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   MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 

PORTARIA GAB/SEMED Nº 107/2014  

 

Normatiza a Educação em Tempo Integral - 

ETI e o Programa Mais Educação nas 

escolas da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel para o ano de 2015. 

 

O Secretário Municipal de Educação de Cascavel, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 34 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, Lei nº 4.212/2006, Lei nº 

2.215 de 27 de junho de 1991, Lei n° 3.800 de 01 de abril de 2004, Instrução Normativa 

nº 03/2014/SEMED, Deliberação nº 004/2013 do Conselho Municipal de Educação e 

Diretrizes para a Educação Integral na Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. Normatizar a ocupação de funções, matrículas e distribuição de turmas 

nas Escolas Municipais que ofertam a Educação em Tempo Integral e o Programa 

Mais Educação, bem como outras atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, para o ano de 2015. 

 

DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO  

EM TEMPO INTEGRAL E NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 

DO DIRETOR ESCOLAR 

 

Art. 2º. A função de Diretor Escolar é definida mediante eleição direta para 

mandato de dois anos, nos termos da Lei Municipal nº 6.407/2014. 
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DO COORDENADOR PEDAGÓGICO  

 

Art. 3º. Ao Coordenador Pedagógico de Instituições de Ensino que ofertam a 

Educação em Tempo Integral e o Programa Mais Educação cabem às atividades 

descritas na Lei nº 4.212/2006 e na Portaria 097/2014 sendo a quantidade e carga 

horária de coordenador por escola, como segue: 

I. Escolas com mais de 120 (cento e vinte) alunos matriculados na Educação 

em Tempo Integral e Programa Mais Educação terão direito a 1(um) 

Coordenador com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;  

II. Escolas com o número de matrículas inferior a 120 (cento e vinte) alunos na 

Educação em Tempo Integral e Programa Mais Educação, fica a critério da 

Secretaria Municipal de Educação, analisar a necessidade da função de 

Coordenador Pedagógico, bem como sua carga horária. 

III. A disponibilidade de horário de que trata o Inciso VI, do Parágrafo 4º, 

artigo 3º, Portaria 097/2014, consiste em estar de acordo com as necessidades 

da Escola e da Secretaria Municipal de Educação, inclusive para atendimento 

em horário de almoço, com troca de escala. 

Parágrafo Único. A matrícula dos alunos na Educação em Tempo Integral tem 

o cômputo duplo dessa. 

 

DO AGENTE DE APOIO/CUIDADOR  

 

Art. 4º. O Agente de Apoio deverá atender os alunos da Educação em Tempo 

Integral no período de almoço e descanso dos mesmos, considerando as atribuições 

do cargo, de acordo com a Lei Municipal N° 6.171/2012. 

Parágrafo Único - O cuidador que for contratado por 30 horas semanais dará 

suporte às turmas de Educação em Tempo Integral no período de almoço e descanso. 

 

DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

Art. 5º. O aluno que frequenta a Educação em Tempo Integral e necessita de 

atendimento em Sala de Recurso Multifuncional deverá ser matriculado no ensino 
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regular em turno parcial, devendo a Instituição de Ensino registrar em Ata a justificativa 

do aluno que necessitar frequentar ambas as modalidades. 

 

Art. 6º. O aluno que necessita de atendimento educacional especializado com 

Professor de Apoio Pedagógico - PAP ou cuidador e frequenta Educação em Tempo 

Integral, deverá ter o atendimento mantido integralmente. 

 

Art. 7º. A escola que oferta Educação em Tempo Integral deverá assegurar 

como prioridade o atendimento às turmas de Pré-Escolar I, Pré- Escolar II, do 1º ao 3º 

Ano do Ensino Fundamental e, se possível, ampliar o atendimento aos alunos de 4º e 

5º Anos.   

I. Aos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será 

ofertada em forma de Laboratórios de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 

e Arte. 

II. Aos alunos da Educação Infantil (Pré Escolar I e II) regularmente matriculados 

na ETI serão atendidos prioritariamente por Professor, sendo que o trabalho 

desenvolvido deverá estar em conformidade com o Currículo para Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel – Educação Infantil.  

III. Os laboratórios de Artes Marciais e Música serão definidos de acordo com suas 

especificidades em consonância com a SEMED e a escola. 

 

Art. 8º. Os Laboratórios que compõem a Educação em Tempo Integral serão 

ofertados no contraturno, conforme o artigo 34 da LDB 9.394/96, e em consonância 

com as Diretrizes da Educação em Tempo Integral da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel, devendo os espaços físicos ser equalizados, a fim de ofertar os 

Laboratórios nos turnos matutino e vespertino. 

Parágrafo Único. A carga horária de cada Laboratório será de 55 (cinquenta e 

cinco) minutos até uma hora e vinte minutos. 

 

DA ORGANIZAÇÃO DE TURMAS  
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Art. 9º.  Para a organização das Turmas, as Escolas Municipais que ofertam a 

Educação em Tempo Integral devem obedecer o número médio de alunos por 

Turma/Ano, em conformidade com a Instrução Normativa SEMED/CVEL nº 03/2014. 

§1º. As turmas serão organizadas conforme o número de alunos da turma do 

período regular, de acordo com a disponibilidade de espaço físico de cada escola. 

§2º. As Escolas que aderiram ao Programa Mais Educação, seguem o previsto 

na Portaria Interministerial nº 17/2007, regulamentado pelo Decreto nº 7.083/10, no 

que concerne a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva 

da Educação Integral. 

  

 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 10. As Escolas que ofertam Educação em Tempo Integral deverão efetivar 

a matrícula dos alunos até 12/12/2014. 

 

Art. 11. Para efetivar a matrícula na Educação em Tempo Integral a Instituição 

de Ensino deverá considerar os seguintes critérios para os alunos remanescentes:  

I. Alunos de menor idade (pré-escolar e 1º ano) com preferência em relação 

aos alunos de 2º, 3º, 4º e 5º ano; 

II. Alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade social; 

III. Alunos com baixo rendimento escolar;  

IV. Alunos cujo os responsáveis legais trabalham fora; 

V. Alunos beneficiários do Programa Bolsa Família. 

 

Art. 12. É de responsabilidade da Direção da Escola registrar em Livro Ata e 

preencher a Declaração de Desistência de Vaga do Período Integral, solicitada pelo 

pai/mãe ou responsável legal, tendo em vista que a partir do momento que houve a 

desistência de vaga não há como retroceder no ano em curso.   

Parágrafo único. Havendo a desistência do Período Integral conforme caput 

deste artigo, a escola definirá de acordo com o número de vagas, a turma onde o aluno 

será inserido no ensino regular, bem como a inserção de outro aluno na turma de 

Educação em Tempo Integral, observados os critérios estabelecidos no artigo 11. 
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Art. 13. Quanto à frequência dos alunos na Educação em Tempo Integral, a 

escola deverá seguir as mesmas orientações da Instrução Normativa vigente para o 

preenchimento do Livro Registro de Classe. 

 

 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS  

 

Art. 14. Caberá às Instituições de Ensino a orientação à comunidade escolar e o 

cumprimento das determinações legais da presente Portaria. 

 

Art. 15. Os casos omissos nesta Portaria serão analisados e decididos pela 

Secretaria Municipal de Educação em conjunto com a escola, quando for o caso. 

 
Art. 16. O cumprimento desta Portaria é de inteira e total responsabilidade do 

Diretor da Escola, sob pena de responder administrativamente. 

 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação. 
Cascavel, 24 de novembro de 2014. 

 
 
 

Valdecir Antonio Nath 
Secretário Municipal da Educação 


