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DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, ESTATÍSTICA,  

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

 

     INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2014 - SEMED  

  

 

ASSUNTO: Estabelecer as orientações complementares para 

preenchimento do Livro Registro de Classe dos Centros 

Municipais de Educação Infantil da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Cascavel, referente à dispensa das aulas para 

alguns alunos no mês de julho, conforme Ofício Circular nº 

70/SEMED/ADM/201, datado de 02 de junho de 2014. 

 

    O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e considerando: 

 

-  a necessidade de orientar os Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel, referente ao período de dispensa às aulas para alguns 

alunos, no mês de julho; 

-  a necessidade de padronizar o preenchimento do Livro Registro de Classe, instrui 

que: 

         1.  De acordo com o Decreto Municipal nº 11.841 de 06/06/2014 que considera recesso 

aos servidores ocupantes do cargo de monitor e a Lei Municipal nº 6.008/2012, que 

garante férias aos professores e professores de educação infantil, lotados nos Centros 

Municipais de Educação Infantil nos períodos de 01/07/2014 a 14/07/2014 e 21/07/2014 a 

03/08/2014, os registros de frequência e conteúdos no Livro Registro de Classe para os 

alunos que por opção dos pais não frequentaram as aulas, deverão ser da seguinte 

forma:   

1.1 no CAMPO DE FREQUÊNCIA, preencher com F (falta) nos dias em que os alunos 

não compareceram às aulas no período que foram dispensados, conforme Of. Circ. Nº 

70/SEMED/ADM/2014 de 02/06/2014;   
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1.2 no CAMPO DE ANOTAÇÕES, o professor regente de cada turma  deverá registrar 

em seu Livro Registro de Classe, os dias ou período em que os alunos não 

compareceram ao Centro Municipal de Educação Infantil, conforme segue.  

 

“No período de ___/___/2014 a ___/___/2014 os alunos de número: (citar o número de 

cada aluno, conforme lista nominal do Livro Registro de Classe) e nos dias: (citar os dias) os 

alunos de número: (citar o número dos alunos, conforme lista nominal, que faltaram alguns 

dias ou em dias alternados no mês de julho) tiveram faltas justificadas, pois foram 

dispensados por opção dos pais, conforme Of. Circ. Nº 70/SEMED/ADM/2014 de 

02/06/2014, que refere-se ao “[...] levantamento junto aos pais dos alunos sobre a 

possibilidade ou não da frequência destes no período que se dará as férias, sendo que 

o pai poderá optar pela frequência em meio período ou conforme sua organização. [..]”,  

bem como, levantamento  realizado pela Diretora do CMEI e Registro do  mesmo em 

Livro Ata de Encaminhamentos e Orientações aos pais - Ata nº ____ de ___/____/2014 

e Instrução Normativa nº 02/2014 - SEMED, datada de 28 de julho de 2014.” 

 

1.3  os Centros Municipais de Educação Infantil que já adotaram outra forma de registro 

no Campo de Frequência no Livro de Registro de Classe, o professor regente deverá 

registrar  no CAMPO DE ANOTAÇÕES o texto a seguir, ou, adaptá-lo ao que já foi 

registrado antes desta orientação:  

 

“Considerar F (falta) para os alunos de número: (citar o número de cada aluno, conforme 

lista nominal do Livro Registro de Classe), visto que no período de ___/___/2014 a 

___/___/2014 ou nos dias: (citar os dias) os alunos de número: (citar o número dos alunos, 

conforme lista nominal, que faltaram alguns dias ou em dias alternados no mês de julho) 

tiveram faltas justificadas, pois foram dispensados por opção dos pais, conforme Of. 

Circ. Nº 70/SEMED/ADM/2014 de 02/06/2014, que refere-se ao “[...] levantamento junto 

aos pais dos alunos sobre a possibilidade ou não da frequência destes no período que 

se dará as férias, sendo que o pai poderá optar pela frequência em meio período ou 

conforme sua organização. [..]”,  bem como, levantamento  realizado pela Diretora do 

CMEI e Registro do  mesmo em Livro Ata de Encaminhamentos e Orientações aos pais 

- Ata nº ____ de ___/____/2014 e Instrução Normativa nº 02/2014 - SEMED, datada de 

28 de julho de 2014.”  
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1.4 no CAMPO CONTEÚDO, o registro dos conteúdos deve ser de acordo com o que o 

professor trabalhou com os alunos que compareceram às aulas;  

 

1.4.1 para as turmas de Educação Infantil em que nenhum aluno compareceu às aulas por 

opção dos pais, registrar no Campo dos Conteúdos:  

 

 “Em virtude de que nenhum aluno compareceu às aulas no período de 

____/____/2014 a ___/___/2014, conforme explicitado no Campo de Anotações 

deste Livro de Registro de Classe, não há conteúdo a ser registrado.” 

 

2.  No final do mês de julho, computar as faltas para os alunos dispensados conforme Of. 

Circ. Nº 70/SEMED/ADM/2014 de 02/06/2014. 

 

3. Na FICHA DE AVALIAÇÃO, no campo destinado às “Informações complementares 

sobre a apropriação e não apropriação dos conteúdos trabalhados”, no item: 1º 

Semestre, o professor deverá registrar a seguinte observação:  

 

          “As faltas do mês de julho referentes aos dias (citar os dias em que o aluno em 

questão não compareceu ao CMEI) foram justificadas, conforme explicitado no 

Livro Registro de Classe.” 

 

4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

 Cascavel, 28 de julho de 2014. 

 

Valdecir Antonio Nath 
Secretário Municipal de Educação 


