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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2016 - SEMED/CVEL   

 

Dispõe sobre os procedimentos necessários para 
arquivamento de documentos escolares relativos ao 
ano letivo em curso e ações a serem realizadas no 
ano letivo subsequente pelas Escolas e Centros 
Municipais de Educação Infantil, da Rede Municipal 
de Ensino de Cascavel. 

 

A Diretora Pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Cascavel, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas por meio da Portaria nº 044/2016/GAB/SEMED, considerando a 

necessidade de orientar as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação 

Infantil quanto à organização e ao arquivamento de documentos escolares, a fim de 

resguardar prova de direitos dos alunos e da Instituição de Ensino,   

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESCOLARES 

 
 

Art. 1º -  Ao Diretor e Coordenador Pedagógico da Instituição de Ensino 

compete arquivar em local seguro, os seguintes documentos escolares:  

 

I. Instrumentos utilizados para avaliação dos alunos que apresentaram 

dificuldades no processo de escolarização e ficaram retidos ou foram aprovados por 

Conselho de Classe, tais como: atividades produzidas com os alunos e/ou caderno de 

atividades do ensino regular e do reforço escolar, com os devidos registros realizados 

pelos professores; 

II. Materiais disponibilizados nas formações continuadas e cursos, tais 

como textos, CD’s, entre outros;  

III. Livros de Registro de Classe de todas as turmas;  

mailto:gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

Rua Dom Pedro II, 1781- Centro – Cascavel – Paraná - FONE: 4001-2828 - e-mail: gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br 

 
2 

 

IV. Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar impressos, bem como 

digitalizados e arquivados no computador ou ainda em pen drive;   

V. Planejamentos dos conteúdos das diferentes disciplinas elaborados 

pelos professores das turmas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, bem 

como o planejamento dos conteúdos desenvolvidos na Biblioteca, Laboratório de 

Informática Educacional, nas turmas de Educação em Tempo Integral, Sala de 

Recursos Multifuncional e Reforço Escolar, devendo ficar arquivados na forma 

impressa e em mídia digital na Instituição de Ensino pelo período de 02 (dois) anos; 

VI. Planejamento anual dos conteúdos elaborados pelos professores das 

turmas de Educação de Jovens e Adultos devendo ficar arquivados na forma impressa 

e em mídia digital na Instituição de Ensino pelo período de 02 (dois) anos; 

VII. Calendário Escolar; 

VIII. Livro de atas: 

a) ocorrências com servidores; 

b) reuniões administrativas, realizadas pela direção e coordenação 

pedagógica da Instituição de Ensino; 

c) orientações e ocorrências de alunos, pai/mãe ou responsável legal; 

d) incinerações; 

e) acervo bibliográfico; 

f) reuniões de Pré-Conselho; 

g) reuniões de Conselho de Classe; 

h) acompanhamento/assessoramento pedagógico; 

i) atividade pedagógica, conforme calendário escolar; 

j) patrimônio da Associação de Pais, Professores e Servidores - APPS; 

k) assembleias da Associação de Pais, Professores e Servidores – 

APPS;  

l) Programa Construindo Autonomia Escolar; 

m) Fundo Rotativo; 

n) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Básico e demais ações; 

o) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Interativo; 

p) assinaturas de reuniões e assembleias, 

q) reuniões da Associação de Pais, Professores e Servidores - APPS;  
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r) eleição da Associação de Pais, Professores e Servidores – APPS; 

s) Livro Caixa da Associação de Pais, Professores e Servidores – 

APPS. 

t) eleição e reuniões do Conselho Escolar; 

u) eleição de diretor; 

v) classificação e reclassificação de alunos; 

w) livro protocolo para saída de correspondência, declarações, entre 

outros documentos; 

 

Parágrafo único. Os livros de atas somente poderão ser arquivados 

definitivamente depois de finalizados, devendo ficar em local visível para consulta, 

quando necessário.  

 

Art. 2º - Ao Diretor da Instituição de Ensino compete organizar a pasta com 

todos os documentos que comprovam a vida legal da Instituição, arquivando-a na 

Secretaria da Escola e do Centro Municipal de Educação Infantil, tais como:  

 

I. Decreto de Criação da Instituição de Ensino;  

II. Credenciamento junto ao Conselho Municipal de Educação; 

III. Resolução de Autorização de Funcionamento do Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais; 

IV. Resolução de Renovação da Autorização de Funcionamento do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais; 

V. Resolução de Autorização de Funcionamento da Educação Infantil;  

VI. Resolução de Renovação de Autorização de Funcionamento da 

Educação Infantil; 

VII. Resolução de Autorização de Funcionamento da Sala de Recursos 

Multifuncional; 

VIII. Ato e Parecer de Aprovação do Regimento Escolar; 

IX. Ato e Parecer de Aprovação do Adendo ao Regimento Escolar; 

X. Parecer do Projeto Político Pedagógico; 

XI. Laudo de limpeza da caixa de água;  
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XII. Laudo de desinsetização e desratização; 

XIII. Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou Relatório de 

Vistoria;  

XIV. Licença Sanitária ou Auto Termo;  

XV. Alvará de Funcionamento da Instituição de Ensino; 

XVI. Atestado de Saúde Ocupacional das Merendeiras – ASO. 

 

 

Art. 3º - O coordenador pedagógico e o secretário escolar deverão arquivar 

na pasta individual do aluno: 

 

I. Fichas de Avaliação dos alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental; 

II. Relatório de Avaliação Psicoeducacional realizado no Contexto 

Escolar; 

III. Ficha de Avaliação do aluno da Sala de Recursos Multifuncional 

(semestral); 

IV. Relatório de Acompanhamento da Aprendizagem e Desenvolvimento 

– Ensino Fundamental – Sala de Recursos Multifuncional; 

V. Relatório de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento 

do aluno atendido por Professor de Apoio Pedagógico – PAP, observando na avaliação 

o tempo estipulado para a necessidade deste profissional; 

VI. organizar pasta individual específica aos alunos que passaram pelo 

processo de Avaliação Psicoeducacional e foram encaminhados ao Atendimento 

Educacional Especializado - AEE, assim como a documentação dos alunos egressos 

de Classe Especial e escola especializada que foram classificados e encaminhados 

para a Sala de Recursos Multifuncional; 

VII. verificar se todos os alunos que frequentam a Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I e II, CAS e CAP, possuem na Pasta Individual na secretaria da 

escola os documentos relacionados na sequência e, no caso da ausência, 

providenciar:  
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a) Relatório de Avaliação Psicoeducacional;  

b) Audiometria para os alunos que frequentam o CAS;  

c) Laudo oftalmológico para os alunos que frequentam o CAP e a 

Sala de Recursos Multifuncional Tipo II;  

d) Ficha de Avaliação Semestral – Sala de Recursos Multifuncional, 

do CAS e do CAP;  

e) Relatório de Acompanhamento da Aprendizagem e 

Desenvolvimento:  Ensino Fundamental – Sala de Recursos Multifuncional; 

f) Documentação dos alunos egressos de Classe Especial ou 

Escola Especializada que foram classificados e encaminhados para a Sala de 

Recursos Multifuncional.  

 

Parágrafo único. Todos os campos dos documentos citados nos incisos 

deste artigo devem ser preenchidos, datados, carimbados e assinados.  

 

Art. 4º - Havendo solicitação pelo pai/mãe ou responsável legal de 

transferência do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, encaminhar 

juntamente com a Guia de Transferência, a Ficha Individual (Sere), a Ficha de 

Avaliação (original) e arquivar na pasta individual do aluno: 

 

a) cópia da Ficha de Avaliação;  

b) cópia da Ficha Individual do Sistema Estadual de Registro Escolar –

Sere; 

c) instrumentos de avaliações e demais encaminhamentos 

especializados. 

 

Parágrafo único. Alunos que frequentam Sala de Recursos Multifuncional 

que irão para o 6º ano ou que serão transferidos para outra escola, encaminhar cópia 

(original) dos seguintes documentos para arquivo na Instituição de destino: 

 

a) Relatório de Avaliação Psicoeducacional;  

mailto:gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br


 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

Rua Dom Pedro II, 1781- Centro – Cascavel – Paraná - FONE: 4001-2828 - e-mail: gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br 

 
6 

 

b) Ficha de Avaliação Semestral – Sala de Recursos Multifuncional, 

CAS e CAP. 

 

Art. 5º - As pastas individuais dos alunos de todas as turmas devem ser 

conferidas, a fim de verificar se constam todos os documentos exigidos para matrícula, 

assim como, constatar se o requerimento de matrícula encontra-se assinado pelo 

diretor, pai/mãe ou responsável legal.  

 

Art. 6º - Antes de arquivar na Instituição de Ensino o Livro de Registro de 

Classe de todas as turmas, o diretor e coordenador pedagógico devem: 

 

I. verificar o preenchimento correto de todos os campos pertinentes ao 

professor;  

II. assinar os campos destinados ao coordenador e diretor da Instituição 

de Ensino;  

III. garantir o cumprimento dos dias letivos de acordo com o Calendário 

Escolar. 

 

Parágrafo único.  No primeiro dia após o término das aulas dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, (1º e 2º semestres) as escolas que ofertam esta 

modalidade de ensino deverão encaminhar os Livros de Registro de Classe para 

serem arquivados no Centro Municipal de Educação Básica para Jovens e Adultos 

Paulo Freire.  

 

Art. 7º - Cabe ao Coordenador Pedagógico das Escolas, após o Conselho 

de Classe do 4º bimestre, encaminhar ao Secretário Escolar a Ata de Notas, a fim de 

que este profissional tenha tempo hábil para informar as notas dos alunos no Sistema 

Estadual de Registro Escolar - Sere e, posteriormente, conferir o Movimento Final 

junto à Secretaria Municipal de Educação.  

 

§ 1º - Considerar nas notas somente uma casa decimal após a vírgula, por 

exemplo 6,3.  
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§ 2º - Atas de Notas Semestrais devem ser impressas, assinadas e 

arquivadas na Instituição de Ensino.  

 

Art. 8º - O Diretor e o Coordenador Pedagógico da Instituição de Ensino, 

antes do encerramento do ano letivo em curso, deverão orientar os profissionais para 

organizarem e devolverem os pertences da Instituição de Ensino, estipulando prazo 

para a devolução.  

 

CAPÍTULO II 

DAS AÇÕES PARA O ANO LETIVO SUBSEQUENTE 

 

Art. 9º - O Pré-Conselho do 4º bimestre deverá ser realizado com todas 

as turmas e com os profissionais que atuam na hora-atividade, sendo necessário: 

 

I. registrar para o ano letivo subsequente, os encaminhamentos 

referentes aos alunos, inclusive daqueles que apresentaram dificuldades no processo 

de escolarização e que necessitarão de Reforço Escolar já no início do ano letivo; 

II. no início do ano letivo subsequente o coordenador pedagógico da 

Instituição de Ensino deverá assegurar junto aos professores a efetivação e a 

continuidade dos encaminhamentos realizados, conforme inciso I, deste artigo. 

 

Art. 10 - Os livros didáticos deverão ser entregues aos alunos, quando da 

transferência para outra Escola da Rede Municipal de Ensino. 

 Art. 11 - Havendo ingresso de novos alunos na Educação Infantil, no ato 

da matrícula o pai/mãe ou responsável legal deve ser informado quanto à rotina 

escolar, cardápio, Calendário Escolar, Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar 

e convidados a conhecer as dependências da Instituição de Ensino. 

 

Art. 12 -   O Coordenador Pedagógico do Centro Municipal de Educação 

Infantil deverá:  
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I. elaborar cronograma de adaptação para alunos novos,  levando em 

consideração a faixa etária atendida, respeitando a particularidade de cada criança; 

II. buscar estratégias junto ao pai/mãe ou responsável legal para que a 

adaptação da criança ocorra de forma adequada;  

III. informar ao pai/mãe ou responsável legal sobre os procedimentos 

necessários ao período de adaptação da criança.  

 

Art. 13 - O registro da frequência dos alunos deverá iniciar no primeiro dia 

letivo do ano, independente do aluno estar matriculado no Centro Municipal de 

Educação Infantil ou na Escola. 

 

Art. 14 - O Diretor do Centro Municipal de Educação Infantil necessita 

garantir a desinfecção com hipoclorito e álcool 70°, incluindo também a desinfecção 

dos brinquedos e demais objetos utilizados pelos alunos no decorrer do ano letivo. 

 

Art. 15 - O Diretor da Instituição de Ensino, antes do encerramento do ano 

letivo, necessita verificar a data de validade do laudo de limpeza da caixa de água; 

laudo de desinsetização e desratização: controle de pragas; extintores; Licença 

Sanitária, Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, bem como do Atestado de 

Saúde Ocupacional das Merendeiras – ASO, a fim de fazer os encaminhamentos 

necessários no início do ano letivo subsequente. 

 

Art. 16 - Cabe ao Diretor da Instituição de Ensino incluir no cronograma de 

atividades, reunião com os pais no início do ano letivo, a fim de repassar orientações 

sobre o Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar, bem como apresentar toda 

a equipe de trabalho e redimensionar o Plano de Gestão (biênio 2017/2018) em 

conjunto com a comunidade escolar. 

 

§ 1º - O Projeto Político Pedagógico deverá ser retroalimentado anualmente 

envolvendo a participação da comunidade escolar.  
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§ 2º - O Regimento Escolar deverá ser alterado sempre que se fizer 

necessário, porém, sob orientações da Secretaria Municipal de Educação – 

Departamento de Estrutura e Funcionamento do Sistema Municipal de Ensino. 

 

Art. 17 - A hora atividade na Escola para o início do ano letivo subsequente, 

deverá ser organizada, preferencialmente, de acordo com o seguinte cronograma: 

 

a) segunda-feira: 1º ano e Pré-escolar I e II; 

b) terça-feira: 2º ano;  

c) quarta-feira: 3º ano, Instrutor de Informática e Monitor de Biblioteca;  

d) quinta-feira: 4º e 5º ano;  

e) sexta-feira: professor de Hora-atividade, Sala de Recursos 

Multifuncional e Reforço Escolar. 

 

Art. 18 - A hora atividade no CMEI para o início do ano letivo subsequente, 

deverá ser organizada, preferencialmente, de acordo com o seguinte cronograma: 

 

a) segunda-feira: Pré-escolar I; 

b) terça-feira: Maternal II; 

c) quarta-feira: Maternal I; 

d) quinta-feira: Berçário; 

e) sexta-feira: professor de  hora-atividade. 

Parágrafo único.  Caso não seja possível para a Escola/Cmei organizar o 

cronograma da forma sugerida, devido ao número de turmas, o Diretor e Coordenador 

Pedagógico necessitam ter ciência de que a hora-atividade será alterada, conforme 

segue: 

 

I. sempre que o professor for convocado pela Secretaria Municipal de 

Educação para participar de curso de formação continuada; 

II. nos casos em que a Secretaria Municipal de Educação por questão 

de contratação de palestrante não conseguir manter os dias estipulados para hora-

atividade de cada turma;  
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III. por necessidade da Instituição de Ensino. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS   

 

Art. 19 - Os casos não contemplados na Instrução Normativa serão 

analisados e decididos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 20 - O cumprimento desta Instrução Normativa é de responsabilidade 

do Diretor e Coordenador Pedagógico da Instituição de Ensino, sob pena de ambos 

responderem administrativamente. 

 

Art. 21 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 

publicação revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Cascavel, 1º de dezembro de 2016. 

 

 

Êrica da Silva 
Diretora do Departamento Pedagógico 
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