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                          Portaria GAB/SEMED Nº 046/2015 
 

O Secretário de Educação do Município de Cascavel, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições legais, considerando a Lei Municipal nº 
6.445/14, a Lei nº 2.215 de 27 de junho de 1991 e a Lei n° 3.800 de 01 de 
abril de 2004, 
 

 
RESOLVE 

 
Normatizar a ocupação de funções, distribuição de turmas nas Escolas 

Municipais e outras atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Educação 
– SEMED, para o ano de 2016. 
 
 

DA DIREÇÃO ESCOLAR 

 
Art. 1º - A função de Diretor Escolar é definida mediante eleição direta 

para mandato de dois anos, nos termos da Lei Municipal nº 6.407/2014. 
 

 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
Art. 2º. Ao Coordenador Pedagógico de Instituição de Ensino cabe as 

atividades descritas na Lei nº 6.445/14. A carga horária destinada a estes fica 
assim distribuída: 

I. Escolas com 150 (cento e cinquenta) a 400 (quatrocentas) matrículas – 
1(um) Coordenador com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;  

II. Escolas com 401 (quatrocentas e uma) a 800 (oitocentas) matrículas – 
2 (dois) Coordenadores com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais;  

III. Escolas acima de 801 (oitocentas e uma) matrículas – 3 (três) 
Coordenadores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; 

IV. Escolas com o número de matrículas inferior a 150 (cento e cinquenta), 
fica a critério da Secretaria Municipal de Educação analisar a 
necessidade da função de Coordenador Pedagógico bem como sua 
carga horária. 

Parágrafo Único: Escolas que atendam o Ensino Regular num único turno 
terão um coordenador com 40 horas semanais, tendo como opção mais um 
coordenador de 20h, no turno de funcionamento do ensino regular, desde que 
possuam acima de 300 alunos.  
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Art. 3º. Para atuar na função de Coordenador Pedagógico da 
Instituição de Ensino o Professor deverá ser aprovado em avaliação escrita e 
entrevista realizada pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação. 

§1º A definição será em consonância com a Direção Escolar e o 
Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. 

§2º. O Professor em exercício na função de Coordenador Pedagógico 
e que demonstrar interesse em desempenhar a função em outra unidade 
escolar, poderá, desde que atenda ao disposto no §1º deste artigo. 

§3º. Quando não houver, na escola, Professor entrevistado e 
interessado para a função, será convidado um Professor do Quadro do 
Magistério Público Municipal desde que obedeça aos requisitos definidos 
nesse artigo. 

 
Art. 4º. A definição do Coordenador Pedagógico da Instituição de 

Ensino obedecerá aos seguintes requisitos: 
I. Ser do quadro do Magistério Público Municipal de Cascavel;  
II. Ter formação em Pedagogia, Normal Superior ou curso de Nível 

Superior na área de Educação com curso de Magistério ou Formação 
docente, com pós-graduação na área de Educação;  

III. Ter disponibilidade de horário, de acordo com as necessidades da 
Escola e da Secretaria Municipal de Educação; 

IV. Desempenhar a função em consonância com o Currículo para Rede 
Pública Municipal de Ensino, o Regimento Escolar, o Projeto Político 
Pedagógico da Escola e a Lei Municipal nº 6.445/14. 

V. Ter obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) na última Avaliação, seja 
como professor regente, Diretor de Escola ou de CMEI, Coordenador de 
escola ou de CMEI ou Coordenador Pedagógico Municipal. 

VI. Não ter sido condenado em processo administrativo nos 5 (cinco) anos 
que antecedem a data da designação. 
 

 
DO AUXILIAR DE REGÊNCIA DE CLASSE 

 
Art. 5º. Ao Professor Auxiliar de Regência de Classe cabe as 

atividades descritas na Lei Municipal nº 6.445/14. 
§1º. Fica estabelecida a carga horária de 20 (vinte) horas semanais 

para a função de Professor Auxiliar de Regência de Classe a cada 150 (cento e 
cinquenta) alunos matriculados na escola.  

§2º. Escolas com o número de matrículas inferior a 150 (cento e 
cinquenta), fica a critério da Secretaria Municipal de Educação analisar a 
necessidade da função de Auxiliar de Regência de Classe, bem como sua 
carga horária.  

§3º. O Professor Auxiliar de Regência de Classe será definido pela 
Direção e Coordenação Pedagógica do estabelecimento de ensino. 
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DA ORGANIZAÇÃO DE TURMAS NAS ESCOLAS 

 

 
Art. 6º.  As Escolas Municipais obedecem ao número médio de alunos 

por turmas/Anos, conforme Instrução Normativa SEMED/CVEL Nº 002/15. 
 
 
DA DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS NA ESCOLA 

 
Art. 7º. A classificação para a distribuição de turmas será de acordo 

com a Lei Municipal nº 6.445/14. 
 
Art. 8º. Para o ano letivo de 2016, serão distribuídas as turmas: 
I. Pré Escolar I, II e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; 

II. Arte, Língua Espanhola, Educação Física, Ensino Religioso; 
III. EJA;       

§1º. O Professor que optar pelas disciplinas de Arte, Língua 
Espanhola, Ensino Religioso e Educação Física deverá ter ciência de que, se 
necessário, completará sua carga horária de trabalho em mais de uma unidade 
escolar. 

§2º. Para permanência dos Professores na unidade escolar serão 
respeitados a estabilidade e o maior tempo de serviço ininterrupto na escola, 
considerando-se interrupção o previsto nos incisos V, VI e VIII do art. 110 da 
Lei Municipal nº 2.215/91. Se necessário, o Professor que obtiver a menor 
pontuação nesta classificação deverá solicitar transferência da unidade 
escolar.  

§3º. O Professor que se encontra em Licença para Qualificação 
Profissional, quando de seu retorno, terá sua vaga garantida na unidade 
escolar de origem, e este entrará na escolha de turma. 

§4º. A escola ofertará turmas seguindo a Instrução Normativa 
SEMED/CVEL nº 002/15. 

§5º. Para atuar na turma de Reforço Escolar, o Professor será definido 
pela Direção e Coordenação Pedagógica da Escola, obedecendo aos 
seguintes critérios: 

I. Ser do quadro funcional da escola;  
II. Ter experiência de, no mínimo, dois anos com turmas de alfabetização;  

§6º. O Professor com restrição médica poderá ser lotado como 
Professor de Reforço Escolar, desde que tal restrição permita atuar nessa 
atividade e que atenda aos critérios do §5º desse artigo. 

§7º. O Reforço Escolar, em contraturno, terá início na segunda semana 
do início do ano letivo. 

§8º. O período de duração das aulas de Reforço Escolar, em 
contraturno, deverá ser de 2 horas/dia, com oferta de, no mínimo, 2 (duas) 
vezes por semana. 
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§9º. É assegurado ao aluno matriculado na Educação em Tempo 
Integral o direito a frequentar o Reforço Escolar. 

 
Art. 9°. A disciplina de Língua Espanhola será ofertada em todas as 

escolas para os alunos matriculados no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
ficando sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação garantir os 
professores necessários para a disciplina. 

§1°. O Professor para atuar com a disciplina de Língua Espanhola 
deverá possuir graduação em Letras/Espanhol. 

§2°. Em caso de não ter Professor na Escola conforme o §1° o Professor 
para atuar com a disciplina de Língua Espanhola, deverá comprovar junto à 
direção da escola formação específica na área de acordo com a soma dos 
critérios elencados a seguir: 

I. 1,0 (um) ponto a cada 100 horas de curso de Espanhol, ofertado pela 
Secretaria Municipal de Educação ou outra Instituição, podendo ser 
fracionado proporcional de acordo com a carga horária do certificado 
apresentado pelo professor. 

II. 2,0 (dois) pontos – pós graduação na área específica;  
III. 3,0 (três) pontos para certificação do Diploma de Espanhol como Língua 

Estrangeira – DELE - nível B1; 
IV. 4,0 (quatro) pontos para certificação do Diploma de Espanhol como 

Língua Estrangeira – DELE - nível B2; 
V. 5,0 (cinco) pontos para certificação do Diploma de Espanhol como 

Língua Estrangeira – DELE - nível C1; 
VI. 6,0 (seis) pontos para certificação do Diploma de Espanhol como Língua 

Estrangeira – DELE - nível C2. 
§3°. Para comprovação da certificação do DELE, será exigido o diploma 

expedido pelo Instituto Cervantes e Ministério de Educação da Espanha ou 
declaração do Centro Examinador – DELE no qual realizou os exames ou outra 
Instituição equivalente. 

§4°. Em caso de empate, seguir-se-ão os critérios de escolha de turma 
nos termos da Lei Municipal n° 6.445/14.  

§5°. A escola que não possuir em seu quadro funcional Professores 
capacitados para ministrar aulas de Língua Espanhola deverá deixar a vaga em 
aberto para professores transferidos que possuam esta capacitação e a sua 
devida comprovação.  

 

Art. 10. O Professor que estiver em Programa de Recuperação de 
Desempenho - PRD, fica impossibilitado de solicitar sua transferência, 
permanecendo na escola até a conclusão do PRD. 

 
Art. 11. O Professor afastado por até 2 (dois) anos deverá procurar o 

Setor de Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho para perícia a fim de 
retornar ou não às funções para as quais prestou concurso. 
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Art. 12. O Professor que está em Licença para Tratamento de Saúde 
assumirá a vaga no momento em que retomar suas atividades na unidade de 
lotação. 

Parágrafo único: O Professor em Licença para Tratamento de Saúde 
deverá ser informado quanto ao local, data e horário da distribuição/escolha de 
turma. Na impossibilidade de comparecer, o Professor deverá nomear um 
representante legal. 

 
 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Art. 13. Para atuar em regência da Sala de Recursos Multifuncional, ou 
Professor de Apoio Pedagógico - PAP, a distribuição de turmas dar-se-á por 
meio da formação específica, na seguinte ordem: 

 
a) Sala de Recursos Multifuncional: 

 
I. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia com 

habilitação em Atendimento Educacional Especializado que contemple 
em sua grade atendimento a alunos com deficiência (física, mental, 
intelectual ou sensorial), com transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação; 

II. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia, 
acompanhada da formação em nível de pós-graduação, Lato Sensu, em 
Atendimento Educacional Especializado que contemple em sua grade 
atendimento a alunos com deficiência (física, mental, intelectual ou 
sensorial), com transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação; 

III. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia ou outra 
Licenciatura acompanhada da formação em nível de pós-graduação, 
Lato Sensu, em Educação Especial que contemple em sua grade 
atendimento a alunos com deficiência (física, mental, intelectual ou 
sensorial), com transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 

IV. Em nível superior, em curso de licenciatura, acompanhada da formação 
em nível de pós-graduação, Lato Sensu, em Atendimento Educacional 
Especializado ou Especialização Lato Sensu em Educação Especial que 
contemple em sua grade atendimento a alunos com deficiência (física, 
mental, intelectual ou sensorial), com transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
 
 

b) Professor de Apoio Pedagógico – PAP: 
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I. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia com 
habilitação em Atendimento Educacional Especializado ou Educação 
Especial; 

II. Em nível superior, em curso de licenciatura em Pedagogia, 
acompanhada da formação em nível de pós-graduação, Lato Sensu, em 
Atendimento Educacional Especializado ou Educação Especial; 

III. Licenciatura em Pedagogia, acompanhada de Estudos Adicionais em 
Educação Especial; 

IV. Em nível superior, em curso de licenciatura, acompanhada da formação 
em nível de pós-graduação, Lato Sensu, em Atendimento Educacional 
Especializado ou Educação Especial, com duração mínima de 360 
horas;  

V. Estudos Adicionais em Educação Especial;  
VI. Cursos de Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS; 

VII. Cursos de Braille. 

 
§1º. Em caso de empate, segue-se a classificação para a distribuição de 

turmas de acordo com a Lei Municipal nº 6.445/14. 
§2º. A definição do Professor de Apoio Pedagógico – PAP deverá 

ocorrer antes do término do ano letivo (somente para os alunos que passaram 
por avaliação), no momento do planejamento e distribuição de turmas, em 
conjunto com a Escola e equipe de assessoramento da Secretaria Municipal de 
Educação, observado o previsto na Portaria nº 03/10. 

§3º. A escola que não possuir em seu quadro funcional Professor 
formado em Atendimento Educacional Especializado - AEE para atuar na Sala 
de Recursos Multifuncional deverá deixar em aberto a vaga para os 
professores transferidos que atendam ao previsto no caput deste artigo.  

§4º. O Professor que, por solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, for cedido em qualquer tempo para atender a alunos com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas 
habilidades/superdotação, poderá retornar a sua unidade escolar de lotação 
sem prejuízo a sua contagem de tempo de serviço na escola de origem. 

 
Art. 14. Para ocupação das vagas dos Centros de Atendimento 

Especializado CAP e CAS, a Secretaria Municipal de Educação indicará os 
profissionais, devendo seguir o disposto nas Leis Municipais nº 4.126/05(CAP) 
e nº 4.869/08(CAS). 
 

 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
Art. 15. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Fundamental – 

Fase I, atende alunos a partir de 15 (quinze) anos de idade, sendo o trabalho 
realizado de acordo com a especificidade desta modalidade de ensino. 
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Parágrafo único – Nas turmas do horário noturno, o contato do 
professor com a equipe administrativa e pedagógica da escola difere do horário 
diurno, exigindo que o Professor tenha iniciativa quanto a busca desse contato 
e vice-versa. 

 
Art. 16. Para exercer a regência de turma da Educação de Jovens e 

Adultos, o Professor deve: 
I. Ter, preferencialmente, experiência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 
II. Estar ciente de que o trabalho é desenvolvido em classe multisseriada e 

que a metodologia de trabalho deve atender a esta especificidade;  
III. Trabalhar em consonância com o Currículo para Rede Pública Municipal 

de Ensino de Cascavel – Educação de Jovens e Adultos – fase I.  
§1º. Será autorizada abertura e funcionamento de turma com no mínimo 

20 (vinte) alunos.  
§2º. Em turmas cujo número de alunos reduzirem-se durante o ano 

letivo, ficando inferior a 15 alunos, a Secretaria Municipal de Educação 
analisará a possibilidade de cessação ou não da turma. 

§3º. Em caso de redução no número de alunos, chegando à cessação 
de turma no decorrer do ano letivo vigente, perderá respectivamente a vaga na 
Escola o professor que atende em Regime Temporário CLT, Período 
Suplementar ou o Professor a ser remanejado será o último que assumiu 
padrão, o qual ficará à disposição da SEMED. 

 
 

DO SECRETÁRIO ESCOLAR 
 

Art. 17. Ao Secretário Escolar cabem as atividades descritas na Lei 
3.800/04 e a definição do número de profissionais em cada unidade escolar 
fica assim definida: 

I. Escolas com número de matrículas até 500 (quinhentos) alunos – 1(um) 
Secretário Escolar;  

II. Escolas com número de matrículas superior a 501 (quinhentos e um) 
alunos – 2 (dois) Secretários Escolares. 
 

 
DA INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

 
Art. 18. As aulas no Laboratório de Informática Educacional destinam-se 

a todos os alunos devidamente matriculados nas escolas da Rede Pública 
Municipal de Ensino, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Educação Infantil e 
Educação de Jovens e Adultos. O trabalho deverá ser realizado de acordo com 
as especificidades direcionadas pela SEMED. 

§1º. A escola que tiver Laboratório com número de computadores que 
comportem o atendimento a todos os alunos de uma turma, ofertará a 
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Informática Educacional concomitante ao período regular de matrícula do 
aluno, o conteúdo a ser trabalhado deve ser sugerido pelo professor regente, 
sendo as aulas planejadas e desenvolvidas pelo Instrutor de Informática. 

 
I. As aulas no Laboratório de Informática serão semanais de acordo com 

cronograma elaborado pela coordenação em conjunto com o Instrutor de 
Informática, com duração máxima de 1h20; 

II. Durante as aulas de Informática, o aluno com PAP deve estar 
acompanhado do mesmo ou por outro professor; 

III. As turmas que forem contempladas com a distribuição de netbooks, 
terão as aulas de Informática Educacional na sala de aula. 

IV. O Instrutor de Informática deverá ter ciência que, se na escola onde 
estiver lotado, o número de turmas não completar sua carga horária de 
trabalho, ficará a disposição da direção e coordenação para realização 
de atividades relacionadas à informática, multimeios e eletrônicos.  
§2º. A escola que o número de computadores não atender a demanda 

de alunos por turma, ofertará Informática Educacional no período de 
contraturno. A aula de Informática Educacional, com duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos semanais, será planejada e desenvolvida pelo Instrutor de 
Informática. 

I. As escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos podem 
disponibilizar o atendimento pelo menos a cada 15 dias aos seus alunos, 
com cronograma pré-estabelecido e atividades direcionadas a este 
público.  

 
 

DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
Art. 19. A Biblioteca Escolar constitui-se em um dos instrumentos 

essenciais para o desenvolvimento do Currículo para a Rede Pública Municipal 
de Ensino de Cascavel, suas atividades devem estar integradas nas demais 
atividades da escola e fazer parte do Projeto Político Pedagógico. 

 
Art. 20. O trabalho deverá ser realizado de acordo com as 

especificidades direcionadas pela Coordenação da Escola em conjunto com o 
Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e seu 
regulamento próprio. 

 
Art. 21. O Monitor de Biblioteca é responsável pela condução do 

trabalho com alunos por meio de leitura, estudos, pesquisas e outras atividades 
correlatas, como também pelo empréstimo e devolução do acervo bibliográfico. 

 
Art. 22. O Monitor de Biblioteca deve executar também atividades 

especializadas e administrativas relacionadas à manutenção do acervo 
bibliográfico.  
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Art. 23. As aulas na Biblioteca Escolar serão semanais de acordo com 

cronograma elaborado pela coordenação em conjunto com o Monitor de 
Biblioteca, com duração máxima de 1h20. 

 
Art. 24. Durante as aulas na Biblioteca, o aluno com PAP deve estar 

acompanhado do mesmo ou por outro professor. 
 
Art. 25. As escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos devem 

disponibilizar o atendimento pelo menos a cada 15 (quinze) dias aos seus 
alunos, com cronograma pré-estabelecido e atividades direcionadas a este 
público. 
 

 

DO NÚMERO DE ZELADOR 
 

Das Escolas 

 
Art. 26. Fica assegurada a quantidade de Zeladores nas escolas 

municipais de Cascavel conforme segue: 
 

I. A cada 200 (duzentos) alunos matriculados um(a) Zelador(a) para os 
serviços de cozinha;  

II. A cada 100 (cem) alunos matriculados um(a) Zelador(a) para os demais 
serviços;  

III. A escola que oferta Educação em Tempo Integral terá direito a mais 
um(a) Zelador(a) a cada 100 (cem) alunos excedentes aos 200 
(duzentos) alunos referidos no inciso I deste artigo.  

 
Parágrafo único - São fatores determinantes que poderão variar a 

quantidade de zeladores por escola: o espaço físico, área construída em 
metros quadrados, a pavimentação das ruas que ladeiam a escola, a existência 
ou não de calçadas externas, a quantidade de refeições servidas por dia e a 
permanência do aluno na escola. 

 
 
 

DO SERVIÇO DE ZELADORIA 

 
Art. 27. A função de Zelador(a) será desempenhada nas Escolas de 

acordo com as atribuições específicas do cargo. 

 
Parágrafo único. O(a) Zelador(a) que realizar o preparo de refeições 

receberá treinamento e acompanhamento específico do Programa Municipal de 
Alimentação Escolar – PMAE. 
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Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação. 
 
Art. 29. O cumprimento desta Portaria é de inteira e total 

responsabilidade do gestor, sob pena de responder administrativamente. 
 
Art. 30. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
 
 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação. 
Cascavel, 13 de novembro de 2015 

 
 
 
 
 

Valdecir Antonio Nath 
Secretário Municipal de Educação 


