art 1º- A presente Resolução fixa Normas Gerais para a organização e oferta do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais na Rede Municipal de Ensino de Estação, a serem 

observadas pelas escolas que oferecem essa etapa da Educação.  

 Art 2º- A oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos 

fundamenta-se na legislação federal e estadual, destacando-se a Constituição do País, a do 

Estado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDBEN e as normas complementares. 

Art 3º- O disposto no Artigo 208, Inciso I, da Constituição Federal de 1988, que 

estabelece a obrigatoriedade do Ensino Fundamental Completo, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria, ratificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Artigo 54, Inciso I. 

   Art 4º- Os parágrafos 1º e 2º do Artigo 208 que estabelecem ser o Ensino 

Fundamental um direito público subjetivo e a determinação da responsabilidade da 

autoridade competente relativamente à oferta do ensino obrigatório e gratuito. 
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Art 5º- Que cabe aos municípios a oferta do Ensino Fundamental, de acordo com a 

Constituição Federal, Artigo 211, parágrafo 2º, dispositivo ratificado pelo Artigo 11, inciso 

II da Lei Federal 9394/96. 

Art 6º - A autorização de funcionamento e a supervisão/inspeção das instituições 

públicas e privadas, do Ensino Fundamental Anos Iniciais, pertencentes ao Sistema 

Municipal de Ensino, serão regulados pelo Conselho Municipal de Educação, conforme 

normas estabelecidas na Resolução 01/2017 que define normas para o credenciamento de 

estabelecimento de ensino e autorização para funcionamento de cursos e regula 

procedimentos correlatos. 

Art 7º - As crianças com necessidades educativas especiais (deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades) serão preferencialmente atendidas na rede 

regular de ensino e no atendimento educacional especializado - AEE, respeitando o direito 

de atendimento adequado em seus diferentes aspectos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA, REGIMENTO E PLANO DE 

ATIVIDADES 

 

 

           Art 8º- Compete à instituição de Ensino Fundamental Anos Iniciais elaborar e 

executar sua proposta pedagógica com a participação dos professores e da comunidade 

escolar, traduzida no Regimento Escolar.  

§ 1º- No prazo de seis meses, caberá à escola elaborar e enviar cópia a este colegiado da 

Proposta Pedagógica que norteará o processo educacional a ser desenvolvido na Unidade 

Escolar, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei 9394/96. 

           Art 9º - O Regimento Escolar para o Ensino Fundamental, documento normativo da 

escola, de sua inteira responsabilidade, elaborado de forma participativa pela comunidade 

escolar, deve garantir a Proposta Pedagógica e sua execução, atendendo às normas da 

legislação educacional em vigor. 
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           Art 10 - O Plano de Atividades, expressão clara da Proposta Pedagógica, deve ser 

elaborado de forma coletiva, incluindo a comunidade escolar. 

 Art 11 - O regime de funcionamento das instituições de Ensino Fundamental Anos 

Iniciais de Estação será de acordo com o calendário escolar estabelecido pela mantenedora 

e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. 

           Art 12 - O currículo do Ensino Fundamental Anos Iniciais deverá assegurar a 

formação básica comum, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, nos 

termos do artigo 9º da Lei nº 9.394/96 e a Base Nacional Comum Curricular. 

           Art 13 - O Ensino Fundamental Anos Iniciais, na Rede Municipal de Ensino de 

Estação organiza-se com duração de cinco anos, abrange a população na faixa etária dos 6 

(seis) aos 10 (dez) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na idade própria, 

não tiveram condições de concluí-lo.  

 § 1º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos 

completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, em 

consonância com a Lei e as normas nacionais vigentes.  

 § 2º As crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser 

matriculadas na Educação Infantil (Pré-Escola). 

           Art 14 - A avaliação no Ensino Fundamental Anos Iniciais será realizada mediante 

acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tomando como referência os 

objetivos estabelecidos para essa etapa da educação. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 

Art 15 - A autorização de funcionamento de escolas do Ensino Fundamental etapa 

Anos Iniciais, levará em conta aspectos ligados à legislação em vigor e política educacional 

estabelecida pelo MEC, CNE e CME: 

I - proposta pedagógica construída pela comunidade escolar; 

II - recursos pedagógicos que possibilitem a concretização da proposta 

pedagógica e o(s) Plano(s) de Estudos; 
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   III - regimento escolar outorgado pelo Sistema que reflita a proposta 

pedagógica da escola; 

IV - salas de aula para atender a demanda, que ofereçam condições 

adequadas de aeração e iluminação; 

V - local para recreação e atividades físicas; 

VI - condições para oferta de alimentação escolar que atenda aos 

princípios básicos de higiene e saúde; 

VII - água potável; 

VIII - equipamentos e recursos didáticos para atender os anos iniciais;  

IX - biblioteca ou espaço para a guarda dos recursos bibliográficos 

compatíveis com a etapa oferecida; 

X - espaço para instalação de serviços administrativos; 

XI - área sanitária adequada e suficiente para atender a clientela; 

XII - corpo docente habilitado que detenha pelo menos a titulação mínima 

exigida pela Lei 9394/96 e conforme o Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal; 

XIII - profissionais para exercer cargo de direção, vice-direção e 

coordenação pedagógica com exigências descritas no Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal; 

XIV - sala de atividades múltiplas; 

XV - área administrativo-pedagógica que contemple sala de Direção, 

Secretaria e Supervisão ou Coordenação Escolar; 

XVI - alvará expedido pelo órgão próprio da Prefeitura Municipal; 

XVII - alvará de Licença da Vigilância Sanitária emitido pela Secretaria 

Municipal da Saúde; 

XVIII - laudo técnico de prevenção de incêndio, expedido por profissionais 

habilitados. 

Art 16 - Escrituração Escolar e Arquivo: a escola deverá apresentar condições para 

manter registro fidedigno da vida escolar dos alunos, cabendo à Secretaria Municipal de 
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Educação a orientação às escolas, o aperfeiçoamento dos secretários de escola e a 

responsabilidade pelos dados estatísticos. 

Art 17 - Quanto ao número de alunos, por turma, recomenda-se que sejam 

observados os seguintes limites: 

a) 1° ano: até 22 alunos; 

b) 2° ano ao 5º ano: até 24 alunos; 

Parágrafo único: Em casos de turmas com alunos com necessidades educativas 

especiais, deverá ser realizada uma avaliação in loco e junto ao CAP (Centro de Apoio 

Pedagógico) e se comprovada a necessidade deverá ser disponibilizada pela mantenedora 

monitora para auxiliar no trabalho em sala de aula. 

Art 18 - O procedimento para que as Escolas de Ensino Fundamental, pertencentes 

ao Sistema Municipal de Ensino, possa ter sua autorização de funcionamento, 

credenciamento e recredenciamento, serão regulados pelo Conselho Municipal de 

Educação, conforme normas estabelecidas na Resolução 01/2017. 

§ 1º O pedido de recredenciamento deverá iniciar a tramitação de modo que o 

respectivo processo dê entrada no Conselho Estadual de Educação entre 360 e 180 dias 

antes da data limite. 

§ 2º O prazo de vigência do primeiro credenciamento será de três anos e, dos 

recredenciamentos subsequentes, de cinco anos. 

 Art 19 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Resolução aprovada, por unanimidade, em sessão de 27 de junho de 2018. 

 

________________________________      ______________________________________ 

        CAROLINE TONIN CADORIN                                       DÉBORA DE MELLO BARANCELI                                               

                        PRESIDENTE                                                                   VICE-PRESIDENTE                       

            ___________________________ 

                                      ANETE JULIA K. SBERSE 

                                           ASSESSORA TÉCNICA 

CONSELHEIRAS: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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ANEXOS 

Ficha nº 1 - Matricula e Demanda 

1. Nome da Escola_______________________________________________ 

2. Endereço_____________________________________________________ 

3. Entidade Mantenedora (nome e endereço) ___________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Autorização para Funcionamento de: (   ) Escolas   (   ) Anos 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

1. Séries 

solicitadas 

     

2. A partir de 

20... 

     

3.Total de 

Demanda 

Prevista 

     

4. Matricula 

dos 2 últimos 

anos 

     

 Em 20....      

 Em 20......      

5. Previsão 

para 20..... 

     

 

Em ___/___/20.......                          Responsável__________________ 
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Ficha nº 2 - Condições da Escola 

Nome da Escola:_________________________________________ 

Endereço_______________________________________________ 

1. Dados sobre a Escola 

1.1. Nº e data do ato legal da Criação: Lei e Decreto do 

estabelecimento____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

de Anos Iniciais do Ensino Fundamental________________________________________ 

      1.2 Número de turmas por turno do ano em curso: 

Manhã____________________________________________________________________ 

Tarde_____________________________________________________________________ 

1.3 Matrícula por turno: 

Manhã____________________________________________________________________ 

Tarde_____________________________________________________________________ 

 

2. Dados sobre o prédio: 

2.1. Área total do terreno_____________________________________ 

2.2. Área construída_________________________________________ 

2.3. Nº de pavilhões_________________________________________ 

2.4. Estado de Conservação: (   ) Muito bom  (   ) Bom    (   ) Regular 

             2.5. Área de construção: 

 em m2___________________________________________________ 

 nº de salas________________________________________________ 

data prevista para conclusão__________________________________ 

             2.6. Salas de aula: 

quantidade_________________________________________________ 

em m2____________________________________________________ 

 

            2.7. Outras dependências (área em m2) 

2.7.1. sala de direção________________________________________ 

2.7.2 secretaria____________________________________________ 

2.7.3. sala de Coordenação Pedagógica_________________________ 
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2.7.4. Biblioteca___________________________________________ 

2.7.5. Sala de professores____________________________________ 

 

             2.8. Área de salas especiais: 

2.8.2. Atividades Múltiplas__________________________________ 

2.8.3. Outras_____________________________________________ 

 

2.9. Área (m2) do espaço destinado à Educação Física e Recreação: 

2.9.1. Ao ar livre____________________________________________ 

2.9.2. Coberta______________________________________________ 

 

2.10. Instalações Sanitárias: 

                      Nº de sanitários: Masculinos____________________________ 

                                     Femininos____________________________ 

2.10.1. Nº de bebedouros____________________________________ 

3. Outras informações: 

 

4. Espaço reservado ao Conselho Municipal de Educação: 

Em___/___/20,..                   Comissão verificadora 

 

Ficha nº 3 - Secretaria (escrituração escolar e arquivo) 

Nome da Escola_____________________________________________ 

Localidade_________________________________________________ 

 

1. Organização dos serviços de secretaria: (verificar a adequação da escrituração escolar 

ao tipo de escola e aluno). 

2. Registros escolares: (atualização dos registros escolares, não existência de rasuras. 

Etc...). 

3. Legislação de Ensino: (verificar se a escola dispõe de legislação - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei Orgânica Municipal, Leis Federais e Municipais 

sobre Educação,). 

4. Equipamentos: (fazer registro quanto à adequação e suficiência do equipamento da 

secretaria). 
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5. Mobiliário: (registrar se o mobiliário é adequado e suficiente). 

6. Material de expediente: (registrar se a escola dispõe de material de expediente). 

7. Observações: (espaço a comissão verificadora se julgar necessárias). 

 

Em___/___/ 20...... Comissão Verificadora:_______________________ 

NOTAS: - Os serviços de Escrituração Escolar poderão ser centralizados no Órgão 

Municipal de Educação. 

Os itens 1 e 2 não serão preenchidos quando se tratar de autorização para funcionamento da escola. 

  

  

 

Em ___/___/2___          Responsável______________________________ 

 

 Ficha nº 4 - Biblioteca, composição do acervo, outras informações: 

 Nome da escola_____________________________________________ 

 Localidade_________________________________________________ 

COMPOSIÇÃO DO ACERVO Nº DE TÍTULOS Nº DE VOLUMES 

LIVROS DE REFERÊNCIA   

LIVROS DIDÁTICOS   

LIVROS TÉCNICOS E CIENTIFICOS   

LIVROS DE CULTURA GERAL   

LIVROS DE RECREAÇÃO   

TOTAL GERAL   

OUTROS MATERIAIS IMPRESSOS (periódicos, folhetos, revistas, etc). 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA BIBLIOTECA: 

 

Em____/___/2___                                       Diretor:_____________________ 

 

Espaço para comissão verificadora registrar as condições da Biblioteca Escolar 

Em___/___/2___                         Comissão Verificadora:________________ 

 

Ficha nº 6 - OUTRAS INSTALAÇÕES, OUTROS EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS: 

 Nome da Escola:___________________________________________ 

 Localidade_______________________________________________ 

1. Educação Física 

 

 

    2. Outros Recursos  

    Em___/___/2___                      Comissão Verificadora 

 

 

Outras informações quanto ao acervo Sim Em Parte Não 

È atualizado?    

È adequado á faixa etária dos alunos?    

Atende a todos os componentes curriculares?    

Seu estado de conservação é satisfatório?    

Está organizado?    

Oferece fácil acesso ao usuário?    

Possui local adequado?    

Há horário adequado para o atendimento?    

A biblioteca está aberta á comunidade?    

Apresenta registros de utilização?    


