




 A União estabelece as regras, o Estado

estabelece as regras, os Municípios

estabelecem as regras e as Unidades

Escolares também estabelecem as suas
regras.

 União, Estado, Municípios LEGISLAÇÕES

Unidades Escolares REGIMENTO ESCOLAR

Fundamentado nas legislações e 

Projeto Político Pedagógico



PRINCÍPIOS

 L  Legalidade

 I  Impessoalidade

 M  Moralidade

 P  Publicidade

 E Eficiência

Art. 37, da Constituição Federal de 1988.



O PRIMEIRO REGIMENTO 

ESCOLAR FOI INSTITUÍDO 

PELO  VICE-PRESIDENTE 

DA PROVÍNCIA DO 

PARANÁ, 

EM 08 DE ABRIL DE 1857.



 O Regimento Escolar é o Ato Administrativo e Normativo do

estabelecimento de ensino.

É documento legal, de caráter obrigatório, elaborado pelo

estabelecimento de ensino com a participação coletiva de toda

comunidade escolar e homologado pelo Secretário Municipal de

Educação.

 Cabe ao Conselho Escolar, conforme Lei nº 5.571, de 23 de

julho de 2010, artigo 5º, inciso:

I. Decidir sobre o Projeto Político Pedagógico, aprovar

encaminhamentos de problemas, garantir a elaboração de

normas internas e o cumprimento da legislação

vigente, sobre a organização e o funcionamento da instituição de



Define e regulamenta as ações da:

 Organização administrativa;

 Didática;

 Pedagógica;

 Disciplinar da Escola/CMEI Regula as relações

com o público interno e externo da Unidade Escolar estabelecendo os direitos

e deveres, de todos que convivem no ambiente escolar.
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O Regimento Escolar define ainda:

objetivos da escola

 nível e modalidades de ensino que
oferece

e como se efetivam.

Divide entre todos:

 Responsabilidades

 Atribuições de cada pessoa

Evitando que o GESTOR concentre todas as

ordens, todo o trabalho em suas mãos,

determinando o que cada um deve fazer e

como deve fazer.

Permitindo a operacionalização do 

Projeto Político Pedagógico



 Cada Sistema de Ensino possui suas
normas próprias a respeito de como cada
escola deve elaborar seu regimento ...



 Sua elaboração deve estar de acordo com o PPP da

Unidade Escolar e LEGISLAÇÃO, bem como ser

baseada em um TEXTO REFERENCIAL e em

PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS, adotados pela

Secretaria de Educação base para promover a

discussão, a reflexão e a tomada de decisão pelo

colegiado da ESCOLA/CMEI.



-Constituição Federal

-Constituição Estadual

-Leis Municipais

-Lei 8.069/90 - ECA

-LDB 9.394/96

-Deliberação CME nº 003/2013

-Deliberação CME nº 004/2013

-Deliberação CME nº 001/2015

-Planos Decenais para Educação: Nacional, Estadual e Municipal.

“A escola não é uma instituição isolada; ao mesmo tempo em que é uma

unidade única, com características específicas, ela deve orientar-

se pelas diretrizes e normas do sistema de ensino ao qual pertence.”

Professor Moreira



Comunidade 

Escolar

É o conjunto de profissionais docentes, de profissionais não
docentes, dos pais ou responsáveis legais pelos alunos regularmente
matriculados nos termos da legislação vigente.

Conselho 

Escolar

É um órgão colegiado de debate e articulação permanente entre os
vários segmentos da comunidade escolar, tendo em vista a gestão
democrática do ensino público e a melhoria da qualidade do ensino.
É formado por representantes de pais, alunos, professores e demais
servidores.

Conselho de 

Classe

Órgão colegiado responsável pelo processo coletivo de avaliação do
ensino e da aprendizagem. É formado por todos os professores das
turmas.

Associação de 

Pais, 

Professores e 

Servidores -

APPS

É um órgão de representação dos pais, professores e servidores do
estabelecimento de ensino, sem caráter político partidário, religioso,
racial e sem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus
dirigentes e conselheiros, sendo constituída por prazo determinado
em estatuto próprio.



 APRESENTAÇÃO

 DISPOSIÇÕES DOS COMPONENTES DO REGIMENTO

ESCOLAR

 PREÂMBULO

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

. Identificação do estabelecimento de ensino, mantenedora e localização;

. Finalidades e objetivos da instituição de ensino;

. Nível e modalidade de ensino (oferta e forma da oferta e do ensino,

finalidade do nível e modalidades)



II. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

. Gestão escolar: Associação de Pais, Professores e Servidores -

APPS, Conselho Escolar, Pré-conselho, Conselho de classe, Atividade 

pedagógica, PDE, PDDE interativo, PSE, Rede de Atenção e Proteção 

Social, Avaliação institucional, Currículo, PPP, Formação continuada



III. ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E

PEDAGÓGICA

. Atribuições de todos os servidores que atuam na instituição escolar

IV. INFRAESTRUTURA ESCOLAR

. Descrição dos espaços pedagógicos



V. ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO

. Organização da oferta do nível de ensino, modalidades e organização 

curricular (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação em Tempo 

Integral, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos);

. Calendário Escolar;

. Horário de funcionamento;

. Matrículas;

. Transferência

. Aproveitamento de estudos (Classificação, Reclassificação, Regularização de 

Vida Escolar)

. Documentação Escolar (registros e arquivos escolares, SERE, eliminação de 

documentos escolares)



VI. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

. Avaliação, Sistema de Avaliação, Frequência

VII. DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇÕES DA

COMUNIDADE ESCOLAR (equipe técnico-administrativo-

pedagógica, docentes, discentes, pais ou responsável legal)

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

(quando houver)

. Disposições finais



 Os conteúdos são organizados em Preâmbulo, Títulos, Capítulos,

Seções, Subseções, Artigos (do 1º ao 9º em números ordinais; do 10

em diante em números cardinais), Parágrafos, Incisos, Alíneas.

ADENDOS REGIMENTAIS

Adendo de Alteração – EXEMPLO: Em relação ao processo de

alfabetização, cujo ciclo passou a ser nos três primeiros anos, na Rede Municipal de

Ensino de Cascavel / Pré-Escolar obrigatório a partir dos 4 anos de idade (DEL/CME/CVEL

nº 003/2013, artigo 5º, Inciso I);

Adendo de Acréscimo - Criação da função de Diretor nos CMEI’s (LEI Nº

6.355 DE 20/05/14).



O(A) Gestor(a) com sua capacidade criativa, sua 

competência e compromisso com a educação, 

pode significativamente mudar a realidade 

educativa e social; 

pode fazer de sua ação gestora não só uma 

grande escola, mas um grande marco na sua vida de 

autêntico educador! 

Roberto Vieira

BOA NOITE!!!
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