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PODER EXECUTIVO 
 

 
 

 

  

EDITAIS 

 

 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por: 

Luiz Humberto de Souza Barbosa e tem a seguinte simbologia: 

 

Soja, arroz e gado 

A economia 

 

Sol e céu 

Um novo amanhecer 

 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

N.º 082/2022/SEFAZ 

 

A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, notifica 
os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERESSADOS com sede neste 

Município quanto à liberação de recursos abaixo: 

 

DATA ÓRGÃO TIPO  DESTINAÇÃO VALOR R$ 

18/11/2022 FNDE Programa Salário-Educação 233.388,39 

 

Primavera do Leste-MT, 18 de novembro de 2022. 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

Contador / Matrícula 6741 

PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 916/2022 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, 
 

R E S O L V E 

 
Exonerar, a Senhora MÔNICA SABRINA RODRIGUES DE SOUZA, que exercia a função de CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 

desta Prefeitura, designado pela Portaria nº 636/2021. 

 

Registre-se e publique-se, com efeito retroativo a partir de 08 de novembro de 2022. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 1º de abril de 2022. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

RMOF. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127119/lei-9452-97
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DECRETO Nº 2243 DE 18 DE NOVEMBRODE 2022 

 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO REGIME/ JORNADA DE 

TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2023. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 
DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO RE-

GIME/JORNADA DE TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 2135/2021. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 18 de novembro de 2022. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DVMM/RMOF. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº001/2022 

 

Versão: 9 

Aprovação: 18/11/2022 

Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2243/2022 

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME 

 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011 e; 

 

CONSIDERANDO, a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 

214;  

 
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 11.274 de fevereiro de 2006 - Instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) anos de duração; 
 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021 - Altera a Lei nº14. 113/20, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica – FUNDEB; 
 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008 - Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do Artigo 60 do Ato das Disposições Consti-

tucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 
 

CONSIDERANDO, a Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste - MT; 

 
CONSIDERANDO, a Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 - Institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT; 

 

CONSIDERANDO, a Lei nº 2.065 de 19 de abril de 2022 que trata da Reforma Administrativa nº 704 de 20 de dezembro de 2001, da Lei nº 679 de 25 de setembro 
de 2001, da Lei nº 968 de 27 de dezembro de 2006 e das outras providências; 

 

CONSIDERANDO, a Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências; 
 

CONSIDERANDO, a Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 
CONSIDERANDO, a Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; 

 

CONSIDERANDO, a Resolução CNE nº 02 de dezembro de 2017 - Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigato-
riamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica; 

 

CONSIDERANDO, a Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022 – Dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da Educação Básica Pública do 
município de Primavera do Leste – MT;  

 

CONSIDERANDO, a Lei nº 2.092 de 12 de julho de 2022 – Autoriza o poder executivo municipal a considerar o agente de Educação Infantil ou cargo correlato 
como Professor de Educação Infantil; 

 

CONSIDERANDO, a Parecer nº 08 de 18 de dezembro de 2020 do Conselho Municipal de Educação de Primavera do Leste – Aprova o processo de regulação do 
Currículo Referencial de MT no município de Primavera do Leste, Secretaria Municipal de Educação – SME etapas: Educação Infantil, Anos iniciais e Anos Finais 

do Ensino Fundamental; 
 

DECRETOS 
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CONSIDERANDO, a Lei nº 1498 de 19 de novembro de 2014 - Cria o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva - NAMEI - no Sistema 

Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO, o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC – MT. 

 

RESOLVE, 

 

DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - Regulamentar, estabelecer critérios e orientar os procedimentos para o processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO 

REGIME/JORNADA DE TRABALHO dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora – UEx e todas as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do 

Leste. 

 

DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 

I. Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME; 

 
II. Unidade Escolar - UE: Unidade que oferta Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental; 

 

III. Atribuição de Aulas - AT: é a distribuição das aulas conforme a pontuação obtida pelo professor, de acordo com sua jornada de trabalho; 
 

IV. Jornada de Trabalho: são as horas destinadas ao desenvolvimento das atividades laborais ou do processo didático pedagógico e das horas atividades; 

 

V. Profissional da Educação: é o servidor municipal que desempenha atividades na UE ou que estejam cedidos para órgãos que compõem a Secretaria 

Municipal de Educação;  

 

VI. Hora-atividade: é aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógi-

cas, à articulação com a comunidade escolar, à qualificação profissional, participação na formação continuada em serviço, assessoramento pedagógico 

da sua turma/estudante e demais atividades reservadas à natureza específica do cargo de acordo com a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, distri-
buída em Hora de Trabalho Pedagógico (HTP) e em Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC); 

 

VII. Assiduidade com faltas justificadas: é o fato de o servidor ter faltado ao trabalho, justificando mediante atestado médico, exames médicos ou motivos 
previstos no Artigo 126 da Lei Municipal nº 679/2001  

 

VIII. Tempo de concurso: é o período que o servidor exerce as funções do cargo de concurso ou que está no desempenho de outra função ligada à Educação 
devidamente regulamentada, considerando como base a data de posse de concurso do cargo atual na Rede Municipal de Ensino; 

 

IX.  Tempo de casa: é o período que o servidor exerce as suas funções do cargo de concurso em Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino, devida-
mente registrada no Livro de Atribuição e/ou de Posse da UE; 

 

X. Tempo de UEx: é o período que o Profissional da Educação exerceu o seu cargo de concurso na UEx, devidamente registrada no Atestado Funcional 
emitido pelo setor de Recursos Humanos da SME que comprova a assiduidade no órgão e/ou setores correlatos. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 4º - Considera-se a Unidade Executora - UEx, a Secretaria Municipal de Educação, responsável por fiscalizar e fazer cumprir todas as normas contidas 

nesta Instrução Normativa, bem como casos omissos.  
 

Artigo 5º– Faz parte desta Instrução Normativa: 

 
I. Anexo I – Cronograma Atribuição de Aulas 2023; 

 

II. Anexo II – Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Professor (a) Efetivo (a) para o Ano Letivo de 
2023; 

 

III. Anexo III- Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Auxiliar Educacional Efetivo (a) para o Ano Le-
tivo de 2023; 

 
IV. Anexo IV – Ficha de Contagem de Pontos para Atribuição de Jornada de Trabalho para Servidor (a) não Docente Efetivo (a) para o Ano 

Letivo de 2023; 

 
V. Anexo V – Modelo de Procuração Específica para contagem de pontos e/ou atribuição; 

 

VI. Anexo VI – Modelo de Requerimento de Pedido de Transferência para UE; 
 

VII. Anexo VII – Modelo de Requerimento de Pedido de Cedência Temporária; 

 
VIII. Anexo VIII – Cronograma de atribuição dos remanescentes; 

 

IX. Anexo IX – Quadro de Atribuição da Educação Infantil da UE; 
 

X. Anexo X – Quadro de Atribuição do Ensino Fundamental da UE. 
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RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 6º – Atribuições da UEx: 
 

I. Promover a divulgação desta Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

 
II. Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 

 

III. Promover discussões técnicas com as UE, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de altera-
ção, atualização ou expansão; 

 

IV. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e res-
pectivos procedimentos de controle; 

 
V. Avaliar, através de auditoria interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento da 

mesma. 

 
VI. Baixar ato que nomeia a Comissão Central de Atribuição - CCA para execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo anual de 

atribuição de jornada de trabalho, que estará sob sua responsabilidade, em todas as fases e etapas; 

 

VII. Acompanhar os atos de nomeação das comissões nas UE responsáveis pela atribuição de aulas e regime/jornada de trabalho; 

 

 
Artigo 7º – São de responsabilidade do Diretor (a) da Unidade Escolar: 

 

I. Garantir o funcionamento da UE;  
 

II. Cumprir e fazer cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, Decretos da SME e da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste em 

especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização na geração de documentos, dados e informações; 
 

III. Assegurar e registrar o cumprimento de horário de todos os Profissionais da UE e informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação as faltas 

injustificadas; 
 

IV. Representar a escola, responsabilizando-se pelo seu adequado funcionamento,especialmente em relação ao cumprimento dos dias-letivos, das horas-

aulas estabelecidas pela Lei nº 9.394/96 e da qualidade do ensino e da aprendizagem; 
 

V. Manter arquivo atualizado e à disposição da SME, do Regimento Escolar, do Estatuto do Conselho Deliberativo da Unidade Escolar, da aplicação dos 

recursos financeiros do Projeto Político Pedagógico, do Programa Dinheiro Direto na Escola, dos Diários de Classe, dos Livros de Ponto, dos dados das 
avaliações externas e internas, do cumprimento de dias letivos/horas-aula de cada mês letivo, da frequência dos estudantes e dos professores, do número 

de estudantes de cada turma, das transferências recebidas e expedidas, da movimentação dos estudantes nas turmas, da evolução dos níveis de leitura, 

escrita e produção de texto dos estudantes, do rendimento dos estudantes em todas os componentes curriculares e do horário de trabalho da equipe 
gestora e demais profissionais e prestar contas sempre que solicitado; 

 

VI. Gerenciar e acompanhar os trabalhos realizados pelos secretários escolares; 
 

VII. Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando por sua conservação, em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar; 

 
VIII. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da UE, zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 

 

IX. Cumprir e dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação; 
 

X. Gerenciar os resultados dos indicadores de qualidade, quais sejam,o cumprimento de dias letivos de cada turma, a frequência dos estudantes e dos pro-

fessores, o número de estudantes de cada turma, as transferências recebidas e expedidas, a movimentação dos estudantes nas turmas, a evolução dos 
níveis de leitura, escrita e produção de texto dos estudantes, o rendimento em todos os componentes curriculares e após a análise desses resultados, 

elaborar com a equipe escolar os Planos de Ação para o alcance das metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

XI. Realizar o processo de atribuição de turmas/aulas aos professores da UE, respeitando o estabelecido na Normativa de matrícula, procurando garantir as 

melhores condições para a viabilização da Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, compatibilizando, sempre que possível, as cargas horárias das 

turmas/aulas com as jornadas de trabalho e as opções dos professores; 
 

XII. Sanar os problemas específicos da gestão que surgirem, em consonância com as normas expedidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

XIII. Elaborar, acompanhar e participar das formações do Projeto Sala de Formação centrada na Escola;  

 
XIV. Participar de todas as reuniões administrativas e pedagógicas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

XV. Prestar contas dos recursos obtidos por meio de festas, rifas entre outros e ter acompanhamento e aprovação do Conselho Deliberativo da Comunidade 
Escolar; 

 

XVI. Não contrair dívidas para a UE, de qualquer natureza, que ultrapassemos recursos financeiros alocados pelo respectivo órgão de educação ou por elas 
gerados e que não sejam autorizados pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;  

 

XVII. Construir conjuntamente com os profissionais da UE um Plano de Ação, levando em consideração a avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educa-
ção e dos Índices de Aprendizagem dos estudantes, com metas e estratégias, que serão inseridas no Programa de Desenvolvimento Institucional Inte-

grado - PDI do Tribunal de Contas de Mato Grosso; 

 
XVIII. Implementar e monitorar as metas do Plano de Ação, garantindo sua execução; 

 

XIX. Atender às solicitações da UEx,responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação e à participação no processo de atualiza-
ção; 
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XX. Informar o RH da UEx, sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principal-

mente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional; 
 

XXI. Designar a Comissão de Trabalho da UE para execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo anual de atribuição de jornada de 

trabalho, que estará sob sua responsabilidade, em todas as fases e etapas; 
 

PROCEDIMENTOS DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 

Artigo 8º - Todos os Profissionais da Educação, em efetivo exercício de suas atribuições de concurso, que integram o quadro de pessoal da Rede Pública Munici-

pal, deverão participar do processo de ATRIBUIÇÃO DE AULAS, ATIVIDADES/FUNÇÕES E DO REGIME/ JORNADA DE TRABALHO em sua UE de 

lotação, exceto os profissionais enquadrados nas situações funcionais nos incisos I e II: 
 

I - Profissional que estiver em licença para tratar de assuntos particulares (afastamento); 
 

II – Profissional em situação de Desvio de Função por laudo médico. 

 
§ 1º - Os profissionais mencionados nos incisos acima, quando do retorno, deverão apresentar-se na SME, para fins de Atribuição da Jornada de Trabalho. 

 

§ 2º - O Profissional que for selecionado e assumir a coordenação de curso ou tutoria com remuneração, deverá obrigatoriamente atribuir e desempenhar sua ativi-
dade na unidade de lotação, salvo os casos previstos em convênio. 

 

Artigo 9º - O Profissional da Educação que desempenhar funções na UEx ou setores correlatos, deverá na contagem de pontos, contabilizar o tempo de UEx na 
UE. 

 

Artigo 10 - O Profissional da Educação que estiver em situação de Desvio de Função por Laudo Médico, independentemente de seu cargo de concurso, deverá 
realizar atribuição de nova função/atividade podendo permanecer na UE, desde que haja manifestação formal da gestão da UE. 

 

§ 1º - A equipe gestora da UE que optar pela não continuidade do profissional que estiver em Desvio de Função por Laudo Médico, deverá oficializar à UEx, até 
a data de 02/12/2022 o(s) motivo(s) de sua não continuidade para o ano subsequente, bem como, anexar cópia(s) da ata(s) registrada(s) sobre a referida situação 

com a ciência do profissional em questão. 

 
§ 2º - Considerando a realidade de cada UE, a UEx analisará a necessidade para disponibilizar profissional que estiver em situação de Desvio de Função por Laudo 

Médico, bem como deferir ou não o pedido de continuidade do mesmo pela equipe gestora da UE. 

 

DA HORA ATIVIDADE 

 

Artigo 11 - A Direção e Coordenação Pedagógica da UE com a supervisão da UEx será responsável pelo acompanhamento do cumprimento das horas/atividades e 
horas/aulas, cabendo:  

 

I. Assegurar o registro do processo de participação (presença em atividades internas e externas); 
 

II. Encaminhar os casos de não cumprimento das horas/atividades, horas/aulas e do Projeto da Sala de Formação à UEx para os devidos descontos em 

folha de pagamento; 
 

III. Monitorare fazer cumprir os registros dos planejamentos e do diário online (frequência, relatórios, avaliações, planejamento).   

 

Artigo 12 - As horas atividades correspondem a 1/3 (um terço) da carga horária do professor concursado e deverão ser cumpridas na UE. 

 

§ 1º - O professor que atribuir aulas em mais de uma UE, realizará sua hora atividade nas instituições de forma proporcional e/ouque possuir maior carga horária, 
desde que acompanhado pelo Coordenador/aPedagógico/a de ambas UE. 

 

I - O professor que atribuir aulas em mais de uma UE, independente de qual UE realizará sua HA, deverá apresentar seu planejamento para todos os seus Coorde-
nadores Pedagógicos responsáveis em acompanhar seu trabalho. 

 

II - Para validar a frequência da HA realizada em UE de Forman proporcional e/ou que possuir maior carga horária, o professor deverá utilizar-se de folha comple-
mentar própria disponibilizada pela UE de atuação e entregá-la devidamente preenchida e assinada pela Coordenação Pedagógica da UE de realização da HA, a 

chefia imediata da outra UE no final de cada mês, de modo a legitimar os apontamentos em sua folha de frequência oficial. 

 
§ 2º - O Professor que desempenhar suas funções no Núcleo de Atendimento Municipal de Educação Inclusiva (NAMEI) na função de psicopedagogo, terá direito 

a 04 (quatro) horas atividades para planejamento e demais atividades necessárias à sua função.  

 
§ 3º - A UE deverá encaminhar até o dia 10/02/2023 o cronograma das horas atividades para UEx. 

 
Artigo 13 – A hora/atividade será cumprida nas dependências de cada UE, sendo acompanhada pelo Coordenador Pedagógico. 

 

§ 1º - O cumprimento das horas-atividades do Professor estará condicionado ao horário de trabalho da Coordenação Pedagógica, devendo preferencialmente ser 
cumprido em horário comercial. 

 

§ 2º - A organização da hora-atividade deverá ser acordada em reunião antes do início das atividades letivas, com registro em ata que deverá ser encaminhado via 
ofício para UEx. 

 

Artigo 14– As horas atividades serão destinadas à: 
 

I. Preparação e avaliação do trabalho didático; 

 
II. Colaboração com a administração da escola; 

 

III. Reuniões pedagógicas; 
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IV. Articulação com a comunidade; 

 

V. Qualificação profissional; 
 

VI. Participação na formação continuada em serviço; 

 
VII. Destinar até 2 horas ao Assessoramento Pedagógico individualizado ao estudante de sua turma,que apresentarem dificuldades de aprendizagem e defa-

sagem de desempenho nos Direitos e Objetivos de Aprendizagem; 

 
VIII. Demais atividades reservadas à natureza específica do cargo de acordo com o Projeto Político Pedagógico da UE, distribuída em Hora de Trabalho 

Pedagógico - HTP e em Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - HTPC. 

 

Artigo 15 - As horas-atividades serão distribuídas, obrigatoriamente, para os professores efetivos, da seguinte forma:  

 

Jornada de Trabalho Hora Atividade Semanal 
Hora Atividade 

HTP HTPC 

20 (vinte) horas 6 (seis) horas 4 (quatro) horas 2 (duas) horas 

30 (trinta) horas 10 (dez) horas 8 (oito) horas 2 (duas) horas 

 

I - As Hora de Trabalho Pedagógico– HTP constituem o período destinado às atividades como planejamento para elaboração de planos de aulas, organização de 

materiais e recursos, registros pedagógicos, organização de portfólios, devolutivas diversas pertinentes a natureza do trabalho, reuniões pedagógicas, reunião de 
pais, conselho de classe, atendimento individual aos pais e as formações complementares que poderão ocorrer por meio da SME; 

 

II –A Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC referem-se às horas de trabalho do professor/a em atividades coletivas, como participação do Projeto Sala de 
Formação na UE e planejamento coletivo.  

 

§ 1º - Na semana em que não acontecer o Projeto Sala de Formação, o HTPC será destinado para o trabalho de planejamento coletivo conforme organização da 
Coordenação Pedagógica. 

 

§ 2º - Professor com redução de carga horária terá 5h de hora-atividade, sendo dessas 3 para HTP e 2 para HTPC. 
 

DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Artigo 16 - A UEx enviará anualmente Orientativo da Formação Continuada dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal de Primavera do Leste, o 

qual norteará as UE na elaboração, organização e execução dos processos formativos. 

 

Artigo 17 - O Profissional da Educação efetivo participará de Formação Continuada, de acordo com o Orientativo da Formação Continuada dos Profissionais da 

Educação da Rede Pública Municipal de Primavera do Leste. 

 
§ 1º- O Professor poderá utilizar de pelo menos 02 (duas) horas semanais da hora atividade, para qualificação profissional no “Projeto Sala de Formação”, centrada 

na UE. 

 
§ 2º - O Profissional participará do “Projeto Sala de Formação” na UE em que estiver lotado. 

 

§ 3º- O Professor que atribuir em mais de uma UE deverá participar do “Projeto Sala de Formação” na escola em que optar, sendo obrigatório a UE, em que o 
mesmo optou, informar a SME via oficio. 

 

§ 4º - O Auxiliar Educacional e o Instrutor de Informática efetivo que participar da Formação Continuada “Projeto Sala de Formação”terá direito ao recesso de 
julho do ano subsequente, desde que obtenha frequência mínima de 75% da carga horária no ano anterior. 

 

§ 5º - O Secretário Escolar e demais cargos efetivo que participarem de formação específica em serviço, conforme Orientativo da Formação Continuada dos Profis-
sionais da Educação da Rede Pública Municipal de Primavera do Leste terá direito ao recesso de julho do ano subsequente, desde que obtenha frequência mínima 

de 75% da carga horária no ano anterior. 
 

§ 6º - O Profissional que assumir concurso no decorrer do ano em vigência, os dias de recesso serão proporcionais a sua carga horária de participação. 

 
§ 7º - Na contagem de carga horária do “Projeto Sala de Formação” ou formação específica em serviço será considerada assiduidade, a presença efetiva do profissi-

onal. 

 
Artigo 18 - Cabe a Direção Escolar, Coordenação Pedagógica e Supervisão Pedagógica a sistematização da escrita, participação e acompanhamento do “Projeto 

Sala de Formação”, centrada na UE.  

 

Artigo 19 - Na contagem de pontos para atribuição de aulas/turmas, será considerada assiduidade, a presença efetiva do profissional no projeto “Sala de Forma-

ção” ou formação específica em serviço.  

 
§ 1º - No caso de Licenças Legais, será contabilizado 100% de participação (assiduidade) do período de participação do profissional.  

 

§ 2º - Para o profissional que tomar posse no decorrer do ano letivo será considerado a carga horária do período em que exerceu a função na UE. 
 

 

DA TRANSFERÊNCIA  

 

Artigo 20 – A remoção de uma UE para outra, só será permitida mediante existência de vaga livre. 

 
§ 1º - O interessado em solicitar a transferência deverá encaminhar à SME o Requerimento de Transferência (modelo Anexo VI) e a Ficha de Contagem de Pontos 

até o dia 05/12/2022, para análise e posterior deferimento ou indeferimento. 

 
§ 2º - O critério para deferimento, em caso de mais de uma solicitação para a mesma vaga, será a pontuação do profissional. 
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§ 3º - Em caso de empate, o desempate seguirá os critérios utilizados na ficha de contagem de pontos. 

 
§ 4º - Após o deferimento do requerimento de transferência, o servidor deverá apresentar o atestado deferido na UE pretendida, onde terá sua lotação efetivada. 

 

§ 5º - Caso surja vaga na UE antes do início do ano letivo e/ou no decorrer do mesmo, o profissional que solicitou a transferência, deverá ser imediatamente comu-
nicado para ocupar a vaga. 

 

§ 6º -A transferência poderá ser deferida até a data limite de06/10/2023. 
 

Artigo 21 - O Profissional da Educação, que retornar a UE na qual já exerceu suas funções, poderá contabilizar o Tempo de Casa, devidamente regulamentado e 

registrado no Livro de Atribuição e/ou Lotação, do período anterior em que esteve lotado na UE. 
 

Artigo 22 - Na UE em processo de redirecionamento de matrícula a preferência de permanência é do profissional que ficou em remanescência. 
 

Parágrafo Único- Quando o redirecionamento for entre Etapas e o profissional optar em não permanecer na UE, este deverá se direcionar a UE de sua escolha, no 

dia da atribuição, com a ficha de contagem de pontos e com o ATESTADO, emitido pela Comissão Central de Atribuição - CCA. 
 

Artigo 23 – O Profissional que ficar remanescente por fechamento de UE deverá se direcionar a UE de sua escolha, no dia da atribuição, com a ficha de contagem 

de pontos e com o ATESTADO, emitido pela Comissão Central de Atribuição. 
 

Artigo 24 – Para o Profissional de Educação lotado na UE em processo de fechamento e/ou redirecionamento serão considerados:  

I. A pontuação total do ano em curso e anteriores (tempo de serviço na UE); 
 

II. Poderão escolher a UE de sua preferência;  

 
III. Havendo vaga ou não, o profissional contará sua pontuação com os demais. 

 

Artigo 25–No caso de fechamento de turma por falta de demanda de estudantes, o profissional que ficar remanescente irá para atribuição de remanescentes, conta-
bilizando o tempo de casa. 

 

Parágrafo Único – Caso seja confirmada abertura de nova turma antes do processo de atribuição dos remanescentes, a preferência será do profissional remanes-
cente. 

 

Artigo 26 - O Profissional da Educação que for removido por iniciativa da UEx para outra UE devido a necessidade do serviço educacional, bem como os casos de 
reorganização, extinção ou criação de outra UE, terá direito aos benefícios estabelecidos nos Anexos II, III e IV relacionada à pontuação atual e anteriores.  

 

Artigo 27- O Profissional da Educação que for removido por iniciativa do poder público para outra UE devido a concessão do benefício à redução de carga horária 
por ser responsável legal e cuidar diretamente de pessoa com deficiência que, comprovadamente, necessite de assistência permanente, terá direito a pontuação total 

do ano em curso e anteriores. 

 

 

DA CEDÊNCIA TEMPORÁRIA 

 

Artigo 28– O Profissional da Educação que for cedido temporariamente por iniciativa da UEx para exercer função de Dedicação Exclusiva, terá garantida sua 

pontuação de tempo de casa na ficha de contagem de pontos da seguinte forma: 

 
I. no item 5, alínea B do Anexo II, quando exercer função em UE; 

II. no item 5, alínea C do Anexo II, quando exercer função no órgão central. 

 
Artigo 29–O Profissional em Cedência Temporária, por sua iniciativa, poderá solicitar remoção para a UE dentro do período estipulado nessa Instrução Normativa.  

 

Artigo 30– O Profissional da Educação que solicitar Cedência Temporária para outra UE, terá que protocolar documento de requerimento de solicitação e a 
ficha de contagem de pontos no dia 12/12/2022, conforme modelo em Anexo VII. 

 

§1º - O Profissional da Educação que solicitar Cedência Temporária para outra UE, não poderá contabilizar na UE de lotação o Tempo de Casa que esteve em 
Cedência Temporária, contabilizando apenas o Tempo de Concurso.  

 

§2º - Caso o Profissional da Educação que for cedido temporariamente para uma UE faça a opção pela Transferência para essa UE, terá garantido o Tempo de Casa 
em que exerceu suas funções na UE em que esteve em Cedência Temporária. 

 

§3º - A Cedência Temporária de uma UE para outrasó será permitida mediante autorização da SME.  
 

§4º - A Cedência Temporária para outra UE será válida somente para o ano letivo de 2023. 
 

Artigo 31 – Após atribuição de aula não será permitido a Cedência Temporária de Profissional da Educação para outra UE diferente de sua lotação, salvo interesse 

da UEx, para melhoria do serviço educacional. 
 

Artigo 32 – A cedência temporária a pedido do Profissional será concedida no máximo por dois anos consecutivos. 

 
Artigo 33 – O Profissional de Educação, que está cedido para outra Secretaria e que possui lotação em uma UE, deverá realizar a contagem de pontos e atribuição 

na data prevista nesta IN. 

 
Parágrafo Único – Para Contagem de Pontos será contabilizado apenas seu Tempo de Concurso. 

 

Artigo 34 – O Profissional de Educação que está cedido para outra Secretaria e que não possui lotação em uma UE, deverá realizar a contagem de pontos junto à 
CCAe a atribuição com os remanescentes. 

 

 
A PERMUTA 
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Artigo 35 – O Profissional que estiver em Permuta, não poderá contabilizar o Tempo de Casa do período permutado, contabilizando apenas o Tempo de Concurso. 

 
Artigo 36 – O Profissional da Educação que está cedido mediante Termo de Convênio de Permuta, deverá participar do processo de Atribuição de Aula, Ativida-

des/Funções e Regime/Jornada de Trabalho em sua UE de lotação e, obrigatoriamente, deverão apresentar todas as declarações necessárias do órgão que esteja 

atuando, conforme disciplinado nesta Instrução Normativa. 
 

DOS PROFISSIONAIS EM READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO 

 
Artigo 37–O Profissional da Educação em Readaptação de Função por Laudo Médico, será designado pela UEx para UE ou órgão/entidade, para auxiliar em uma 

ou mais atividades, de acordo com suas possibilidades de atuação, tais como: 

 
I. Em atividades de Assessoramento Pedagógico; 

 
II. Funções administrativas na Secretaria de Escola; 

 

III. Funções no atendimento na biblioteca e/ou brinquedoteca da escola;  
 

IV. Acompanhar as crianças da Educação Infantil no ambiente escolar; 

 
V. Atividades de recepção e acompanhamento de estudantes; 

 

VI. Outras funções determinadas pela UEx a serem cumpridas em órgãos ligados a mesma. 
 

§ 1º –O Profissional da Educação em Readaptação de Função, com laudo médico atualizado e relatório de tratamento, deverá realizar sua jornada de trabalho de 

concurso, conforme as necessidades da entidade em que for executar suas atividades laborais. 
 

§ 2º –O Profissional da Educação em situação de Desvio de Função por laudo médico (se estiver vencido) deverá atualizar a documentação médica até a data de 

02/12/2022, no RH (Recursos Humanos) da Secretaria de Educação, caso contrário, voltará a desempenhar suas atividades laborais normais de concurso.  
 

Artigo 38 - O Profissional da Educação em situação de Readaptação de Função por laudo médico que for colocado à disposição da UEx, mediante documentos 

comprobatórios não poderá voltar às funções nesta mesma UE, porém deverão permanecer na UE ou órgão/entidade de exercício até o final do ano letivo de 2022. 
 

Parágrafo Único – A direção escolar da UE terá até o dia 02/12/2022 para encaminhar ofício e documentos comprobatórios solicitando a realocação.  

 
Artigo 39 – O Profissional da Educação em Readaptação de Função por Laudo Médico, comprovado por perícia médica, deverá participar da atribuição de nova 

atividade/função em dia e hora estabelecida nesta Instrução Normativa. 

 
§ 1º O Servidor que estiver em Readaptação de Função por Laudo Médico, somente terá sua lotação na atribuição específica segundo o estabelecido nesta Instrução 

Normativa. 

 
§ 2º - O profissional em Readaptação de Função por Laudo Médico contabilizará em sua ficha de Contagem de Pontos a pontuação por Tempo de Casa em que 

estiver atuando. 

 
DA COMISSÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 

Artigo 40 – Para conduzir o processo de Atribuição de Aulas, Atribuição de Atividades/Função e Regime/Jornada de Trabalho em todas suas fases e etapas, deve-
rão ser criadas as seguintes comissões: 

 

I - Comissão Central de Atribuição, que orientará todo o processo de execução de atribuição, terá como membros: 
a) 02 (dois) Representantes da UEx;  

b) 01 (um) Representante da Equipe Gestora da UE; 

c) 02 (dois) Representantes de Profissionais da Educação; 
d) 01 (um) Representante do Sindicato da Categoria da Educação; 

e) 01(um) Representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;  

f) 01 (um) Representante do Conselho Municipal de Educação. 
 

II - Comissão de Trabalho da UE, para contagem de pontos e atribuição de aulas e jornada de trabalho na UE, terá como membros: 

a) O diretor da Escola; 
b) 01 (um) Agente Administrativo, Secretário ou Secretário Escolar; 

c) 01 (um) Coordenador Pedagógico; 

d) 01 (um) representante do CDCE; 
e) 02 (dois) Professores escolhidos pelos seus pares; 

f) 02 (dois) profissionais não docentes escolhidos pelos seus pares. 
 

Artigo 41– Cada UE deverá encaminhar nomes dos representantes da equipe gestora e representantes dos Profissionais da Educação para participar da escolha dos 

membros para serem representantes da Comissão Central de Atribuição, até o dia 22/11/2022. 
 

Parágrafo Único – A reunião para constituição da Comissão Central de Atribuição de Aulas, Atribuição de Atividades/Função e Jornada de Trabalho, será no dia 

23/11/2022. 

 

Artigo 42– A Comissão de Trabalho da UE deverá ser constituída até dia 24/11/2022. 

 

Parágrafo Único – Protocolar na UEx, até o dia 25/11/2022, ofício com a relação dos membros da Comissão de Trabalho da UE e ata da formação da Comissão. 

 

Artigo 43 – A Comissão de Trabalho da UE deverá realizar os seguintes procedimentos: 
 

I. Elaborar o Edital de Convocação dos Profissionais da Educação da sua UE de 28/11 e 29/11/2022; 

 
II. Divulgar o Edital de Convocação dos Profissionais da Educação; 
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III. Convocar oficialmente os Profissionais de Educação efetivos lotados na UE que se encontram ausentes por motivo de Licença ou desempenham suas 

funções em outros órgãos da Educação, a fim de comparecerem na contagem de pontos e atribuição da jornada de trabalho; 
 

IV. Divulgar em local de fácil acesso, via e-mail e grupo de WhatsApp oficial da UE a relação nominal dos Profissionais da Educação, por ordem decres-

cente de contagem de pontos obtidos, por habilitação; 
 

V. Divulgar em local de fácil visualização, via e-mail e grupo de WhatsApp oficial da UE, o cronograma de Atribuição da Jornada de Trabalho em todas as 

etapas, fases, com datas, horário, local, quadro de vagas de aulas e cargos/funções administrativas a serem atribuídas; 
 

VI. Realizar a contagem de pontos dos Profissionais da Educação nos dias 01 e 02/12/2022; 

 
VII. Realizar na Unidade Escolar no dia 09/12/2022 sessão pública, depois de concluída as atividades na UE, para o processo de Atribuição e Jornada de 

Trabalho com a participação de todos os Profissionais da Educação; 
 

VIII. Elaborar obrigatoriamente atas, ao término de cada fase e etapa do processo de atribuição da jornada de trabalho, discriminando: 

 
a) as aulas atribuídas e as remanescentes; 

b) cargos/funções administrativas atribuídas e remanescentes 

c) profissionais que ficaram remanescentes; 
d) eventuais recursos interpostos; 

e) assinatura de todos os membros da Comissão de Trabalho; 

f) assinatura de todos os envolvidos; 
g) chamada para registro de frequência. 

 

IX. Divulgar em local de fácil acesso, via e-mail e grupos de WhatsApp utilizado pela UE o quadro com resultado do processo de Atribuições de Aulas/Jor-
nada de Trabalho, os cargos/funções administrativas, bem como o quadro de aulas livres (são aulas que não foram atribuídas pelos profissionais da UE) 

ou em substituição (são aulas nas quais os profissionais foram cedidos para desempenhar outras funções). 

 
Artigo 44 - A Comissão de Trabalho da UE e a Direção da Unidade Escolar que descumprirem as orientações normativas em qualquer momento do ano letivo, 

omitindo aulas, desconsiderando a lista de classificação dos Profissionais da Educação, dados, informações ou praticando atos que venham a comprometer a legali-

dade e transparência do processo de Atribuição da Jornada de Trabalho, serão responsabilizados pelos seus atos. 
 

Artigo 45– As comissões responsáveis pelo processo de Atribuição da Jornada de Trabalho deverão cumprir rigorosamente as datas e prazos.  

 
Artigo 46– Compete a Comissão Central de Atribuição orientar e acompanhar o processo de execução de Atribuição da Jornada de Trabalho da UE, tornando-se 

corresponsável pelas falhas, omissões e irregularidades que venham a comprometer o processo. 

 
DA CONTAGEM DE PONTOS 

 

Artigo 47– A contagem de pontos dos Profissionais da Educação será nos dias01 e 02/12/2022 na UE; 
 

Artigo 48– Para a contagem de pontos e classificação do Regime/Jornada de Trabalho dos Profissionais da Educação em efetivo exercício das atribuições do cargo 

de concurso, a Comissão de Atribuição da UE, deverá preencher a ficha de contagem de pontos. 
 

Parágrafo Único - A Comissão de Atribuição da UE fará o agendamento dos Profissionais da Educação, considerando os critérios constantes dos Anexos II, III e 

IVdesta Instrução Normativa. 
 

Artigo 49– A ausência do Profissional de Educação na contagem de pontos, salvo nos casos de licenças e afastamentos previstos em lei, poderá ser suprida medi-

ante Procuração Específica, conforme Anexo V, desta Instrução Normativa. 
 

Artigo 50 – Para o Profissional que esteja prestando serviços na UEx ou em órgãos vinculados a mesma, será garantida a pontuação dos profissionais que estejam 

exercendo suas atividades na UE, no que se refere ao Tempo de Serviço, conforme Ficha de Contagem de Pontos. 
 

Artigo 51 – O Profissional de Educação, que não entregar seus títulos até a data da contagem de pontos, será considerado os documentos existentes em sua pasta 

funcional, não sendo aceito entrega de títulos posteriormente, sendo contabilizados os pontos conforme indicadores constantes no item 4 dos Anexos II, III e IV, 
desta Instrução Normativa. 

 

Artigo 52 – Para a contagem de pontos referente à formação/titulação deverá ser considerado o ponto de maior titulação que o Profissional da Educação tiver 
concluído, sendo obrigatório apresentação do diploma ou histórico escolar. 

 

Artigo 53 – O Profissional de Educação não docente portador de Certificado de Conclusão de Formação Técnica Específica (Profuncionário) ofertada pelo MEC, 
será contabilizado a pontuação por esta formação, conforme indicador constante no item 5 do Anexo IV, desta Instrução Normativa. 

 
Artigo 54 – Para contagem de pontos, será contabilizado como Tempo de Serviço os itens abaixo elencados conforme o que dispõe na Ficha de Contagem de 

Pontos no item 5 constantes nos Anexos II e III, e item 6 do Anexo IV desta Instrução Normativa: 

 
I. Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de docência, enquadrado no Estatuto do Magistério, conforme indicador constante no 

item 5 alínea “a” do Anexo II; 

 
II. Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de concurso atual conforme indicador constante no item 5 alínea “a” do Anexo III e no 

item 6 alínea “a” do Anexo IV; 

 
III. Para cada ano de serviço na UE nodesempenho da função conforme indicador constante no item 5 alínea “b” dos Anexos II e III e no item 6 alínea 

“b” do Anexo IV; 

 
IV. Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação conforme indicador constante no item 5 alínea “c” dos Anexos II e III e no item 6 alínea 

“c” do Anexo IV; 
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V. O Profissional da Educação terá contabilizado na Ficha de Contagem de Pontos, nos itens Tempo de Concurso e Tempo de casa, somente a pontuação 

do concurso atual. 

 
VI. O Profissional que estiver em Readaptação de Função não terá em sua Ficha de Contagem de Pontos contabilizado o Tempo de Casa de nenhuma das 

UE em que tenha atuado; 

 
VII. O Profissional de Educação que estiver cedido para outras Secretarias não terá contabilizado em sua ficha de contagem de pontos o Tempo de Casa no 

período em que esteve cedido. 

 
Artigo 55 – Será considerado como assiduidade para a contagem de pontos os itens abaixo elencados e constantes na Ficha de Contagem de Pontos para a Atribui-

ção de Jornada de Trabalho no item 6 nos Anexos II e III e item 7 do Anexo IV, desta Instrução Normativa: 

 
I. Participação na Formação Continuada do “Projeto Sala de Formação”no ano de 2022, conforme frequência e indicador 

estabelecido no item 6, alínea “a” dos Anexos II e III e item 7 alínea “a” do Anexo IV; 
 

II. Participação em reuniões administrativas conforme frequência e indicador estabelecido no item 6 alínea “b” do Anexo II;  

 
III. Participação em reuniões administrativas, pedagógicas e conselho de classe conforme frequência e indicador estabelecido 

no item 6 alínea “b” do Anexo III e no item 7 alínea “b” do Anexo IV; 

 
IV. Participação em reuniões de pais/responsáveis, conforme frequência e indicador estabelecido no item 6 alínea “c” do 

Anexo III e item 7 alínea “c” do Anexo IV;  

 
V. Participação em atividades cívicas e comemorativas, eventos da UE e da UEx conforme frequência e indicador estabele-

cido no item 6 alínea “c”do Anexo II, no item 6 alínea “d” do III e item 7 alínea “d” do Anexo IV; 

 
VI. Nos incisos II, III e IV, serão contabilizados os pontos ao Profissional da Educação que estiver de licença prêmio e atestado 

médico, de acordo com a proporcionalidade da sua efetiva participação. 

 
Artigo 56 – Será considerado como qualificação profissional complementar para a contagem de pontos os itens abaixo elencados na Ficha de Contagem de 

Pontos para a Atribuição de Jornada de Trabalho, constante no item 7 dos Anexos II e III e item 8 do Anexo IV desta Instrução Normativa: 

 
I. Cursos de Formação Continuada realizados na área da Educação que contemplem conhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, 

considerando a emissão do certificado a partir do ano de 2018conforme indicador constante no item 7 alínea “a” dos Anexos II e III e no item 8 alínea 

“a” do Anexo III;  
 

II. Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Comissões Internas de relevância reconhecida (Atribuição e 

Contagem de Pontos, Avaliação do Servidor), no ano de 2022, conforme o indicador constante no item 7 alíneas “b” dos Anexos II e III e no item 8 
alínea “b” do Anexo IV; 

 

III. Ministrar e mediar palestras, minicursos, seminários, lives, na área de educação. Apresentar trabalho/conferências em eventos educacionais locais, 
regionais, estaduais ou nacionais, na área de educação, considerar a partir do o ano de 2018, conforme item 7 alínea “c” dos Anexos II e III e no item 8 

alínea “c” do Anexo IV; 

 
IV. Publicar artigos em anais, revistas, jornais e eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou nacionais. Publicação de livros e capítulo de livros na 

área da educação, considerar a partir do ano de 2018, nos últimos 05 anos, conforme item 7 alínea “d” dos Anexos II e III e no item 8 alínea “d” do 

Anexo IV; 
 

V. Mediador do Projeto Sala de Formação, no ano de 2022, conforme item 7 alínea “e” dos Anexos II e III e no item 8 alínea “e” do Anexo IV; 

 
§ 1º – Os certificados de Formação Continuada devem possuir nome do órgão que o expediu, carga horária, data do evento, número de registro e/ou número do 

livro onde o mesmo foi registrado e o conteúdo programático. 

 
§ 2º - Para os certificados emitidos via internet deve constar site para conferência e autenticação eletrônica. 

 

Artigo 57 – Para apuração final dos pontos, o Profissional da Educação deverá ser classificado por ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida e em caso 
de empate, serão observados os seguintes critérios para o desempate: 

 

I - Maior Pontuação na Qualificação Profissional; 
 

II - Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar; 

 
III - Maior Tempo de Serviço na UE; 

 
IV - Maior idade. 

 

DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 

Artigo 58 – A presença do Profissional de Educação na atribuição de aulas, atividades/funções e regime/jornada de trabalho é obrigatória, salvo nos casos de 

licenças e afastamentos previstos em lei, que deverá proceder mediante procuração específica no dia 09/12/2022. 
 

Artigo 59 – Para a atribuição da jornada de trabalho referente às atividades de sala de aula e de horas atividades será considerada a carga horária do Professor 

definida na Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022, conforme quadro abaixo:  
 

REGIME/JORNADA SALA DE AULA HORAS ATIVIDADES 

20 horas 14 aulas de 60 minutos 06 aulas de 60 minutos 

30 horas 20 aulas de 60 minutos 10 aulas de 60 minutos 
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Artigo 60 – A Atribuição de Aulas e de Regime/Jornada de Trabalho do Professor pertencente ao quadro efetivo da Educação Básica é de caráter permanente na 

respectiva UE, considerando-se, também, as particularidades previstas nas Leis Municipais nº 2.079/2022.  

 
Artigo 61 – Na Educação Infantil deverá atribuir turma um profissional Licenciado em Pedagogia (unidocência), com regime/jornada de 30 (trinta) horas semanais. 

Artigo 62 –No primeiro Bloco Pedagógico (1º ao 3º Ano) do Ensino Fundamental, deverá atribuir as aulas da Base Nacional Comum um profissional Licenciado 

em Pedagogia (unidocência), com regime/jornada de 30 (trinta) horas semanais. 
 

Parágrafo Único - Na UE que em sua lotação contam com professores de 20 horas, excepcionalmente poderão adequar o quadro de atribuição de forma que atenda 

as especificidades. 
 

Artigo 63 – As aulas de Educação Física do Ensino Fundamental devem ser atribuídas aos profissionais do Componente Curricular. 

 
Artigo 64 – Na UE com Matriz de Tempo integral o Professor de Educação Física poderá atribuir as aulas de Natação. 

 
Artigo 65 – O professor de área específica poderá atribuir aula na Parte Diversificada a partir do 4º ano do Ensino Fundamental. 

 

Parágrafo Único- As aulas de Língua Inglesa devem ser atribuídas ao profissional do Componente Curricular. 
 

Artigo 66 – A atribuição para a sala de Atendimento Educacional Especializado – AEE, deverá ser preenchida por profissional concursado em Educação Especial 

e na falta deste, um professor Pedagogo preferencialmente habilitado em curso de AEE ou Educação Especial/Educação Inclusiva. 
 

Parágrafo Único: O profissional para a Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado (AEE) deverá ser efetivo, com regime/jornada 

de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, devendo o mesmo dividir sua carga horária em 02 (dois) turnos de atendimento da UE, conforme a demanda. 
 

Artigo 67 – Nos casos em que o Profissional da Educação discordar da contagem de pontos ou do processo de atribuição da jornada de trabalho, caberá recurso à 

Comissão de Atribuição da UE constituída, que deve ser interposto oficialmente até 24 (vinte e quatro) horas após cada etapa. 
 

§1º - O recurso referido no “caput” deste artigo terá efeito suspensivo do processo, tendo a Comissão de Atribuição da UE o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

após cada recurso, para emitir Parecer. 
 

§2º - Depois de esgotado as possibilidades de recursos na UE e ainda havendo dúvida sobre a contagem de pontos a Comissão de Atribuição da UE deverá entrar 

com recurso junto a Comissão Central de Atribuição que terá prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após cada recurso, para emitir Parecer. 
 

Artigo 68 - Para o Profissional da Educação não docente, os critérios para a disponibilização de vagas e efetivação da lotação nas UE, considerando o critério de 

estudantes matriculados e frequentes são o seguinte: 
 

I. Para desempenho de funções na Secretaria Escolar: 

 

Unidades Escolares Período Quantidade Profissional  

Educação Infantil 
Parcial e/ou inte-

gral 

Até 500 estudantes 01 (um): Secretário Escolar ou Secretário ou Agente Administrativo 

Acima de 501 estudantes 01(um): Secretario Escolar ou Secretário ou Agente Administrativo 

Ensino Fundamental 
Parcial e/ou inte-

gral 

Até 350 estudantes 01 (um): Secretário Escolar ou Secretário ou Agente Administrativo 

De 351 a 1.000 estudantes 
02 (dois): sendo 1 Secretario Escolar ou Secretário e 1(um) Agente Admi-

nistrativo 

Acima de 1.001 estudantes 
03 (três): sendo 1 Secretário Escolar e/ou Secretário e 2 (dois) Agente Ad-

ministrativo 

 

II. Para o desempenho de funções na Cozinha nas UE: 

 

Unidades Escolares Período Quantidade de estudantes Quantidade de Profissional 

Educação Infantil e/ou En-

sino Fundamental 
Parcial  

Até 450 estudantes 
02 (dois) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 1(um) por pe-

ríodo 

De 451 a 700 estudantes 

03 (três) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 1(um) no perí-

odo matutino, 1(um) no período vespertino e 1 (um) no período intermediá-

rio 

De 701 a 1.000 estudantes 
04 (quatro) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 2(dois) por 

período 

Acima de 1.001 estudantes 
05 (cinco) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 2(dois) por 

período e 1(um) no período intermediário 

Educação Infantil e/ou En-

sino Fundamental 
Integral  

Até 220 estudantes 
02 (dois) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 1(um) por pe-

ríodo 

De 221 a 300 estudantes 

03 (três) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 1(um) no perí-

odo matutino, 1(um) no período vespertino e 1 (um) no período intermediá-
rio 

De 301 a 400 estudantes 
04 (quatro) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 2(dois) por 

período 

Acima de 401 estudantes 
05 (cinco) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais sendo 2(dois) por 
período e 1(um) no período intermediário 

 

§ 1º - O horário de trabalho de todos os profissionais, que trata este artigo e seus incisos, será definido pela Equipe Gestora conforme a necessidade da UE. 
 

§ 2º - O profissional do cargo de Agente Administrativo poderá ser substituído por profissional que esteja em situação de Desvio de Função por Laudo Médico. 

 
§ 3º - A UE que possuir acima de 03 (três) turmas de Berçário I (45 bebês) terá direito a 01 (um) Cozinheiro/a ou Auxiliar de Serviços Gerais para desenvolver as 

atribuições da cozinha. 

 
§ 4º - O serviço e manutenção de limpeza da cozinha, lactário e do depósito da merenda, são de responsabilidade dos servidores com atribuição na cozinha. 
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DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO 

 
Artigo 69 – As ETAPAS e todas suas FASES do processo para Atribuição de Aulas, Atividades/Funções e Regime/Jornada de Trabalho acontecerão em dois 

momentos, sendo que a PRIMEIRA ETAPA ocorrerá na UE sob a responsabilidade da Comissão de Atribuição da UE e a SEGUNDA ETAPA será realizada pela 

Comissão Central de Atribuição.  
 

§ 1º - A Comissão de Atribuição da UE deverá verificar o quadro de turmas para o ano subsequente, bem como a carga horária semanal dos componentes curriculares 

que serão ofertadas para que seja realizada a atribuição de aulas, além de observar e conferir a jornada semanal de trabalho de cada professor. O quadro de turmas 
para o ano subsequente deverá ser previamente aprovado pela UEx, que expedirá um documento autorizativo. 

 

§ 2º - Para realizar o processo de atribuição do profissional não docente, a Comissão de Atribuição da UE deverá verificar a quantidade de vagas disponíveis para 
cada UE, conforme critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa e disponibilizado pela UEx. 

 
§ 3º - O quadro de atribuição de aulas/função deve ser conforme o disposto nos Anexos IX e X desta Instrução Normativa. 

 

 

Artigo 70– A PRIMEIRA ETAPA do processo para atribuição da jornada de trabalho na UE compreende as seguintes fases: 

 

I. 1ª Fase: dia 09/12/2022, nas UE de Educação Infantil, para os Professores com habilitação em Licenciatura em Pedagogia para as aulas/funções, para os 
Auxiliares Educacionais e para os demais Profissionais da Educação não docentes pertencentes ao quadro efetivo nas funções as quais concorrem; 

 

II. 1ª Fase: dia 09/12/2022, nas UE do Ensino Fundamental, para os Professores com habilitação Específica e em Licenciatura em Pedagogia simultaneamente 
para as aulas e para os demais Profissionais da Educação não docentes pertencentes ao quadro efetivo nas funções as quais concorrem; 

 

III. 2ª Fase: dia 12/12/2022, enviar para o e-mail srhsme@gmail.com do RH da UEx o quadro de atribuição de aulas livres ou em substituição, do quadro de 
Profissionais da Educação remanescentes e do quadro geral de classificação na contagem de pontos.  

 

§ 1º - A Comissão de Atribuição da UE deverá organizar, juntamente com a Equipe Gestora da UE e da UEx, o quadro de atribuição e vagas das turmas para os 
profissionais, com objetivo de otimizar as vagas e a quantidade de profissionais, sendo que a atribuição da jornada deverá considerar a necessidade da UE em data 

anterior à atribuição. 

 
§ 2º - O profissional que não realizar sua lotação total ou parcial na UE, respeitando as orientações desta Instrução Normativa será considerado remanescente. 

 

Artigo 71– O Profissional da Educação que ficar remanescente, com carga horária total ou parcial, deverá, obrigatoriamente, atribuir suas aulas/jornada de trabalho 
na SEGUNDA ETAPA organizada pela Comissão Central de Atribuição. 

Artigo 72 – A SEGUNDA ETAPA do processo de atribuição de aulas/jornada de trabalho compreenderá os Profissionais da Educação remanescentes, da seguinte 

forma: 
 

I. Dia 23/01/2023 – período matutino, às 7h30min para professores habilitados em Licenciatura em Pedagogia remanescentes, conforme o cronograma 

em Anexo VIII; 
 

II. Dia 23/01/2023-período matutino/vespertino, das 10h às 17h, para professores habilitados por áreas do conhecimento remanescentes, conforme crono-

grama em Anexo VIII; 
 

III. Dia 24/01/2023 - período matutino, às 7h30min para profissionais não docentes conforme cronograma em Anexo VIII; 

 
IV. Dia 24/01/2023– período matutino, às 8h30min, para os que estão em Desvio de Função com Laudo Médico, conforme cronograma em Anexo VIII. 

 

Artigo 73 – Concluída a SEGUNDA ETAPA, a Comissão Central de Atribuição deverá elaborar quadro de vagas/aulas livres e/ou em substituição para realização 
da TERCEIRA ETAPA do processo, específica para profissionais contratados, através de edital de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para o 

atendimento de aulas em substituição. 

 
Parágrafo Único - A partir 25/01/2023, mediante a comprovação da necessidade, realizar-se-á convocação através de edital de candidatos aprovados no concurso 

para aulas livres ou Processo Seletivo Simplificado para o atendimento de aulas em substituição. 

 
Artigo74–A partir do dia 26/02/2022 mediante o quadro de aulas livres ou em substituição, para completar o quadro de pessoal da UE, a UEx encaminhará profissi-

onal convocado para a devida lotação. 

 
Artigo 75– Após finalização da Atribuição de Aulas do Ensino Fundamental – anos iniciais, a Comissão Central de Atribuição poderá atribuir aulas remanescentes 

a professor de área específica, da mesma área de conhecimento, desde que seja para completar a sua carga horária em sua área de atuação. 

 
§ 1º – A Comissão Central de Atribuição deverá atribuir aulas remanescentes a Professor de área específica, considerando o quadro abaixo: 

 

Áreas do conhecimento Componente curricular 

Linguagem Português, Inglês, Educação Física, Artes e Produção de Texto 

Matemática Matemática e Jogos Matemáticos 

Ciências Humanas História, Geografia, Ensino Religioso, Cartografias na História e Territórios e Territorialidades 

Ciências da Natureza Ciências Físicas, Biológicas, Programa de Saúde e Meio Ambiente e Ciências na Prática 

  

mailto:srhsme@gmail.com
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§2º – Durante a atribuição dos remanescentes, a Comissão Central de Atribuição poderá atribuir aulas em substituição de um Professor de área específica por outro 

Professor de área específica, em qualquer UE, desde que seja na área de conhecimento. 

 
Artigo 76 – O Profissional de Educação que não participar do processo de Atribuição de Aulas, Atividades/ Funções e Regime/Jornada de Trabalho, fora dos casos 

previstos em lei, caberá a Comissão Central de Atribuição proceder a sua lotação onde houver vaga. 

 
Artigo 77 – Após o envio do Quadro de Atribuição para a Comissão Central, este não poderá sofrer alteração. 

 

Parágrafo Único – Havendo comprovada necessidade de alteração a Comissão Central deverá ser acionada para deliberação. 
 

Artigo78 – Somente serão aceitos os pedidos de requerimentos de remoção e demais solicitações conforme os modelos de fichas constantes nos Anexos desta 

Instrução Normativa. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 79 – O Docente que comprovadamente não se encaixar no perfil da turma atribuída poderá ser remanejado para outra turma a pedido da gestão escolar. 

 
Artigo 80 – As Comissões responsáveis pelo processo de Atribuição da Jornada de Trabalho deverão cumprir rigorosamente as datas e prazos constantes nesta 

Instrução Normativa. 

 
Artigo 81 – Compete à UEx acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e resolver os casos omissos. 

 

Artigo 82– Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Em 18 de novembro de 2022. 
 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 
Portaria nº 021/2021 

 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA ATRIBUIÇÃO DE AULAS – ANO LETIVO 2023 

 

DATA PERIODO ENVOLVIDOS LOCAL ATIVIDADE 

22/11/2022 MATUTINO Profissionais da UEx UEx 
Solicitação de membros para compor a Comissão 

Central de Atribuição 

23/11/2022 MATUTINO Profissionais da UEx UEx Compor Comissão Central de Atribuição na UEx 

24/11/2022 MAT/VESP 
Profissionais da Educação e 

Equipe Gestora 
UE Compor Comissão de Atribuição na UE. 

25/11/2022 MAT/VESP Comissão de trabalho da UE UE 
Protocolar na UEx oficio e ata da formação da Co-

missão de Trabalho da UE. 

28 e 29/11/2022 MAT/VESP Comissão de trabalho da UE UE 
Período para elaborar e divulgar o Edital de Convo-
cação dos Profissionais da Educação para contagem 

de pontos.  

01 e 02/12/2022 MAT/VESP Profissionais da Educação UE Período para contagem de pontos. 

02/12/2022 VESP 
Profissionais cedidos para ou-

tras Secretarias 
UEx 

Período para contagem de pontos aos profissio-

nais cedidos para outras Secretaias. 

02/12/2022 MAT/VESP Diretor(a) UE UEx 

Oficializar a UEx pela continuidade ou não do 

profissional em desvio de função por laudo médico 
para o ano letivo subsequente na UE 

05/12/2022 MAT/VESP Profissional da Educação UEx 

Encaminhar requerimento solicitando transfe-

rência de uma UE para outra juntamente com sua 

ficha de contagem de pontos. Conforme modelo em 
Anexo VI. 

09/12/2022 

 

 

 
MAT/VESP 

Profissional da Educação UE 

Realizar sessão pública em cada UE com a partici-

pação de todos os Profissionais da Educação para 

a atribuição de jornada de trabalho. 

09/12/2022 

 
MAT/VESP 

Profissional em Desvio de fun-

ção por laudo médico 
UEx 

Atualizar a documentação funcional no RH da Edu-

cação (apenas para laudos médicos vencidos). 

12/12/2022 

 
MAT/VESP Diretor(a) UE UEx 

Entregar na UEx o quadro de atribuição de aulas li-
vres ou em substituição dos remanescentes e do 

quadro geral de classificação na contagem de pon-

tos. 

12/12/2022 MAT/VESP Profissional da Educação UEx 

Encaminhar requerimento solicitando cedência 

de uma UE para outra juntamente com sua ficha de 

contagem de pontos. Conforme modelo em Anexo. 

23/01/2023 
MAT/VESP 

7h30min 

 

Professores habilitados em pe-

dagogia remanescentes.  
UEx 

Atribuição da jornada de trabalho dos Profissionais 
Pedagogos remanescentes e/ou cedidos para outras 

secretarias. 

23/01/2023 
MAT 

10h as 17h 

 

Professores habilitados nas 
áreas específicas remanescen-

tes.  

UEx 
Atribuição da jornada de trabalho dos Profissionais 
por área de conhecimentoremanescentes e/ou cedi-

dos para outras secretarias. 

24/01/2023 
MAT 

7h30min 

Profissionais não docentes re-

manescentes. 
UEx 

Atribuição da jornada de trabalho dos Profissionais 

não docentes remanescentes e/ou cedidos para ou-
tras secretarias. 
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ANEXO II 

 

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS PARA ATRIBUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA ANO LETIVO DE 2023 

 

PROFESSOR (A) EFETIVO (A) 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome do(a) Professor(a):                                                              

RG: CPF: Data de Nascimento: 

Endereço:  Fone: 

Bairro: e-mail: 

2. DADOS PROFISSIONAIS 

UE: 

Data admissão: _____/______/_______. Data de ingresso na UE: _____/______/________. 

(   ) probatório  (    ) estável Migrou da Educação Infantil: (       )  sim     (     ) não 

Escolaridade: (   ) Magistério   (    ) Licenciatura Curta   (    ) Licenciatura Plena  (    ) Especialização   (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

Curso de Graduação: 

Curso de Especialização/Mestrado/Doutorado: 

Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JORNADA DE TRABALHO 

(     ) 30 horas                                 (     ) 20 horas 

4. TITULAÇÃO DO PROFESSOR(A)  

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  INDICADORES PONTOS 

 

Pós-Graduação 

 

Doutorado na área da Educação  100 (cem) pontos  

Mestrado na área da Educação  

 
80 (oitenta) pontos  

Especialização na área da educação 
 

60 (sessenta) pontos 

2 (dois) pontos, a partir da segunda Especi-
alização. Limitando até 3 Especialização 

na área da Educação 

 

Graduação Licenciatura Plena 40 (quarenta) pontos  

Ensino Médio Magistério 20 (vinte) pontos  

5. DO TEMPO DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 
Tempo de Concurso - Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de do-

cência, enquadrado no Estatuto do Magistério 

2 (dois) pontos 
 

 

 

b) Tempo de Casa -Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função. 
2 (dois) pontos 
 

 

c) Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação. 
2 (dois) pontos 

 

 

6. ASSIDUIDADE 

a) 

Participação da Formação Continuada “Projeto Sala de Formação” 

no ano de 2022. 

 

100% (60h) 30 (trinta) pontos  

95% (57h – 59h) 
 

28 (vinte e oito) pontos 
 

 

90 % (54h – 56h) 

 

25 (vinte e cinco) pontos  

 

 
 

 

85% (51h – 53h) 23 (vinte e três pontos)  

80% (48h - 50h)  

 
20 (vinte) pontos   

75% (45h - 47h) 17 (dezessete) pontos 
 

b) Participação em reuniões administrativas. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  

c) 100% 10,0 (dez) pontos  

24/01/2023 
MAT 

8h30min 

Profissionais em desvio de fun-

ção legal que não tem lotação. 
UEx 

Atribuição da jornada de trabalho dos Profissionais 

em desvio de função médica remanescentes. 

25/01/2023 MAT/VESP RH da Educação UEx 

Solicitar à Coordenadoria de RH, convocação atra-

vés de edital de candidatos aprovados através de 
Processo Seletivo Simplificado para atendimento 

das aulas em substituição. 

10/02/2023 MAT/VESP Diretor/a da UE UEx Entregar o quadro do cronograma de hora atividade. 

06/10/2023 MAT/VESP RH da UEx UEx 
Último dia caso surja vaga para liberar transferên-
cia. 
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Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da UE 

e da UEx.   

 
 

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos 
 

7. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR                                         

a) 

Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem co-

nhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 
2018.      

1 (um) ponto para cada 40 (quarenta) 

horas, até o limite de 15 pontos 

 

b) 
Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Co-
missões Internas de relevância reconhecida, inclusive de Atribuição e Contagem de Pontos, 

Avaliação do Servidor do ano de 2022. 

2 (dois) pontos para cada participa-

ção, num limite de 10 pontos. 

 

c) 
Ministrar e mediar palestras, minicursos, seminários, lives, na área de educação. Apresentar 
trabalho/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou nacionais. Consi-

derar a partir do ano de 2018.   

2 (dois) pontos para cada, até o limite 

de 10 (dez)pontos 

 

d) 

Publicar artigos em anais, revistas, jornais e eventos educacionais locais, regionais, estaduais 

ou nacionais. Publicação de livros e capítulo de livros na área da educação, considerar a partir 
do ano de 2018.     

2 (dois) pontos para cada, até o limite 

de 10 (dez)pontos 
 

 

e) Mediador do Projeto Sala de Formação no ano vigente.  2 (dois) pontos  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

8. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualificação Profissional    

b) Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na UE 
  

9. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA UE 

10. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Na somatória dos pontos será considerada APENAS UMA Titulação Acadêmica, sendo a de maior peso. 

• Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 

• A atribuição será de acordo com a classificação decrescente em Sessão Pública. 

 

1ª ETAPA      

 

Data ______/____/202_. 
 

______________________________                           ________________________________ 

    Assinatura do Profissional                                               Assinatura do Diretor/a 

 

2ª ETAPA 

 

Data ______/____/202_. 

 

______________________________                            _________________________________ 
      Assinatura do Profissional                                            Assinatura da Comissão Central 

 

 

ANEXO III 

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA O ANO LETIVO DE 2023 

 

AUXILIAR EDUCACIONAL EFETIVO (A) 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome do(a) Profissional: 

RG: CPF: Data de Nascimento: 

Endereço:  Fone: 

Bairro: e-mail: 

2. DADOS PROFISSIONAIS 

UE: 

Data admissão: ____/______/_________. Data de ingresso na UE: _____/______/________. 

(   ) probatório                     (    ) estável 

Escolaridade: (    ) Magistério  (    ) Licenciatura Curta  (    ) Licenciatura Plena  (    ) Especialização  (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

Curso de Graduação: 

Curso de Especialização: 

Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JORNADA DE TRABALHO 

(     ) 30 horas                                 (     ) 20 horas 
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4. TITULAÇÃO DO AUXILIAR EDUCACIONAL – Maior Titulação 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADORES PONTOS 

 

Pós-Graduação 

 

Especialização na área da educação 

 

60 (sessenta) pontos 

2 (dois) pontos, a partir da se-
gunda Especialização. Limitando 

até 3 Especialização na área da 

Educação 

 

Graduação Licenciatura Plena  50 (cinquenta) pontos  

Ensino Médio 
Magistério/ProInfantil 40 (quarenta) pontos  

Outros 30 (trinta) pontos  

5. DO TEMPO DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 
Tempo de Concurso - Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na área de concurso 
atual 

2 (dois) pontos 
 

b) Tempo de Casa - Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função. 2 (dois) pontos  

c) Para cada ano de serviço na UExou outro órgão da Educação. 2 (dois) pontos  

6. ASSIDUIDADE  

a) 
Participação da Formação Continuada “Projeto Sala de Formação” no 
ano de 2022. 

 

100% (60h) 30 (trinta) pontos  

95% (57h – 59h) 

 

 
 

 

28 (vinte e oito) pontos 

 
 

90 % (54h – 56h) 

 

25 (vinte e cinco) pontos  

 

 
 

 

85% (51h – 53h) 23 (vinte e três pontos)  

80% (48h - 50h)  

 
20 (vinte) pontos   

75% (45h - 47h) 17 (dezessete) pontos  

b) 
Participação em reuniões administrativas, pedagógicas e de conselho 
de classe. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos 

 

 

 

c) 
Participação em reuniões de pais e/ou responsáveis. 
 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5,0 (cinco) pontos  

d) 
Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da UE 

e da UEx.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  

7. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR                                               

a) 
Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem co-

nhecimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 2018.      

1 (um) ponto para cada 40 (qua-

renta) horas, até o limite de 15 

pontos 
 

 

b) 
Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Comis-
sões Internas de relevância reconhecida, inclusive de Atribuição e Contagem de Pontos, Avalia-

ção do Servidor. Considerar a partir do ano de 2022.   

2 (dois) pontos para cada partici-

pação, num limite de 10 pontos. 
 

c) 

Ministrar e mediar palestras, minicursos, seminários, lives, na área de educação. Apresentar tra-

balho/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou nacionais. Considerar 
a partir do o ano de 2018.   

2 (dois) pontos para cada, até o li-

mite de 10 (dez)pontos 
 

d) 

Publicar artigos em anais, revistas, jornais e eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou 

nacionais. Publicação de livros e capítulo de livros na área da educação. Considerar a partir do 

ano de 2018.     

2 (dois) pontos para cada, até o li-

mite de 10 (dez)pontos 

 

 

e) Mediador do Projeto Sala de Formação no ano de 2022.  2 (dois) pontos  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

8. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualificação Profissional    

b) Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na UE   

9. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA UE 

10. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Na somatória dos pontos será considerada APENAS UMA Titulação Acadêmica, sendo a de maior peso. 
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• Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 

• A atribuição será de acordo com a classificação decrescente em Sessão Pública. 

1ª ETAPA     Data ______/____/202_. 

 
______________________________                             ________________________________ 

                                        Assinatura do Profissional                                              Assinatura do Diretor/a 

 

2ª ETAPA     Data ______/____/202_.  

 

______________________________          ________________________________                 Assinatura do Profissional                                    Assinatura da 

Comissão Central 

 
 

 

ANEXO IV 

FICHA DE CONTAGEM DE PONTOS PARA ATRIBUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA O ANO LETIVO DE 2023 

SERVIDOR (A) NÃO DOCENTE EFETIVO (A) 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome do(a) Profissional: 

RG: CPF: Data de Nascimento: 

Endereço:  Fone: 

Bairro: e-mail: 

2. DADOS PROFISSIONAIS 

UE: 

Data admissão: ______/______/________. Data de ingresso na UE: ______/______/_______. 

(   ) probatório  (    ) estável  

Escolaridade: (    ) Magistério  (    ) Licenciatura Curta  (    ) Licenciatura Plena  (    ) Especialização  (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

Curso de Graduação: 

Curso de Especialização: 

Habilitação de acordo com o diploma e/ou Histórico Escolar:  

3. JORNADA DE TRABALHO 

(     ) 30 horas        (      ) 40 horas                                                         

4. TITULAÇÃO DO PROFISSIONAL – Maior Titulação 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INDICADORES PONTOS 

 

Pós-Graduação 

 
Especialização na área da Educação) 

60 (sessenta) pontos 
2 (dois) pontos, a partir da segunda 

Especialização. Limitando até 3 Es-

pecialização na área da Educação.  

 

Graduação Licenciatura Plena ou Bacharelado 50 (cinquenta) pontos  

Ensino Médio Completo 40 (quarenta) pontos  

Ensino Fundamental Completo 20 (vinte) pontos  

5. PROFUNCIONÁRIO 

 Completo 40 (trinta) pontos  

6. DO TEMPO DE SERVIÇO (tempo de efetivo) 

a) 
Tempo de Concurso - Para cada ano trabalhado na Rede Municipal de Ensino na função atual de 

concurso. 
2 (dois) pontos 

 

b) Tempo de Casa - Para cada ano de serviço na UE no desempenho da função. 2 (dois) pontos  

c) Para cada ano de serviço na UEx ou outro órgão da Educação. 2 (dois) pontos  

7. ASSIDUIDADE DA JORNADA DE TRABALHO NO ANO LETIVO DE 2021 

a) 

Participação na Formação Continuada Específica da Função no ano 

de 2022.  

 
 

100% (60h) 30 (trinta) pontos  
95% (57h – 59h) 

 

28 (vinte e oito) pontos 

 
 

90 % (54h – 56h) 

 

25 (vinte e cinco) pontos 

 
 

 

 

85% (51h – 53h) 23 (vinte e três pontos)  

80% (48h - 50h)  

 

20 (vinte) pontos  
75% (45h - 47h) 17 (dezessete) pontos  

b) 
Participação em Reuniões Administrativas, Pedagógicas e de Conse-
lho de Classe. 

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos 

 

 

 

c) Participação em Reuniões de Pais e/ou Responsáveis.  
100% 10,0 (dez) pontos  
75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5,0 (cinco) pontos  

d) 
Participação em atividades cívicas, comemorativas e eventos da UE e 

da UEx.  

100% 10,0 (dez) pontos  

75% 7,5 (sete e meio) pontos  

50% 5 (cinco) pontos  

8. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 

a) 
Participação em Cursos de Formação realizados na área de EDUCAÇÃO que contemplem conhe-

cimentos didático-curriculares e de políticas educacionais, considerar a partir do ano de 2018.      

1 (um) ponto para cada 40 (qua-
renta) horas, até o limite de 15 pon-

tos 
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b) 
Certificado ou Declaração de Participação em Conselhos, Comissões de Controle Social, Comis-
sões Internas de relevância reconhecida, inclusive de Atribuição e Contagem de Pontos, Avalia-

ção do Servidor. Considerar a partir do o ano de 2022.   

2 (dois) pontos para cada participa-

ção, num limite de 10 pontos. 

 

c) 

Ministrar e mediar palestras, minicursos, seminários, lives, na área de educação. Apresentar tra-

balho/conferências em eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou nacionais. Considerar 

a partir do o ano de 2018. 

2 (dois) pontos para cada, até o li-
mite de 10 (dez)pontos 

 

d) 
Publicar artigos em anais, revistas, jornais e eventos educacionais locais, regionais, estaduais ou 
nacionais. Publicação de livros e capítulo de livros na área da educação, considerar a partir do ano 

de 2018.     

2 (dois) pontos para cada, até o li-
mite de 10 (dez)pontos 

 

 

e) Mediador do Projeto Sala de Formação no ano de 2022.  2 (dois) pontos  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  

9. EM CASO DE EMPATE 

a) Maior Pontuação na Qualificação Profissional    

b) Maior Pontuação na Qualificação Profissional Complementar   

c) Maior Tempo de Serviço na UE   

10. CLASSIFICAÇÃO NA 1ª ETAPA – NA UE 

11. CLASSIFICAÇÃO NA 2ª ETAPA – REMANESCENTES 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Na somatória dos pontos será considerada APENAS UMA Titulação Acadêmica, sendo a de maior peso. 

• Considerar-se-á na somatória da contagem de pontos até 02 (duas) casas decimais. 

• A atribuição será de acordo com a classificação em Sessão Pública. 

 

 

1ª ETAPA 

 

Data ______/____/202_. 

______________________________                             ________________________________ 

Assinatura do Profissional                                              Assinatura do Diretor/a 

 

 

2ª ETAPA 

 

Data ______/____/202_. 

_______________________________                            _________________________________ 
Assinatura do Profissional                                    Assinatura da Comissão Central 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Primavera do Leste, _____ de ________de 202_. 

 

Eu, (nome completo), (função), portador(a) do CPF nº ______________________,  lotado(a) na UE__________________________, com o número de matrícula 

_______________pelo presente instrumento nomeio e constitui-o como meu (minha) bastante procurador(a) (nome completo do(a) outorgado(a) ) ,portador(a) do 

RG nº ______________________, com o fim específico de me representar no processo de Contagem de Pontos e/ou Atribuição de Jornada de Trabalho 

responsabilizando-me por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento. 

 

 (Nome completo e assinatura) 
 

(Não é necessário reconhecimento em cartório. A Procuração original ficará arquivada na pasta do Funcionário na UE, após o processo de Contagem de 

Pontos e Atribuição de Jornada de Trabalho.) 

 
 

 

ANEXO VI 

 

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA UE 

 
Eu, (nome completo), (função), portador(a) do CPF nº ______________________,  lotado(a) na UE__________________________, com o número de matrícula 

______________venho através deste requerer a remoção da UE ____________________________________________ para a UE 

___________________________________________________.  
 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 
 

Primavera do Leste, _____ de ________de 202_. 

 
(Nome completo e assinatura) 

 

(Anexar ficha de contagem de pontos) 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mails: dioprima@pva.mt.gov.br | dioprima@outlook.com | Tel.: (66) 3498-3333                                                                   Endereço Eletrônico: https://primaveradoleste.mt.gov.br/dioprima.html 

 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de novembro de 2022 • Edição 2386 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 19 

ANEXO VII 

REQUERIMENTO DE CEDÊNCIA PARA UE 

 
Eu, (nome completo), (função), portador(a) do CPF nº ______________________,  lotado(a) na UE__________________________, com o número de matrícula 

______________venho através deste requerer a cedência da UE ____________________________________________ para a UE 

_________________________________________________durante o ano de 2023.  
 

 

Nestes termos,  
Pede deferimento. 

 

Primavera do Leste, _____ de ________de 202_. 
 

(Nome completo e assinatura) 
 

(Anexar ficha de contagem de pontos) 

 

 

ANEXO VIII 

 

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DOSREMANESCENTES 

 

PROFESSORES PEDAGOGOS E DE ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

 

PROFISSIONAIS NÃO DOCENTES E EM DESVIOS DE FUNÇÃO 

 
 

 

ANEXO IX 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Unidade escolar:  
Quant. 

Crianças 
 

Quant. 

Tur-

mas 

 

Diretor (a):  Titulação  

Coord. 

Pedagógica 

 Titulação  

   

Secretário (a) Es-

colar 
 

Titulação 
 

 

TURMAS EM PERÍODO INTEGRAL 

 

Turmas  

 

Quant. de 

Crianças 

Carga 

Horária 
Período Horário Função 

Servidor 

Berçário 

I 
15 

30h Matutino 7h às 11h Professor (a)  

30h Vespertino 13h às 17h Professor (a)  

30h Matutino 7h às 13h Aux. Educacional   

30h Intermediá-

rio 

7h às 10h30min 

13h30min às 16h30h 
Aux. Educacional 

 

30h Vespertino 11h às 17h Aux. Educacional   

Berçário 

II 
18 

30h Matutino 7h às 11h Professor (a)  

30h Vespertino 13h às 17h Professor (a)  

30h Matutino 7h às 13h Aux. Educacional   

30h Intermediá-
rio 

7h30min às 10h30min 
13h30min às 16h30min 

Aux. Educacional 
 

30h Vespertino 11h às 17h Aux. Educacional   

Maternal 

I  
20 

30h Matutino 7h às 11h Professor (a)  

30h Vespertino 13h às 17h Professor (a)  

30h 
Matutino 7h às 13h 

Aux. Educacional  
 

 

30h 
Vespertino 11h às 17h 

Aux. Educacional  

 

 

DATA HORÁRIO ENVOLVIDOS LOCAL 

23/01/2023 

7h30min Professor(a) Pedagogo UEx 

10h Linguagem:  português, inglês, educação física e artes UEx 

13h30min Matemática UEx 

14h30min Ciências humanas:  história, geografia e ensino religioso UEx 

15h30 
Ciências da natureza:  ciências físicas, biológicas, programa de saúde e meio am-

biente 
UEx 

DATA HORÁRIO ENVOLVIDOS LOCAL 

24/01/2023 
7h30min Profissionais Não Docentes UEx 

8h30min Desvio de Função Legal UEx 
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Maternal 

II  
23 

30h Matutino 7h às 11h Professor (a)  

30h Vespertino 13h às 17h Professor (a)  

30h 
Matutino 7h às 13h 

Aux. Educacional  

 

 

30h 
Vespertino 11h às 17h 

Aux. Educacional  
 

 

 

TURMAS EM PERÍODO PARCIAL 
 

Turmas 

 

Quant. de 

Crianças 

Carga 

Horária 
Período Horário Função 

 

Servidor 

Berçário 

I  
15 

30h Matutino 07h às 11h Professor (a)  

30h Matutino 07h às 11h Aux. Educacional (20h)  

30h Matutino 07h às 11h Aux. Educacional (20h)  

Berçário 

II  
18 

30h Vespertino 13h às 17h Professor (a)  

30h Vespertino 13h às 17h Aux. Educacional (20h)  

  30h Vespertino 13h às 17h Aux. Educacional (20h)  

Maternal 

I 
20 

30h     

30h     

Maternal 

II  
23 

30h     

30h     

Pré I 23 
30h     

30h     

Pré II 23 
30h     

30h     

AEE    Caso haja   

 

CRIANÇAS DE INCLUSÃO 

 

Criança Especial Patologia Turma Período Nome do Cuidador 

     

     

     

 

NÃO DOCENTES 

 

Função 
Carga 

Horária 
Período Horário Servidor(a) 

 30h    

 30h    

 30h    

 

DESVIO DE FUNÇÃO 

 

Função 
Carga 

Horária 
Período Horário Nome do Professor / Servidor (a) 

 30h    

 30h    

 30h    

 

REMANESCENTES (PROFESSOR / SERVIDOR)_ 

 

Função 
Carga Horá-

ria 

Objeto de Conhe-

cimento 
Turma Local 

Nome do Professor / Servidor 

(a) 

      

      

 

AULAS LIVRES/TURMAS LIVRES/VAGAS LIVRES 
 

Função 
Carga 

Horária 
Disciplina Turma Período Horário Nome do Professor/Servidor (a) 
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Total de Professores:  

Total de Aux. Educacionais:  

Total de Estagiários:  

Total de servidores na Secretaria:  

Total de Servidores na Cozinha:  

Total de Vigia:  

Total de Servidores em desvio de função:   

Total de Servidores na Unidade Escolar:  

 
 

Primavera do Leste – MT, _____ de dezembro de 2022. 

 
ASSINATURA DO DIRETOR 

 

 

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO 
 

 

ANEXO X 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Unidade Escolar:  
Quant. 

Crianças 
 

Quant. 

Tur-

mas 

 

Diretor (a):  Titulação  

Coord. Pedagó-

gico: 
 Titulação  

 Titulação  

   

Secretário (a) Es-

colar 
 

Titulação 
 

 

TURMAS ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS - 1º AO 3º ANO 

 

Tur-

mas  

 

Quant. de 

Estudantes 
Período Horário 

Quant. 

Aulas 

Objeto de Co-

nhecimento Professor (a) Pedagogo 

1º Ano 25 
Matu-

tino 

7:00h às 

11:00h 

05 
Língua Portu-
guesa 

 

01 Arte  

02 Educação Física  

05 Matemática  

02 História  

02 Geografia  

01 Ensino Religioso  

02 Ciências  

03 
Estratégia de Lei-

tura 
 

02 
Jogos Pedagógi-

cos 
 

2º Ano 25 
Vesper-

tino 
13h às 17h 

05 
Língua Portu-
guesa 

 

01 Arte  

02 Educação Física  

05 Matemática  

02 História  

02 Geografia  

01 Ensino Religioso  
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02 Ciências  

03 
Estratégia de Lei-

tura 
 

02 
Jogos Pedagógi-

cos 
 

3º Ano 25 
Matu-

tino 
7h às 11h 

05 
Língua Portu-

guesa 
 

01 Arte  

02 Educação Física  

05 Matemática  

02 História  

02 Geografia  

01 Ensino Religioso  

02 Ciências  

    03 
Estratégia de Lei-

tura 
 

    02 
Jogos Pedagógi-

cos 
 

 

TURMAS ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS INICIAIS - 4º e 5º Ano 

 

Tur-

mas  

 

Quant. de 

Estudantes 
Período Horário 

Quant. 

Aulas 

Objeto de Conhe-

cimento Professor (a) Pedagogo 

4º Ano 30 
Matu-
tino 

7h às 11h 

05 Língua Portuguesa  

01 Arte  

01 Língua Inglesa  

02 Educação Física  

05 Matemática  

02 História  

02 Geografia  

01 Ensino Religioso  

02 Ciências  

01 Produção de texto  

01 Jogos Matemáticos  

01 
Atividades Carto-
gráficas 

 

01 Ciências na Prática  

4º Ano 30 
Vesper-

tino 
13h às 17h 

05 Língua Portuguesa  

01 Arte  

01 Língua Inglesa  

02 Educação Física  

05 Matemática  

02 História  

02 Geografia  

01 Ensino Religioso  

02 Ciências  

01 Produção de texto  

01 Jogos Matemáticos  

01 
Atividades Carto-

gráficas 
 

01 Ciências na Prática  

5º Ano 30 
Matu-
tino 

7h às 11h 

05 Língua Portuguesa  

01 Arte  

01 Língua Inglesa  

02 Educação Física  

05 Matemática  

02 História  

02 Geografia  

01 Ensino Religioso  

02 Ciências  

01 Produção de texto  

01 Jogos Matemáticos  
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01 
Atividades Carto-

gráficas 
 

01 Ciências na Prática  

5º Ano 30 
Vesper-

tino 
13h às 17h 

05 Língua Portuguesa  

01 Arte  

01 Língua Inglesa  

02 Educação Física  

05 Matemática  

02 História  

02 Geografia  

01 Ensino Religioso  

02 Ciências  

01 Produção de texto  

01 Jogos Matemáticos  

01 
Atividades Carto-

gráficas 
 

01 Ciências na Prática  

AEE   Caso haja    

 

TURMAS ENSINO FUNDAMENTAL 

ANOS FINAIS - 6º ao 7º Ano 

 

Tur-

mas  

Quant. De 

Estudantes 
Período 

Horário Quant. 

Aulas 

Objeto de Conheci-

mento 
Professor (a) Área Específica 

6º Ano 30 
Matu-

tino 
7h às 11h 

05  Língua Portuguesa  

01  Arte  

01  Língua Inglesa  

02  Educação Física  

04  Matemática  

02  História  

02 Geografia  

01  Ensino Religioso  

02 Ciências  

01 Produção de Texto  

01 Jogos Matemáticos  

01 Cartografias na História  

01 
Territórios e Territoria-

lidades 
 

01 Ciências na Prática  

6º Ano 30 
Vesper-

tino 

 

 
 

 

13h às 17h 
 

 

 
 

05  Língua Portuguesa  

01  Arte  

01  Língua Inglesa  

02  Educação Física  

04  Matemática  

02  História  

02 Geografia  

01  Ensino Religioso  

03  Ciências  

    01 Produção de Texto  

    01 Jogos Matemáticos  

    01 Cartografias na História  

    01 
Territórios e Territoria-

lidades 
 

    01 Ciências na Prática  

7º Ano 30 
Matu-

tino 
7h às 11h 

05  Língua Portuguesa  

01  Arte  

01  Língua Inglesa  

02  Educação Física  

04  Matemática  

02  História  

02 Geografia  

01  Ensino Religioso  

03  Ciências  

01 Produção de Texto  

01 Jogos Matemáticos  

01 Cartografias na História  

01 
Territórios e Territoria-

lidades 
 

01 Ciências na Prática  

7º Ano 30 
Vesper-
tino 

 

 
 

 

05  Língua Portuguesa  

01  Arte  

01  Língua Inglesa  

02  Educação Física  
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13h às 17h 

 

 
 

 

04  Matemática  

02  História  

02 Geografia  

01  Ensino Religioso  

03  Ciências  

01 Produção de Texto  

01 Jogos Matemáticos  

01 Cartografias na História  

01 
Territórios e Territoria-

lidades 
 

01 Ciências na Prática  

 

 

ESTUDANTES DE INCLUSÃO 

 

Estudante Especial Patologia Turma Período Nome do Cuidador 

     

     

     

 

NÃO DOCENTES 

 

Função 

Carga 

Horá-

ria 

Período Horário Servidor(a) 

 30h    

 30h    

 30h    

 
DESVIO DE FUNÇÃO 

 

Função 

Carga 

Horá-

ria 

Período Horário Nome do Professor / Servidor (a) 

 30h    

 30h    

 30h    

 
REMANESCENTES (PROFESSOR / SERVIDOR)_ 

 

Função 

Carga 

Horá-

ria 

Objeto de Co-

nhecimento 
Turma Local Nome do Professor / Servidor (a) 

      

      

 

AULAS LIVRES/TURMAS LIVRES/VAGAS LIVRES 

 

Função 

Carga 

Horá-

ria 

Disciplina Turma Período Horário Nome do Professor/Servidor (a) 

       

       

 

Total de Professores:  

Total de Estagiários:  

Total de servidores na Secretaria:  

Total de Servidores na Cozinha:  

Total de Vigia:  

Total de Servidores em Desvio de Função:   

Total de Servidores na Unidade Escolar:  

 

Primavera do Leste – MT, _____ de dezembro de 2022. 
 

ASSINATURA DO/A DIRETOR/A 

 
 

 

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO  
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DECRETO Nº 2244 DE 18 DE NOVEMBRODE 2022 

 

“APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 002/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
DO LESTE-MT, que estabelece diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das Unidades Escolares que compõe a Rede Pública Municipal de 

Ensino”. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 
DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC –Nº 002/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das Unidades Escolares que compõe a Rede Pública 

Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 
 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 2.136/2021. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de novembro de 2022. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
DVMM/RMOF. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 002/2022 

 

Versão: 9 

Aprovação: 18/11/2022 

Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2244/2022 

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação – SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação – SME 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011, e;  

 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 

214; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.274/2006/CNE/MEC que instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) Anos de duração; 
 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021 –Altera a Lei nº 14.113/20, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica – FUNDEB; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 679 de 25 de setembro de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de 

Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências; 
 

CONSIDERANDO, a Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022 – Dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da Educação Básica Pública do 
município de Primavera do Leste – MT;  

 

CONSIDERANDO aLei nº 839 de 15 de julho de 2004 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste – MT; 
 

CONSIDERANDO a Resolução nº 006/2006 do CME/Primavera do Leste/MT que fixa as Normas para a Elaboração e Aprovação do Calendário Escolar; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 008/2010 do CME/ Primavera do Leste/MT que regulamenta a data corte para a matrícula na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental de 09 anos e define quantidade de alunos na Educação Infantil na Rede municipal de Primavera do Leste - MT; 

 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 01 de 14 de janeiro de 2010 que define as Diretrizes Operacionais para a Implantação do Ensino Fundamental de 09 
Anos; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 02 de 2017 que aprova Base Nacional Comum Curricular – BNCC; 

 
CONSIDERANDO o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC-MT/2018. 

 

RESOLVE, 
 

DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - Definir e estabelecer diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR das Unidades Escolares que compõe a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Primavera do Leste. 

 
DA ABRANGÊNCIA 
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Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora e todas as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 

I –Unidade Executora –UEx: Secretaria Municipal de Educação – SME; 

 

II –Unidades Escolares –UE: Unidades que ofertam Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental; 

 

III – Calendário Escolar: Instrumento através do qual são organizados os dias letivos e não letivos que envolvem atividades da UE; 
 

IV – Dia letivo: É o dia destinado ao desenvolvimento do processo didático pedagógico e das atividades curriculares destinadas ao desenvolvimento e aprendiza-
gem das crianças/estudantes; 

 

V – Carga horária: quantidade de horas em que serão desenvolvidas as atividades pedagógicas; 
 

VI– CDCE:Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 4º – Faz parte desta Instrução Normativa: 
 

I. Anexo I –Modelo de Calendário Escolar e Legenda; 

 
II. Anexo II – Modelo de Calendário Escolar Descritivo. 

 

Artigo 5° – Considera-se a Unidade Executora – UEx, a Secretaria Municipal de Educação – SME, responsável por fiscalizar e fazer cumprir todas as normas 
contidas nesta Instrução Normativa, bem como casos omissos. 

 

Artigo 6º - A UE deverá seguir as orientações desta Instrução Normativa que define e estabelece diretrizes para elaboração do CALENDÁRIO ESCOLAR da UE 
da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste para o ano letivo de 2023. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 7º - São de responsabilidade da UEx: 

 
 

I - Promover a divulgação desta Instrução Normativa, mantendo-as atualizadas; 

 
II - Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 

 

III - Promover discussões técnicas com a UE, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão; 

 

IV - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações desta Instrução Normativa; 
 

V– Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos mesmos; 

 
VI - Resolver os casos omissos, bem como, acompanhar a UE e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa. 

 

Artigo 8º - São de responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar: 
 

I – Atender às solicitações da UEx pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação e à participação no processo de atualização; 

 
II – Informar o RH da Unidade Executora sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

 
III – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da UE, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

 

IV – Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimen-
tos na geração de documentos, dados e informações; 

 
V – Elaborar o Calendário Escolar, de forma democrática, seguindo as orientações encaminhadas pela UEx, devendo o mesmo ser aprovado em Assembleia com a 

participação da equipe gestora, os profissionais e o CDCE da UE, com registro em livro ata; 

 
VI- Enviar o Calendário Escolar assinado pelo Diretor e Presidente do CDCE para a análise e aprovação da UEx até o dia estabelecido nesta Instrução Normativa. 

 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Artigo9º - O Calendário Escolar para o ano letivo de 2023 deve garantir: 

I – mínimo de 200 (duzentos) dias letivos; 

II – carga horária anual mínima de 800 (oitocentas) horas nas Unidades Escolares que atendem Educação Infantil em período parcial; 

III- carga horária anual mínima de 2.000 (duas mil) horas nas Unidades Escolares que atendem Educação Infantil em período integral; 

IV- carga horária anual mínima de 1.000 (mil) horas nas Unidades Escolares que atendem Ensino Fundamental em período parcial; 
V- carga horária anual mínima de 1.600 (mil e seiscentas) horas nas Unidades Escolares que atendem Ensino Fundamental em período integral. 

Parágrafo Único: Consideram-se dias letivos, os dias em que forem desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras atividades didático-pedagógicas progra-

madas pela escola e realizadas com o controle de frequência dos estudantes, sob a orientação dos Professores e Coordenação Pedagógica. 
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Artigo 10– A UE deverá elaborar até o dia 28/11/2022o Calendário Escolar do ano de 2023, em Assembleia com a participação da Equipe Gestora, os profissio-

nais e o CDCE. 

§ 1º - Após deliberação em Assembleia, o Diretor da UE deverá encaminhar o Calendário Letivo, no e-mailcoordenacao2018.2020@gmail.comà UEx até o dia 
29/11/2022. 

§ 2º - A UEx realizará a análise do Calendário Escolar até o dia 09/12/2022, apontando as devidas alterações, caso for necessário. 

§ 3º - Após análise da UEx, a UE deverá protocolar o Calendário Escolar até o dia 14/12/2022 na SME para homologação e acompanhamento, sendo: 
 

I – 02 (duas) vias do Calendário Escolar coma Legenda e Calendário Descritivo impresso e cópia por Anexo no e-mail coordenacao2018.2020@gmail.com. 

 
II –O Calendário Escolar deverá conter o carimbo da UE e assinatura do Diretor da UE e presidente do CDCE; 

 

III–01 (uma) cópia do Livro Ata da Assembleia de aprovação do Calendário Escolar pelos Profissionais da Educação e CDCE, com respectivas assinaturas. 
 

§ 4º -A UEx expedirá o Termo de Conformidade do Calendário Escolar para a UE, até o dia 19/12/2022. 
I – Após aprovação e homologação da UEx, o Calendário Escolar não poderá sofrer alterações sem prévia autorização da mesma, sob pena de notificação para o/a 

Diretor/a da UE; 

§ 5º - Após a homologação do Calendário Escolar, a UE poderá solicitar até 02 (duas) alterações à UEx, que deverá expedir documento autorizativo. 
§ 6º- No caso de solicitação de alteração, a UE deverá aguardar o Parecer favorável da UEx para efetiva mudança em seu Calendário Escolar. 

Artigo 11 – Para atender a organização escolar da Educação do Campo, o Calendário Escolar poderá ser adequado à realidade local, desde que cumprindo os 200 

(duzentos) dias letivos e que anteriormente seja discutido e autorizado pela UEx. 
Artigo 12– O Calendário Escolar para a UE de Educação Infantil e de Ensino Fundamental deverá ter no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos. 

 

§ 1º - Dentre os 200 (duzentos) dias letivos não poderá ser considerado letivo os dias de Feriado Nacional. 
 

§ 2º - A UE que programar mais de 200 (duzentos) dias letivos deverá cumpri-los na íntegra. 

 
§ 3º - A UE que estiver em reforma ou construção poderá ter um calendário diferenciado cumprindo o disposto no caput deste artigo. 

 

Artigo 13- A UE deverá prever em seu Calendário Escolar para o ano de 2023 as seguintes datas e períodos: 
I. Período de 10/01/2023 à 13/01/2023 – realização de Inscrição Online para estudantes novos, no endereço http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/ em 

qualquer computador conectado à internet; 

II. Dia 23/01/2023 para retorno de todos os Profissionais da Educação; 
III. Período de 23/01 – 03/02/2023 para realização da Jornada Formativa e Dia “D” – Avaliação do Plano de Ação – Plano de Desenvolvimento Integrado - 

PDI (Dia Letivo); 

IV. Período de 24 a 27/01/2023– expedição de documentos escolares; 
V. Período de 24/01/2023 a 27/01/2023 – realização da matrícula para estudantes novos na Unidade Escolar; 

VI. Dia 06/02/2023– início do Ano Letivo; 

VII. Dia 20 a 22/02/2023–recesso e feriado de Carnaval; 
VIII. Dia 06 e 07/04/2023 – recesso e feriado Paixão de Cristo; 

IX. Dia 21/04/2023 – feriado Tiradentes; 

X. Dia 01/05/2023 – feriado Dia do Trabalho; 
XI. Dia 13/05/2023 –feriado letivo– Aniversário do Município; 

XII. Dia 08 e 09/06/2023 – feriado e recesso de Corpus Christi; 

XIII. Período de 10 a 24/07/2023 como período de férias escolares para os professores e estudantes; 
XIV. Dia 25/07/2023 – feriado Padroeiro São Cristóvão; 

XV. Período de 04 a 06/08/2023 para realização da Festa no Cerrado, considerando os três dias como letivos; 

XVI. Dia 15/08/2023- Dia “D” –Avaliação do Plano de Ação – Plano de Desenvolvimento Integrado - PDI (Dia Letivo); 
XVII. Dias 16 e 17/08/2023 para Formação Pedagógica (contra turno); 

XVIII. Dia 07 e 08/09/2023 – feriado e recesso da Independência do Brasil; 

XIX. Dia 20 e 21/09/2023– Seminário do Alfabetiza - MT; 
XX. Período de 02 a 11/10/2023 – Semana do Brincar; 

XXI. Dias 12 e 13/10/2023 – feriado e recesso Nossa Senhora Aparecida;  

XXII. Dias02 e 03/11/2023 – feriado e recesso de Finados; 
XXIII. Dia 08/11/2023 para realização do Seminário de Formação Continuada do Ensino fundamental, sendo este dia letivo; 

XXIV. Dia 09/11/2023 para realização do Seminário de Formação Continuada da Educação Infantil, sendo este dia letivo;   

XXV. Dia 15/11/2023 – feriado Proclamação da República;  
XXVI. Período de 14 à 17/11/2023 para realização das rematrículas dos estudantes; 

XXVII. Dia 20/11/2023 – feriado Consciência Negra; 

XXVIII. Dia 29/11/2023, para avaliação do Coordenador (a) Pedagógico (a);  
XXIX. Período de 04 a 06/12/2023 para contagem de pontos; 

XXX. Dia 08/12/2023, para Atribuição de Aulas e Jornada de Trabalho (após o período de aula); 

XXXI. Dia 18/12/2023– término do ano letivo; 
XXXII. Período de 21/12/2023 a 20/01/2024 - Férias coletivas      

 

§ 1º - Dentre os dias letivos, devem ser contabilizados os dias destinados a realização de eventos, apresentações de projetos e outras datas definidas pela UE e os 

sugeridos e organizados juntamente com a UEx.  

 
§ 2º - Na UE em que seu Regimento Escolar possuir previsão de Exame/Prova Final, estes deverão ser realizados nos últimos dias de aula, no contra turno. 

 

§ 3º - As UE do Ensino Fundamental deverão prever em seu calendário a data para a realização da Avaliação de Reclassificação, devendo ocorrer até o final do 1º 
Bimestre. 

 

Artigo14 – No retorno das férias, a UEx realizará Jornada Formativa Pedagógica no período de 23/01 a 03/02/2023. 
 

Artigo 15 – As Unidades Escolares deverão realizar uma vez por bimestre,o dia D do Projeto Leitor, conforme datas a seguir: 

 

a) 1º Bimestre – 31/03/2023 

b) 2º Bimestre – 23/06/2023 

c) 3º Bimestre – 22/09/2023 
d) 4º Bimestre – 01/12/2023 

mailto:coordenacao2018.2020@gmail.com
mailto:coordenacao2018.2020@gmail.com
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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Artigo 16 - A UE deverá destinar 01 (um) dia, no mínimo, por bimestre para: 

 

a) Reuniões do Conselho de Classe;  

b) Reunião pedagógica, onde serão tratados assuntos relacionados ao desenvolvimento da prática pedagógica; 

c) Reunião administrativa, onde serão tratados assuntos relacionados às questões administrativas da escola; 

d) Reuniões com os pais/responsáveis; 

e) Reuniões do CDCE conforme definido no Estatuto da UE; 

f) Realização de eventos, apresentações de projetos e outros, definidos pela UE ou sugeridos pela UEx. 

 

§ 1º – Esses dias não poderão ser computados como dias letivos de efetivo trabalho com os estudantes. 

 

§ 2º - As reuniões com pais/responsáveis, administrativas, pedagógicas e do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE, deverão ocorrer fora do 

horário de aula, sendo discriminadas no Calendário Descritivo da UE, informando o horário.  

§ 3º - As reuniões do Conselho de Classe na UE deverão ocorrer na última semana de cada bimestre. 

I – Para UE que ofertar atendimento em período parcial, as reuniões do Conselho de Classe deverão ser realizadas fora do horário de aula, no contra turno; 

II - Nas turmas com atendimento em período integral, os estudantes poderão ser dispensados às 14h para a realização do Conselho de Classe; 

III – Para as UE do Ensino Fundamental que realizam Conselho de Classe Participativo, as datas e horários deverão ser discriminados no Calendário Escolar. 

Artigo 17– Ficam estabelecidos os seguintes períodos de início e término dos bimestres em todas as Unidades Escolares: 

 

a) 1º Bimestre – 06/02 à 20/04/2023 = 49 dias letivos 

b) 2º Bimestre – 24/04 à 07/07/2023 = 53 dias letivos 

c) 3º Bimestre – 26/07 à 29/09/2023 = 48 dias letivos 

d) 4º Bimestre – 02/10 à 18/12/2023 = 50 dias letivos 

 

Artigo 18 – Em casos de não cumprimento de dias letivos pela UE, devido a fatores externos ou adesão a mobilizações e paralisações, os mesmos devem ser re-

postos. 

 

§ 1º - A reposição deve ser realizada considerando os dias não cumpridos, de acordo com a organização pedagógica prevista na data da paralisação. 

 

§ 2º - A reposição deverá ser realizada no primeiro recesso subsequente, previstos no Calendário Escolar. 

 

§ 3º - Caso não tenha mais recesso no Calendário Escolar, a UEx sugerirá datas para ocorrer a reposição, em virtude de organização das Coordenadorias de Ali-

mentação Escolar e do Transporte Escolar.  

 

§ 4º - Para ser considerado dia letivo, deverá ter a presença de no mínimo 50%dos estudantes matriculados nas turmas.   

 

§ 5º- Não será considerada reposição os dias repostos com atividades diferentes das previstas no Calendário Escolar aprovado pelaUEx. 

 

§ 6º - O dia da reposição deverá ser comunicado com antecedência pela UE, às Coordenadorias de Alimentação Escolar e Transporte Escolar. 

 

Artigo 19 – A SME realizará no decorrer do ano letivo as avaliações externas com todos os estudantes do Ensino Fundamental, da seguinte forma: 

 

I - Avaliação diagnóstica – será realizada no período do dia 01 a 10 de março de 2023;  

 

II - Avaliação processual – será realizada no período do dia 26 de junho ao dia 05 de julho de 2023; 

 

III – Avaliação final - será realizada no período do dia 06 a 17 de novembro. 

 

Artigo 20 – A SME realizará a Avaliação Externa nas turmas do Pré II da Educação Infantil, da seguinte forma: 

 

I - Avaliação diagnóstica – será realizada no período do dia 15 a 24 de fevereiro de 2023;  

 

II – Avaliação final - será realizada no período do dia 20 a 30 de novembro. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 21- A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como demais legislações correlatas, omitindo 

dados ou informações que venham influenciar na legalidade e na organização do ano letivo de 2023,será responsabilizada pelos seus atos. 

 

Artigo 22 – Compete à UEx acompanhar, fazer cumprire resolver os casos omissos o disposto nesta Instrução Normativa. 

 

Artigo 23–Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Em 18 de novembro de 2022. 

 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 021/2021 
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ANEXO I 

CALENDÁRIO ESCOLAR ANO LETIVO DE 2023 

REDE MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

JANEIRO 

 

FEVEREIRO 

 

MARÇO 

D S  T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4  1 2 3 4     

8 9 
10 

IO 

11 

IO 

12 

IO 

13 

IO 
14 5 

6 

  # 

@ 

7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 

22 
23 

RPE 

24 

M 

25 

M 

26 

M 

27 

M 
28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31  26 27 
28 

 
 26 27 

 

28 
29 30 31✅        

Dias letivos: 0 Dias letivos: 14 Dias letivos: 23 

ABRIL MAIO JUNHO 

D S  T Q Q S S D S  T Q Q S S D S  T Q Q S S 

 1  1 2 3 4 5 6  1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 
7 8 9 10 11 12 

13 

FL 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 
20 

% 
21 22 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23✅ 24 

23 
24 

@ 
25 26 27 28 29 

28 29 30 31  25 26 27 28 29 30  

30    

Dias letivos: 1º bimestre 12 dias 

2º bimestre 5 dias 

Dias letivos: 23 

  

Dias letivos: 20 

  
JULHO AGOSTO SETEMBRO 

D S  T Q Q S S D S  T Q Q S S D S  T Q Q S S 

 1  1 2 3 

4 

FC 

5 

FC 

SL   1 2 

2 3 4 5 6 

7 

% 8 

6 

FC 

DL 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 

15 

PA 16 

17 

 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 

20 

SAMT 

21 

SAMT 22✅ 23 

23 24 25 

26 

@ 27 28 29 27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29% 30 

30 31    
Dias letivos: 2º bimestre 5 dias 

 3º Bimestre 4 dias 

Dias letivos: 25 

  

Dias letivos: 19 

  
OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

D S  T Q Q S S D S  T Q Q S S D S  T Q Q S S 

1 

2 

SB 

@ 

3 

SB 

4 

SB 

5 

SB 

6 

SB 7  1 2 3 4  1✅ 2 

8 

9 

SB  

10 

SB 

11 

SB 12 13 14 5 6 7 

8 

SFC 

9 

SFC 10 11 3 

4 

CP 

5 

CP 

6 

CP 7 

8 

AJT 9 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 

14 

RM 15 

16 

RM 

17 

RM 18 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 

18% 

§ 

19 

TI 

20 

TI 21 22 23 

29 30 31  26 27 28 

29 

ACP 

30 

  24 25 26 27 28 29 30 

Dias letivos: 20 dias 

 Dias letivos: 18  31 Dias letivos: 12  
TOTAL DE DIAS LETIVOS: 200 
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LEGENDA 

DESCRIÇÃO SIGLA 

Atribuição Jornada de Trabalho AJT 

Avaliação do Coordenador Pedagógico ACP 

Avaliações Externas - SME AE 

Conselho de Classe CC 

Contagem de Pontos CP 

Dias letivos  

Domingo letivo DL 

Feriado   

Férias coletivas  

Feriado letivo FL 

Férias estudantes e professores  

Festa no Cerrado FC 

Início de ano letivo  # 

Início de bimestre @ 

Inscrição online IO 

Matrícula M 

Plano de Ação - Plano de Desenvolvimento Integrado - PDI PA 

Projeto Leitor ✅ 

Recesso   

Rematrícula RM 

Retorno dos Profissionais da Educação das Férias RPE 

Reunião CDCE CDCE 

Reunião com pais/responsáveis RPa 

Reunião administrativa RAd 

Reunião pedagógica  RPe 

Sábado letivo SL 

Jornada Formativa   

Semana do Brincar SB 

Seminário Avalia MT SAMT 

Trabalho Interno TI 

Término do bimestre  % 

Término do ano letivo  § 

Seminário da Formação Continuada SFC 

Outras atividades – se houver Colocar símbolo 

                   

Obs.: Adequar segundo a realidade da UE. 

 

 

 

Primavera do Leste - MT, _____/______/2022. 

 

 

 

_______________________________________________ 

GESTOR ESCOLAR PRESIDENTE CDCE 

  

  

Calendário Escolar – Ano Letivo 2023 

Bimestres Período Dias 

1º Bimestre 06/02 a 20/04 49 

2º Bimestre 24/04 a 07/07 53 

Férias estudantes e professores 10/07 a 24/07 15 

3º Bimestre 26/07 a 29/09 48 

4º Bimestre 02/10 a 18/12 50 

Férias 21/12/2023 a 18/01/2024 30 
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ANEXOII 

LOGO ESCOLA 

CALENDÁRIO ESCOLAR DESCRITIVO – ANO LETIVO 2023 

 

JANEIRO 2023 

- 10 a 13 – Inscrição Online 

- 23 – Retorno dos Profissionais da Educação das férias 

- 24 a 27 - Expedição de Documentos Escolares 

- 24 a 27 - Realização da matrícula para estudantes novos na UE 

- 23 a 31 – Jornada Formativa Pedagógica 

- Dias Letivos: 0  

FEVEREIRO 2023 

-01 a 03 – Jornada Formativa Pedagógica 

- 06 – Início do Ano Letivo e do 1º Bimestre 

- 20 a 22 – Recesso e Feriado Carnaval 

- Reunião de Pais 

- Reunião CDCE 

- Dias Letivos: 14 

MARÇO 2023 

01 a 10 – AvaliaPVA (Avaliação Diagnóstica) 

 

 

 

 

 

 

- Dias Letivos: 23 

 

ABRIL 2023 

- 06 e 07 – Recesso e Feriado Nacional - Paixão de Cristo 

- 21 - Feriado – Tiradentes 

- 20 - Término do 1° Bimestre  

- 24 – Inicio do 2º Bimestre 

- Conselho de Classe  

- Reunião Pedagógica 

- Reunião administrativa 

- Dias Letivos: 12 no 1º bimestre 

05 no 2º bimestre 

MAIO 2023 

- 01 - Feriado Dia do Trabalhador 

-13 - Feriado Letivo - Aniversário do Município/Desfile Cívico 

 

 

 

 

- Dias Letivos: 23 

JUNHO 2023 

- 08 e 09 - Feriado e Recesso Corpus Christi 

- 26 a 30 – AvaliaPVA (Avaliação Processual) 

- Reunião CDCE 

- Reunião Administrativa 

- Reunião com os Pais 

- Reunião Pedagógica 

- Dias Letivos: 20 

JULHO 2023 

-3 a 5 – AvaliaPVA (Avaliação Processual) 

- 07 - Término do 2° Bimestre 

- Conselho de Classe  

- 10 a 24 – Férias escolares (Estudantes e Professores)  

- 25 - Feriado – São Cristóvão  

- 26 -Início do 3º Bimestre 

Dias Letivos: 05 no 2º bimestre 

                      04 no 3º bimestre 

- Dias Letivos: 09 

AGOSTO 2023 

- 04 a 06 – Festa do Cerrado 

- 11 - Dia do Estudante  

- 15 - Plano de ação - PDI  

-16 e 17 - Formação de Professores (contra turno) 

- 22 – Dia do Coordenador Pedagógico 

- 25 – Dia da Educação Infantil  

 

- Dias Letivos: 25 

SETEMBRO 2023 

- 04 a 06 - Semana da Pátria / Atividades Comemorativas / Hora Cívica (En-

sino Fundamental) 

- 07 e 08- Feriado Nacional - Independência do Brasil e recesso 

-20 e 21/09- Seminário Alfabetiza MT 

- 29 - Término do 3° Bimestre 

- 30 – Dia do Secretário Escolar 

- Reunião Pedagógica 

- Reunião com os Pais 

- Reunião com o CDCE 

- Reunião administrativa 

- Dias Letivos: 19 

OUTUBRO 2023 

- 02a 11 - Semana do Brincar 

- 02 - Início do 4° Bimestre 

- 12 e 13 -Feriado Nacional - Nossa Senhora Aparecida/ Dia Nacional da Lei-

tura 

- 15 - Dia do Professor 

- 28 - Feriado - Dia do Funcionário Público  

- Conselho de Classe  

 

- Dias Letivos: 20 

NOVEMBRO 2023 

- 02 e 03 - Feriado Nacional – Finados e recesso 

-3 a 5 – AvaliaPVA (Avaliação Final) 

- 08 - Seminário de Formação Continuada Ensino Fundamental 

- 09- Seminário de Formação Continuada Educação Infantil 

- 12 – Dia do Diretor Escolar 

- 15 – Recesso e feriado Proclamação da República 

- 14 a 17 – Período de Rematrícula 

- 20 - Feriado Estadual - Dia da Consciência Negra 

- 29- Avaliação do Coordenador Pedagógico 

- Reunião Pedagógica 

- Reunião com os Pais 

- Reunião com o CDCE 

- Reunião administrativa 

- Dias Letivos: 18 

DEZEMBRO 2023 

- 04a 06 - Contagem de Pontos dos Profissionais da Educação 

- 08 - Atribuição de Jornada dos Profissionais da Educação após o término as 

aulas no vespertino 

- 18 - Término do 4° Bimestre e do Ano Letivo 

-19 e 20- Trabalho Interno 

- 21 - Início das férias 

- Conselho de Classe 

- Dias Letivos: 14 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mails: dioprima@pva.mt.gov.br | dioprima@outlook.com | Tel.: (66) 3498-3333                                                                   Endereço Eletrônico: https://primaveradoleste.mt.gov.br/dioprima.html 

 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de novembro de 2022 • Edição 2386 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 32 

DECRETO Nº 2245 DE 18 DE NOVEMBRODE 2022 

 

“APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 003/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal 

de Ensino”. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 

e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 

DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 003/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 
 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 2.137/2021. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de novembro de 2022. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
DVMM/RMOF. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 003/2022 

 
Versão: 9 

Aprovação: 18/11/2022 

Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2245/2022 
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011, e; 

 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, da Educação, artigos 205 a 214; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece asDiretrizes e Bases da Educação Nacional; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.274/2006/CNE/MEC que instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) Anos de duração; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 2 de 22 de dezembro de 2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 

obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica; 
 

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 1.570 de 20 de dezembro de 2017 que Homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 

Educação e aprovado na Sessão Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele Anexo, instituem e orientam a implantação da Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC; 

 

CONSIDERANDO o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso - DRC-MT/2018. 
 

RESOLVE, 

 

DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - Estabelecer e regulamentar os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora- UEx e todas as Unidades Escolares - UE da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do 

Leste. 
 

DOS CONCEITOS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

 

Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME; 
 

Unidade Escolar - UE: Unidade que oferta Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental; 

 

https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/lei-ordinaria/2004/83/839/lei-ordinaria-n-839-2004-institui-o-sistema-municipal-de-ensino-de-primavera-do-leste-mt
https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/lei-ordinaria/2015/155/1555/lei-ordinaria-n-1555-2015-aprova-o-plano-municipal-de-educacao-pme-e-da-outras-providencias
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
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Matriz Curricular -é o conjunto de eixos (Interações e Brincadeiras/Campos de Experiência),Áreas de Conhecimento (Componentes Curriculares) que a Unidade 

Escolar oferece para cada etapa/modalidade escolar; 

 

Carga Horária -quantidade de horas em que serão desenvolvidas as atividades pedagógicas; 

 

EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil; 
 

EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental. 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 4º – Considera-se a Unidade Executora – UEx, a Secretaria Municipal de Educação – SME, responsável por fiscalizar e fazer cumprir todas as normas contidas 
nesta Instrução Normativa, bem como casos omissos. 

 
Artigo 5º – Faz parte desta Instrução Normativa:   

 

I. Anexo I – Tabela de organização das aulas por período (parcial, integral e campo); 
II. Anexo II - Matrizes Curriculares da Educação Infantil (parcial e integral); 

III. Anexo III- Matriz Curricular do Ensino Fundamental 1º ao 3º ano; 

IV. Anexo IV- Matriz Curricular do Ensino Fundamental 4º e 5º ano; 
V. Anexo V- Matriz Curricular do Ensino Fundamental 6º e 7º ano; 

VI. Anexo VI- Matriz Curricular do Ensino Fundamental (Tempo Integral); 

 
DAS RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 6º - São de responsabilidade da UEx: 
 

I – Promover a divulgação desta Instrução Normativa, mantendo-as atualizadas; 

 

II - Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 

 

III - Promover discussões técnicas com as Unidades Escolares para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto 
de alteração, atualização ou expansão; 

 

IV - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações desta Instrução Normativa; 
 

 

V – Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa, para aprimoramento das mesmas; 
 

VI – Estabelecer e regulamentar os procedimentos necessários para a elaboração da MATRIZ CURRICULAR das Unidades Escolares da Rede Municipal de 

Ensino para o Ano Letivo de 2023. 
 

VII - Unificar os componentes curriculares na Matriz Curricular e encaminhar para as Unidades Escolares; 

 
VIII – Resolver os casos omissos, bem como, acompanhar a UE e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa.  

 

Artigo 7º - São de responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar: 
 

I - Atender às solicitações da Unidade Executora pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação e à participação no processo de atualização; 

 

II - Informar o RH da Unidade Executora sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

 
III – Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da UE, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

 

IV - Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos 
na geração de documentos, dados e informações; 

 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Artigo 8º - A Matriz Curricular deverá estar em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Documento 

de Referência Curricular de Mato Grosso – DRC - MT, Política Municipal da Educação Infantil – PMEIe Projeto Político Pedagógico– PPP da UE e as legislações 
de ensino vigente. 

 
Artigo 9º – A execução da Matriz Curricular é de responsabilidade da equipe gestora, do corpo docente e do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar - CDCE. 

 

Artigo 10 – A EMEI que atende em período parcial deverá ofertar 04 (quatro) horas diárias, totalizando no mínimo 800 (oitocentas) horas ao ano, conforme Anexo 
I e II. 

 

Artigo 11 – A EMEI que atende turmas em período integral deverá ofertar 10 (dez) horas diárias, totalizando no mínimo 2.000 (duas mil) horas ao ano, conforme 
Anexo I e II. 

 

Artigo 12 – A EMEF que atende em período parcial deverá ofertar 05 (cinco) horas diárias, totalizando no mínimo 1000 (mil) horas ao ano, conforme Anexo I, III, 
IV e V. 

 

Artigo 13 – A EMEF que atender em período integral deverá ofertar 08 (oito) horas diárias, totalizando no mínimo 1.600 (mil e seiscentas) horas ao ano, conforme 
Anexo I e VI. 

 

Artigo 14 – As EMEF deverãoorganizarem em tempo de 60 (sessenta) minutos as horas/aulas, conforme Anexo I. 
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Artigo 15 – A Matriz Curricular deverá seguir os fundamentos norteadores das Diretrizes Nacionais para a Educação (DCN/DCNEI), da BNCC, bem como DRC-

MT e Política Municipal de Educação Infantil, que contemplem o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 
 

Artigo 16 – A Matriz Curricular da Educação Infantil está estruturada com base no eixo curricular das Interações e Brincadeiras,dos Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento e Campos de Experiências. 
 

Parágrafo Único – A Educação Infantil deve garantir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês (zero a 1 ano e 6 meses), das crianças bem pequenas 

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e das crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). 
 

Artigo 17 - A organização curricular para o Ensino Fundamental está composta por um conjunto de habilidades e competências específicas apresentadas nos objetivos 

e direitos de aprendizagem e desenvolvimento de cada componente curricular, com a seguinte estruturação:  
 

§1º - A Matriz Curricular do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º ao 3º ano) deverá ser estruturada com base no Documento de Referência Curricular Para o 
Estado de Mato Grosso – DRC-MT, em Áreas de Conhecimento: 

 

I. Linguagens: Língua Portuguesa, Educação Física, Estratégias de Leitura, Jogos Pedagógicos e Arte; 
 

II. Ciências Humanas: História, Geografia, Ensino Religioso; 

 
III. Ciências da Natureza: Ciências Físicas e Biológicas, Programa de Saúde e Meio Ambiente; 

 

IV. Matemática: Matemática 
 

§2º - A Matriz Curricular do Ensino Fundamental em Tempo Integral- Anos Iniciais (1º ao 3º ano) deverá ser estruturada com base no Documento de Referência 

Curricular Para o Estado de Mato Grosso – DRC-MT, em Áreas de Conhecimento: 
 

I. Linguagens: Língua Portuguesa, Educação Física, Estratégias de Leitura, Jogos Pedagógicos, Arte, Comunicação e Expressão, Literatura Infantil, Fa-

zendo Artes, Brinquedoteca e Natação; 
 

II. Ciências Humanas: História, Geografia, Ensino Religioso, Repertório Cultural; 

 
III. Ciências da Natureza: Ciências Físicas e Biológicas, Programa de Saúde e Meio Ambiente; 

 

IV. Matemática: Matemática e Iniciação as Tecnologias Digitais; 
 

 

§3º - A Matriz Curricular do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (4º e 5º ano) deverá ser estruturada com base no Documento de Referência Curricular Para o Estado 
de Mato Grosso – DRC-MT, em Áreas de Conhecimento: 

 

I. Linguagens: Língua Portuguesa, Educação Física, Produção de Texto, Língua Inglesa e Arte; 
 

II. Ciências Humanas: História, Geografia, Ensino Religioso e Atividades Cartográficas; 

 
III. Ciências da Natureza: Ciências Físicas e Biológicas, Programa de Saúde e Meio Ambiente e Ciências na Prática; 

 

IV. Matemática: Matemática e Jogos Matemáticos. 
 

 

§4º - A Matriz Curricular do Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º ano) deverá ser estruturada com base no Documento de Referência Curricular Para o Estado 
de Mato Grosso – DRC-MT, em Áreas de Conhecimento: 

 

I. Linguagens: Língua Portuguesa, Educação Física, Produção de Texto, Língua Inglesa e Arte; 
 

II. Ciências Humanas: História, Geografia, Ensino Religioso, Cartografias na História e Territórios e Territorialidades; 

 
III. Ciências da Natureza: Ciências Físicas e Biológicas, Programa de Saúde e Meio Ambiente e Ciências na Prática; 

 

IV. Matemática: Matemática e Jogos Matemáticos. 
 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18- A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como demais legislações correlatas, omitindo 
dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização do ano letivo de 2023, será responsabilizada pelos seus atos. 

 

Artigo 19 – Compete à UEx acompanhar, fazer cumprir e resolver os casos omissos o disposto nesta Instrução Normativa. 
 

Artigo 20 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Em 18 de novembro de 2022. 

 

 
 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 
Portaria nº 021/2021  
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ANEXO I 

TABELA DE ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL POR PERÍODO (PARCIAL E INTEGRAL) 

 

PERÍODO INTEGRAL 

 

EIXO CURRICULAR INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS/CAMPOS DE EXPERIENCIAS 

TURMAS BERÇÁRIO I BERÇÁRIO II MATERNAL I MATERNAL II 

CARGA HORÁRIA 2.000 2.000 2.000 2.000 

 

OBS: I - Adequação da Matriz Curricular conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro 
de 2009, BNCC, DRC-MT e DCNEIS; 

II - Na Educação Infantil não há divisão em hora/aula. 

  III - A UE poderá ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx. 
 

PERÍODO PARCIAL 

 

EIXO CURRICULAR INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS/CAMPOS DE EXPERIENCIAS 

TURMAS BERÇÁRIO I BERÇÁRIO II MATERNAL I MATERNAL II PRÉ I PRÉ II 

CARGA HORÁRIA 800 800 800 800 800 800 

 

OBS: I - Adequação da Matriz Curricular conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Resolução CNE/CEB nº 05 de 17 de dezembro 
de 2009, BNCC, DRC-MT e DCNEIS; 

II - Na Educação Infantil não há divisão em hora/aula. 

  III - A UE poderá ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx. 
 

TABELA DE ORGANIZAÇÃO DAS AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR PERÍODO 

 

Unidade Escolar do Ensino Fundamenta com Período Parcial – aulas de 60' min 

Aulas/semana Tempo semanal Tempo anual Início aula Término aula 

25 aulas 25 horas 1000 horas 
7:00 horas 12:00 horas 

13:00 horas 18:00 horas 

OBS: I - A UE poderá ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx. 

 

Unidade Escolar do Ensino Fundamental com Período Integral – aulas de 60' min 

Aulas/semana Tempo semanal Tempo anual Início aula Término aula 

40 aulas 

 

40 horas 
 

 

1.600 horas 

 
7:30h 16:30h 

OBS: I - A UE poderá ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx. 
 

Unidade Escolar do Campo – aulas de 60' min 

Aulas/semana Tempo semanal Tempo anual Início aula Término aula 

25 aulas 25 horas 1.000 horas 8 horas 13 horas 

OBS: I - A UE poderá ter horário diferenciado de atendimento conforme a     necessidade de sua clientela e autorização da UEx. 
 

 

 

ANEXO II 

MATRIZ CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

MATRIZ CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 

PERÍODO INTEGRAL 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR CARGA HORÁRIA ANUAL 

E
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O
S
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S
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T

U
R
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N
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e
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

E DESENVOLVIMENTO 

CRECHE 

BERÇÁRIO I E II MATERNAL I E II 

Brincar 

Conhecer-se 

Conviver 
Expressar 

Explorar 

Participar 

 

 

 

 

 

 

2000 horas 

 

 

 

 

 

 

2000 horas 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 
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O Eu, o outro e nós; 

Corpo, gestos e movimentos; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 
Traços, sons, cores e formas; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

MATRIZ CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 

PERÍODO PARCIAL 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR CARGA HORÁRIA ANUAL 

E
IX
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R
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e
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e
s 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

E DESENVOLVIMENTO 

CRECHE PRÉ-ESCOLA 

BERÇÁRIO I E II MATERNAL I E II 

PRÉ 

 I E II 

Brincar 

Conhecer-se 

Conviver 
Expressar 

Explorar 

Participar 

 

 

 

 

 

 

800 horas 

 

 

 

 

 

 

800 horas 

 

 

 

 

 

 

800 horas CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

O Eu, o outro e nós; 

Corpo, gestos e movimentos; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

Traços, sons, cores e formas; 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

 

 

 

ANEXO III 

MATRIZ CURRICULAR 2023 

ENSINO FUNDAMENTAL – PERÍODO PARCIAL 

 

ANOS INICIAIS - 1º AO 3º ANO 

 

 

 

ANEXO IV 

 

MATRIZ CURRICULAR 2023 

ENSINO FUNDAMENTAL – PERÍODO PARCIAL 

 

ANOS INICIAIS - 4º E 5º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

BASE NACIONAL 

COMUM 

Área de Conhecimento 
Carga Horária/Aula 

Semanal 

Carga Horária 

Anual 

Linguagens 

Língua Portuguesa 05  200 

Arte 01 40 

Língua Inglesa 01 40 

Educação Física 02  80 

Matemática Matemática 05 200 

Ciências Humanas 

História 02 80 

Geografia 02 80 

Ensino Religioso 01 40 

Ciências da Natureza 
Ciências F.B.Prog. S. e Meio 

Ambiente 
02  

80 

 

 

Produção de texto 01  40 

Jogos Matemático 01  40 

 

 

 

 

 

BASE NACIONAL CO-

MUM 

Área de Conhecimento 
Carga Horária/Aula 

Semanal 

Carga Horária 

Anual 

Linguagens 

Língua Portuguesa 05  200 

Arte 01  40 

Educação Física 02  80 

Matemática Matemática 05  200 

Ciências Humanas 

História  02  80 

Geografia 02  80 

Ensino Religioso 01 40 

Ciências da Natureza Ciências F.B.Prog. S. e Meio Ambiente  02  
 
80 

 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

Estratégias de Leitura 03 
 
120 

Jogos Pedagógicos 02 
 

80 

TOTAL 
25 horas/aulas 

 

1000h 
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PARTE DIVERSIFICADA Atividades Cartográfica 01 40 

Ciências na Prática 01 40 

TOTAL 25 horas/aulas 1000h 

 

 

ANEXO V 

ENSINO FUNDAMENTAL – PERÍODO PARCIAL 

MATRIZ CURRICULAR 2023 

 

ANOS FINAIS - 6° AO 7° ANO 

 

 

 

 

 

 

 

BASE NACIONAL 

COMUM 

Área de Conhecimento 
Carga Horária/Aula 

Semanal 

Carga Horária 

Anual 

Linguagens 

Língua Portuguesa 05  
200 

Arte 01 40 

Língua Inglesa 01 40 

Educação Física 02  80 

Matemática Matemática 04  160 

Ciências Humanas 

História 02 80 

Geografia 02 80 

Ensino Religioso 01 40 

Ciências da Natureza 
Ciências F.B.Prog. S. e Meio 

Ambiente 
02  

80 

 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

Estratégia de Leitura 01  40 

Jogos Matemático 01  40 

Cartografias na História 01 40 

Territórios e Territorialidades 01  40 

Ciências na Prática 01 40 

TOTAL 25 horas/aulas 1000h 

 

 

 

ANEXO VI 

MATRIZ CURRICULAR 2023 

ENSINO FUNDAMENTAL – PERÍODO INTEGRAL 

 

ANOS INICIAIS - 1º AO 3º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE NACIONAL 

COMUM 

Área de Conhecimento 
Carga Horária/Aula 

Semanal 

Carga Horária 

Anual 

Linguagens 

Língua Portuguesa 06 240 

Arte 01  40 

Educação Física 02  80 

Matemática Matemática 06 240 

Ciências Humanas 

História  02  80 

Geografia 02  80 

Ensino Religioso 01 40 

Ciências da Natureza Ciências F.B.Prog. S. e Meio Ambiente  02  
 

80 

 

 

 

 

 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

Estratégias de Leitura 02 
 

80 

Jogos Pedagógicos 02 
 

80 

Comunicação e Expressão 02 
 

80 

Iniciação as Tecnologias Digitais 02 80 

Literatura Infantil 02 80 

Fazendo Artes 02 80 

Natação 02 80 

Repertório Cultural 02 80 

Brinquedoteca 02 
 

80 

TOTAL 
40 horas/aulas 

1600h 
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DECRETO Nº 2246 DE 18 DE NOVEMBRODE 2022 

 

“APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 004/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL da Rede Pública Municipal de Ensino.” 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 
DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 004/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização e funcionamento das UNIDADES ESCOLARES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 
 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 2.138/2022. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de novembro de 2022. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
DVMM/RMOF. 
 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 004/2022 
 

Versão: 9 

Aprovação: 18/11/2022 
Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2246/2022 

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011, e; 
 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 

214; 
 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste – MT; 

 

CONSIDERANDO a Resolução n° 005/2006 do CME/Primavera do Leste/MT que fixa as Normas para a oferta para a Educação Infantil no Sistema Municipal de 
Ensino; 

 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021 –Altera a Lei nº 14.113/20, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica – FUNDEB; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008 que Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do Artigo 60 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNE nº 02 de dezembro de 2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obriga-

toriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica; 
 

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 1.570 de 20 de dezembro de 2017 que homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional 

de Educação, aprovado na Sessão Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.092 de 12 de julho de 2022 que autoriza o poder executivo municipal a considerar o agente de Educação Infantil ou cargo correlato 
como Professor de Educação Infantil; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022 que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da Educação Básica Pública 
do município de Primavera do Leste – MT; 

 

CONSIDERANDO o documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC/MT de 2018. 
 

RESOLVE, 

 

DA FINALIDADE 
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Artigo 1º - Estabelecer critérios e orientar os procedimentos para organização das UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 
 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora e todas as Unidades Escolares de Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Primavera do Leste. 

 

DOS CONCEITOS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 

I. Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME; 
 

II. Unidade Escolar - UE: Unidade Escolar que oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

 
III. Educação Infantil: Etapa da Educação Básica que se organiza em creche, de 06 meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade e em pré-escola, 

dos 04 (quatro) aos 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.  

 
IV. Avaliação do Processo de Aprendizagem na Educação Infantil deverá ser realizada mediante as observações e registros do desenvolvimento das crian-

ças a partir do planejamento das práticas pedagógicas, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental; 

 
V. EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 4º – A Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI, deverá seguir as orientações desta Instrução Normativa e demais Atos Normativos que regulamen-

tam as questões gerais quanto ao Calendário Escolar, da Matrícula, a Matriz Curricular, da Atribuição de Aulas e de Regime/Jornada de Trabalho, das Atribuições 
e Atividades a serem desenvolvidas pelos Profissionais da Educação e de escolha e atuação da Coordenação Pedagógica. 

 

Artigo 5º - Considera-se a Unidade Executora, a Secretaria Municipal de Educação, responsável por fiscalizar e fazer cumprir todas as normas contidas nesta 
Instrução Normativa, bem como casos omissos. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 6º – Atribuições da Unidade Executora - UEx: 

 
I. Promover a divulgação desta Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

 

II. Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 
 

III. Promover discussões técnicas com a UE, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de altera-

ção, atualização ou expansão; 
 

IV. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e res-

pectivos procedimentos de controle; 
 

V. Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativapara aprimoramento das 

mesmas; 
 

VI. Promover a Formação Continuada dos Profissionais da Educação; 

 
VII. Resolver os casos omissos nesta Instrução Normativa. 

 

Artigo 7º - São de responsabilidade do Diretor (a) da UE: 
 

I. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da Unidade, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

 
II. Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização na geração 

de documentos, dados e informações; 

 
III. Informar ao RH da UEx, sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principal-

mente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional; 
 

IV. Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação e à participação no processo de atualiza-

ção; 
 

V. Priorizar a qualidade da aprendizagem respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos; 

 
VI. Realizar diagnóstico e reformular anualmente, em conjunto com os Profissionais da UE, o Plano de Ação da UE, levando em consideração a avaliação 

da Formação Continuada, dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e dos Índices de Aprendizagem das crianças, com metas e estratégias, que 

serão inseridas no Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso; 
 

VII. Implementar as metas do Plano de Ação da UE, garantindo sua execução. 

 
DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Artigo 8º – A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos e 11(onze) 
meses, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.        
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Artigo 9º - A UE deverá ter como documento norteador para subsidiar a prática pedagógica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - 

DCNEI, Base Nacional Comum Curricular - BNCC, Documento de Referência Curricular para Mato Grosso - DRC-MT, Política de Educação Infantil para o Mu-
nicípio de Primavera do Leste – PMEI e Projeto Político Pedagógico – PPP e Orientativo da Formação Continuada. 

 

Artigo 10 – O professor deverá planejar considerando as interações e as brincadeiras, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os objetivos de aprendiza-
gem e desenvolvimento contidos nos campos de experiências. 

 

Artigo 11 – Ao planejar, o professor precisa pensar os espaços, os materiais e o tempo, em que as intenções pedagógicas estejam voltadas para uma prática que 
lhe exige ação-reflexão-ação. 

 

Artigo 12– O professor deverá lançar o planejamento da jornada diária no Sistema ofertado pela Secretaria Municipal de Educação. 
 

DAS AVALIAÇÕES 

 

Artigo 13 – A avaliação na Educação Infantil será sistematizada por meio de relatório descritivo, mediante o registro do processo do desenvolvimento integral da 

criança. 
 

§1º - O relatório de avaliação do professor dar-se-á através de registros diários descritivos, fotos, vídeos, portfólios, dossiês entre outros, que deverá ser inserido no 

Sistema de Diário Online no final do 1º e 2º semestre. 
 

§2º - O relatório descritivo é um documento que deverá descrever o que a criança vivenciou individualmente ou em grupo, nos espaços internos e externos, a partir 

das intencionalidades pedagógicas. Comunicando a trajetória de suas aprendizagens e o desenvolvimento da criança. 
 

§3º - A avaliação do processo de aprendizagem deverá ser contínua e contemplar os instrumentos e procedimentos diferenciados de acompanhamento, possibili-

tando a observação e o registro. 
 

Artigo 14 - Para acompanhar as metas do Plano de Ação de cada UE e as metas apresentadas no Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI/TCE-MT será feita a 

mensuração através de Conceitos que deverão estar em consonância com o Relatório Descritivo Individual de cada criança, sendo: 
 

I. CONCEITO A - Dentro dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se). A 

criança nas interações e brincadeiras em todos os Campos de Experiências (o Eu, o Outro e Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons, Cores e 
Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações), vivenciou experiências significativas 

planejadas, considerando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e as especificidades e necessidades de cada criança, SUPERANDO os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em sua faixa etária; 
 

II. CONCEITO B- Dentro dos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se). A 

criança nas interações e brincadeiras em cada Campos de Experiências (o Eu, o Outro e Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons, Cores e 
Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações),vivenciou experiências significativas 

planejadas considerando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e as especificidades e necessidades de cada criança, ATENDENDO A 

MAIORIA dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em sua faixa etária; 
 

III. CONCEITO C - Dentro dos seis direitos de aprendizagem (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se). A criança nas interações 

e brincadeiras em todos os Campos de Experiências (o Eu, o Outro e Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, 
Pensamento e Imaginação; Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações),vivenciou experiências significativas planejadas considerando 

os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e as especificidades e necessidades de cada criança, NECESSITANDO DE MAIS ESTÍMULOS 

para alcançar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em sua faixa etária.     
 

Artigo 15 – Realizar o Conselho de Classe bimestralmente com participações de professores, coordenadores pedagógicos e auxiliar educacional. 

 
Parágrafo Único – No Conselho de Classe deverá ser dialogado sobre a aprendizagem e o desenvolvimento individual e do grupo de crianças, buscando estraté-

gias que atendam as necessidades para o desenvolvimento integral da criança. 

 
DA INCLUSÃO  

 

Artigo 16 – O Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva – NAMEI tem como objetivo principal desenvolver e assegurar a Política de Educa-
ção Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva por meio de uma equipe multidisciplinar que desenvolverá o seu trabalho junto aos professores, professores de 

AEE e famílias, com foco no desenvolvimento da aprendizagem das crianças atendidas no núcleo.  

 
§ 1º- Quanto aos encaminhamentos, estes deverão seguir os critérios abaixo: 

 

I. Os encaminhamentos devem ser feitos pela UE, a partir das observações do professor em sala de aula apontando as dificuldades da criança; 
 

II. As fichas de encaminhamento serão disponibilizadas pelo NAMEI e devem ser preenchidas pelo professor, com a supervisão da coordenação pedagó-
gica da UE, observando e respondendo com atenção todos os itens constantes, de modo a esclarecer o máximo possível a condição observada na cri-

ança.  

 
§ 2º O trabalho da equipe multidisciplinar do NAMEI passará pelas seguintes fases: 

 

I. Triagem – A triagem consiste em uma anamnese com os pais e dois ou mais atendimentos com a criança, que poderá seguir para a avaliação ou ser 
encaminhada para os órgãos da Secretaria de Saúde; 

 

II. Avaliação – Após a triagem os profissionais verificarão a necessidade de fazer uma avaliação da criança, podendo seguir para os atendimentos de inter-
venção ou ser encaminhada para os órgãos da Secretaria de Saúde; 

 

III. Atendimento do NAMEI – Após a avaliação os profissionais verificarão a necessidade de fazer intervenção com a criança que apresentar dificuldades 
na aprendizagem, dar suporte para a prática pedagógico dos professores e orientação sobre o desenvolvimento da criança as famílias.  

 

Artigo 17 - Na UE com Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado - AEE, equipada e em uso, terá direito a um Professor de 
Educação Especial e na falta deste, um professor Pedagogo preferencialmente habilitado em curso de AEE ou Educação Especial/Educação Inclusiva. 
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§ 1º - O professor para a Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado - AEE deverá ser efetivo, com regime/jornada de trabalho de 

30 (trinta) horas semanais, devendo o mesmo dividir sua carga horária em 02 (dois) turnos de atendimento da UE. 
 

§ 2º - A responsabilidade na disponibilização de vagas para as salas de AEE é da Coordenação Pedagógica do NAMEI. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18 - A UE manterá sob sua guarda a documentação escolar das crianças sendo que, os registros descritivos e a frequência escolar fazem parte da documen-
tação escolar a ser expedida ao término da Educação Infantil ou nos casos de transferência.  

 

Parágrafo Único: Em caso de transferências de crianças, o professor deverá elaborar um relatório parcial do percurso da criança, compilar os registros realizados 
até o momento e entregá-los à Equipe Gestora que o encaminhará junto com a transferência da criança, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

Artigo 19 – A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações normativas estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como demais legislações correlatas, 

omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade das instruções contidas neste ato normativo, será responsabilizada pelos seus atos. 

 
Artigo 20 - Fica vedada a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título pela UE relativos às determinações desta Instrução Normativa. 

 

Artigo 21 – Compete à UEx, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e resolver os casos omissos. 
 

Artigo 22 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Em 18 de novembro de 2022. 
 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 
Portaria nº 021/2021 

 

 

DECRETO Nº 2247 DE 18 DE NOVEMBRODE 2022 

 

 “APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 005/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 

DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização das UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL da Rede 

Pública Municipal de Ensino”. 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 

e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  
 

DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 005/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização das UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDA-

MENTAL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 
 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 2.139/2021. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de novembro de 2022. 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DVMM/RMOF. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 005/2022 
 

Versão: 9 

Aprovação: 18/11/2022 

Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2247/2022 

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME 

 

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011, e; 
 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 

214; 
 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 150 de dezembro de 1999 do CEE/MT que estabelece normas aplicáveis para a Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino, 

com vistas à adaptação da legislação educacional às disposições da Lei nº 9394/96 e da Lei Complementar nº 49/98, e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 que institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT; 
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CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.274/2006/CNE/MEC que instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) anos de duração; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 04/2006 do CME/Primavera do Leste/MT que fixa normas para Progressão Parcial e aproveitamento de estudos em nível de 

Educação Básica, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino, e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021 –Altera a Lei nº 14.113/20, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica – FUNDEB; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 02/2007 do CME/Primavera do Leste/MT que regulamenta o Ensino Fundamental para 09 anos no Sistema Municipal de Ensino; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 
 

CONSIDERANDO a Resolução nº 08/2010 do CME/Primavera do Leste/MT que regulamenta a data de corte para a matrícula na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental de 09 anos e define quantidade de estudantes na Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.583 de 02 de outubro de 2015 que assegura matrícula para a criança com Deficiência locomotora na Escola Municipal mais próxima 

de sua residência; 
 

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 1.570 de 20 de dezembro de 2017 que homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 

Educação, aprovado na Sessão Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE nº 02 de dezembro de 2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obriga-
toriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica; 

CONSIDERANDO a Resolução N. 006/2018 do CME/Primavera do Leste/MT que regulamenta a Progressão Parcial; 

 
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB nº02 de 13 de setembro de 2018que aprova as Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula inicial de crianças 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos quatro e aos seis anos de idade; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022 que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da Educação Básica Pública do 

município de Primavera do Leste – MT; 

 
CONSIDERANDO o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC/MT de 2018. 

 

RESOLVE, 

 

DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - Estabelecer critérios e orientar os procedimentos para organização das UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora e todas as Unidades Escolares do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de 
Primavera do Leste. 

 

DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

 
VI. Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME; 

 

VII. Unidade Escolar - UE: Unidade Escolar que oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental; 
 

VIII. Ensino Fundamental: etapa de desenvolvimento escolar que compreende estudantes de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade; 

 
IX. Progressão Parcial: é o procedimento que permite promoção do estudante naqueles componentes curriculares em que demonstrou domínio e sua retenção 

naquelas em que ficou evidente a deficiência de aprendizagem; 

 

X. Avaliação da Aprendizagem: é o momento em que o professor interpreta os dados da aprendizagem e desenvolvimento das práticas pedagógicas plane-

jadas, com a finalidade de aperfeiçoar o processo de aprendizagem de seus estudantes; 
 

XI. EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental. 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 4º – A Escola Municipal do Ensino Fundamental – EMEF deverá seguir as orientações desta Instrução Normativa e demais Atos Normativos que regulamen-
tam as questões gerais quanto ao Calendário Escolar, da Matricula, a Matriz Curricular, da Atribuição de Aulas e de Regime/Jornada de Trabalho, das Atribuições e 

Atividades a serem desenvolvidas pelos Profissionais da Educação e de escolha e atuação da Coordenação Pedagógica. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 5º – Atribuições da Unidade Executora - UEX: 
 

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-as atualizadas; 

 
II. Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 

https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/resolucao/2006/0/4/resolucao-n-4-2006-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/resolucao/2007/0/2/resolucao-n-2-2007-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/resolucao/2010/0/8/resolucao-n-8-2010-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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III. Promover discussões técnicas com a UE, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 

atualização ou expansão; 
 

IV. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e respec-

tivos procedimentos de controle; 
V. Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento das 

mesmas; 

 

VI. Promover a Formação Continuada dos Profissionais da Educação; 

 

VII. Resolver casos omissos. 
 

Artigo 6º - São de responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar: 
 

I. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da UE, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

 
II. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização na geração de 

documentos, dados e informações; 

 
III. Informar ao RH da UEx, sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principal-

mente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional; 

 
IV. Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação; 

 

V. Priorizar a qualidade da aprendizagem respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos;  
 

VI. Avaliar e reelaborar anualmente em conjunto com os profissionais da UE o Plano de Ação, levando em consideração a avaliação dos Indicadores de 

Qualidade do Ensino Fundamental e dos Índices de Aprendizagem dos estudantes, com metas e estratégias, que serão inseridas no Programa de Desen-
volvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas de Mato Grosso; 

 

VII. Implementar as metas do Plano de Ação, garantindo sua execução. 
 

DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Artigo 7º – A UE deverá ter como documento norteador para subsidiar a prática pedagógica, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, a Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, Documento de Referência Curricular para Mato Grosso– DRC/MT e o Projeto Político Pedagógico– PPP da UE e Orientativo 

da Formação Continuada. 
 

Artigo8º– A UE deverá considerar os princípios descritos no artigo 6º da Resolução nº 07/2010 do CNE/CEB, que além de nortear as práticas pedagógicas na UE, 

também embasarão a construção dos Projetos Políticos Pedagógicos e Regimentos Escolares, procurando garantir a qualidade e a equidade do ensino. 
 

Artigo 9º – O professor deverá planejar o ano letivo de 2023, levando em consideração os direitos e objetivos de aprendizagens a partir da avaliação diagnóstica 

realizada no início do ano. 
 

DAS AVALIAÇÕES E RECUPERAÇÃO 

 

Artigo 10 – A avaliação deverá subsidiar permanentemente o Professor no exercício de sua atividade, orientando as retomadas necessárias na prática pedagógica, 

devendo as ações estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico– PPP da UE. 

 
Parágrafo Único - No primeiro ano do Ensino Fundamental, marco inicial da alfabetização do estudante, cabe ao professor acompanhar cotidianamente a sua 

aprendizagem criando alternativas metodológicas àquelas que apresentarem maiores dificuldades. 

 
Artigo 11 - A avaliação da aprendizagem deverá ser diagnóstica, formativa e contínua, de forma a garantir o processo de apropriação de conhecimentos.  

 

Parágrafo Único - A aprovação está condicionada ao mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência, em relação ao cômputo do total de horas letivas, 
considerando como um Bloco Pedagógico do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental (anos iniciais). 

 

Artigo 12 – Os resultados do processo de avaliação deverão conter indicações descritivas sobre os diferentes aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem do 
educando. 

 

§1º - No Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1° ao 3°ano) a avaliação será sistematizada bimestralmente por meio de um relatório descritivo e posterior aplicado 
um conceito, o qual o professor deverá enfatizar o desenvolvimento da aprendizagem do estudante, levando em consideração quais habilidades foram desenvolvidas, 

garantindo os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 
 

§2º - No Ensino Fundamental - Anos Iniciais (4º e 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano) a avaliação deverá acontecer em diversos momentos e com várias abordagens, 

possibilitando a reorganização de metodologias para a melhor aprendizagem dos estudantes, sistematizada bimestralmente por meio de nota aberta. 
 

Artigo 13 - Para acompanhar as metas do Plano de Ação de cada UE, no que se refere aos 1° e 3°anos do Ensino Fundamental anos iniciais e as metas apresentadas 

no Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI/TCE-MT será feita a mensuração através de Conceitos que deverão estar em consonância com o Relatório Descritivo 
Individual de cada estudante, sendo: 

 

I. Conceito A – Dentro da progressão das aprendizagens (reconhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar) e através do desenvolvimento das 
habilidades, o estudante é capaz de observar, formular questões, levantar hipóteses e buscar comprovações, TENDO ALCANÇADO os objetivos propos-

tos para o bimestre; 

 
II. Conceito B – Dentro da progressão das aprendizagens (reconhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar) e através do desenvolvimento das 

habilidades, o estudante é capaz de observar, formular questões, levantar hipóteses e buscar comprovações, TENDO ALCANÇADO A MAIORIA dos 

objetivos propostos para o bimestre; 
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III. Conceito C – Dentro da progressão das aprendizagens (reconhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar), por meio de novas estratégias, o 

estudante NECESSITA APRIMORAR o desenvolvimento das habilidades para observar, formular questões, levantar hipóteses e buscar comprovações, 

para alcançar os objetivos propostos no bimestre. 
 

Artigo 14 – Para acompanhar as metas do Plano de Ação de cada UE, no que se refere Ensino Fundamental e as metas apresentadas no Plano de Desenvolvimento 

Integrado – PDI/TCE-MT será calculado através das avaliações do rendimento escolar dos estudantes. 
 

Artigo 15 - Para obter as porcentagens das metas do Plano de Ação de cada UE e as metas apresentadas no Plano de Desenvolvimento Integrado – PDI/TCE-MT, a 

UE deverá seguir orientações da SME para acompanhamento das metas estabelecidas. 
 

Artigo 16 – A SME realizará a Avaliação de Aprendizagem para diagnóstico e monitoramento do nível de aprendizagem dos estudantes, no decorrer do ano letivo, 

a partir do Avalia PVA com todos os estudantes do Ensino Fundamental. 
 

§1º – A avaliação tem por finalidade identificar o nível de aprendizagem dos estudantes, viabilizando assim, o desenvolvimento de ações e estratégias que fortaleçam 
o desenvolvimento das práticas pedagógicas. 

 

§2º – Caberá a SME definir os parâmetros e disponibilizar instrumentos padronizados de avaliação. 
 

§3º – A SME apresentará a Direção e Coordenação Pedagógica o resultado do desempenho de cada da UE. 

 
§4º– A UE deverá olhar para os resultados e observar quais os descritores que os estudantes apresentam dificuldades, facilidades e desenvolverem intervenções para 

que o estudante possa avançar. 

 
§5º - Serão realizadas 03(três) avaliações no decorrer do ano letivo, nos seguintes períodos: 

 

I - Avaliação diagnóstica – será realizada no período do dia 01 a 10 de março de 2023;  
 

II - Avaliação processual – será realizada no período do dia 26 de junho ao dia 05 de julho de 2023; 

 
III – Avaliação final - será realizada no período do dia 06 a 17 de novembro de 2023. 

 

Artigo 17 - O Professor do Ensino Fundamental que em sua turma tiver estudantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem e defasagem de desempenho nos 
Direitos e Objetivos de Aprendizagem, deverá utilizar de 02 horas semanais da hora-atividade para Assessoramento Pedagógico. 

 

Artigo 18 - Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 
 

I – a alfabetização e o letramento;  

 
II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, 

assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia;  

 
III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental 

como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro; 

 
§ 1º Considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a 

todos os estudantes as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos.  

 
§ 2º Considerando as características de desenvolvimento dos estudantes, cabe aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade das 

crianças nas salas de aula e as levem a explorar mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, a utilizar materiais que ofereçam 

oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando as suas características e propriedades. 
 

Artigo 19–A recuperação é uma possibilidade de intervenção nas dificuldades encontradas após aplicação do instrumento de avaliação do professor ou ao longo do 

desenvolvimento do componente curricular. 
 

I - Recuperação contínua compreende o trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula, constituída de intervenções pontuais e imediatas, levantadas 

através da avaliação diagnóstica e sistemática do desempenho do estudante.  
 

II - Recuperação paralela destinada aos estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e necessitem de um trabalho 

mais direcionado, em paralelo às aulas regulares, com duração variável em decorrência da avaliação diagnóstica.  
 

Artigo 20 - Os resultados das atividades de recuperação paralela incorporarão a avaliação bimestral/semestral do estudante, substituindo a nota, em qualquer tempo 

do ano letivo em curso, quando esta for inferior àquela obtida nas atividades de recuperação. 
 

DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DO ESTUDANTE 

 

Artigo 21- O estudante ao longo de sua escolaridade poderá obter Progressão Plena ou Parcial. 

 
Artigo 22- A Progressão Plena dar-se-á quando o estudante atingir ao término do ano letivo ou após o período de recuperação final, nota igual ou superior a 6,0 (seis) 

em todos os componentes curriculares do ano e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas em cada componente curricular. 

 
Artigo 23- A Progressão Parcial dar-se-á quando o estudante, após período de recuperação final, não obtiver aprovação em até 04 (quatro) componentes curriculares, 

podendo cursar o Ano subsequente concomitante com esses componentes curriculares em dependência. 

 
§ 1º - A Progressão Parcial será admitida a partir do 6º Ano e sua operacionalização deverá estar prevista no Projeto Político Pedagógico da Escola e no Regimento 

Escolar, observando a sequência do currículo, conforme o que determina a Resolução nº006/2018 do CME.  

 
§ 2º - A UE que receber o estudante com dependência, será responsável por regularizar a situação do mesmo.  

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mails: dioprima@pva.mt.gov.br | dioprima@outlook.com | Tel.: (66) 3498-3333                                                                   Endereço Eletrônico: https://primaveradoleste.mt.gov.br/dioprima.html 

 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de novembro de 2022 • Edição 2386 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 45 

Artigo 24 - Para cumprimento do regime de Progressão Parcial, considera-se regular a adoção de programas de estudos com vistas à recuperação do objeto de 

conhecimento, observando-se as dificuldades de aprendizagem detectadas no ano letivo anterior, respeitado o seu ritmo de aprendizagem (tempo pedagógico), con-

forme as ações programadas especialmente para ele, não se exigindo mínimo de frequência. 
 

Artigo 25 – No início do ano letivo, o professor, mediante solicitação da Coordenação Pedagógica, deverá selecionar os objetos de conhecimentos programáticos 

que foram objeto de retenção dos estudantes daquele ano de escolaridade e/ou aqueles que, por serem essenciais para sequência do currículo, devem ser revisados e 
reforçados.  

 

§ 1º - O trabalho deverá ser pautado em um atendimento das necessidades educacionais desses estudantes, em que o perfil do professor que acompanha a turma será 
de um mediador constante para a aprendizagem.  

 

§ 2º - O professor deverá usar de 2 horas mensais, do total de hora atividade para acompanhamento do estudante em regime de progressão parcial, sendo acompanhado 
pelo Coordenador Pedagógico.  

 

Artigo 26 - No Processo de Avaliação da Progressão Parcial o professor deverá utilizar-se de instrumentos, tais como teste, trabalho individual, pesquisa, portfólio, 

debate, exercícios, participação/cooperação e outros processos qualitativos, além da avaliação escrita.  

 
§ 1º - Os instrumentos avaliativos serão operacionalizados no universo de 0 a 10 (dez) dos objetivos propostos, retratando a nota que o estudante obtiver.  

 

§ 2º - Devem ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos diversificados dentre os mencionados no caput deste artigo, estabelecidos previamente pelo professor 
constituindo nota de 0 a 4,0 (de zero a quatro) e, obrigatoriamente, uma avaliação escrita individual, cujo valor é de 6,0 (seis) no universo da produção do conheci-

mento, com base nos objetivos propostos em cada Componente Curricular da Progressão Parcial.  

 
Artigo 27- O estudante, em regime de Progressão Parcial, deverá obter em cada componente curricular a nota mínima de 6,0 (seis) para aprovação. 

 

Artigo 28 - O desempenho insatisfatório do estudante durante a Progressão Parcial deve constituir-se em objeto de atenção e de acompanhamento especial pela 
Coordenação Pedagógica, pela Direção, pelo conselho de classe, e pelos pais e /ou responsáveis.   

 

Artigo 29 - A oferta dos estudos de recuperação para os estudantes em Progressão Parcial é obrigatória, sob a forma de grupos de estudos, avaliação da aprendizagem, 
registro da participação do estudante.   

 

Artigo 30 - O registro da Progressão Parcial deve ter como finalidade possibilitar o acompanhamento individual por parte da família e da UE e deverá ser registrada: 
 

I - No Diário de Classe por componente curricular: para cada componente curricular e/ou ano de escolaridade deverá ter um diário de classe onde será registrado 

frequência, objeto de conhecimento e avaliação do processo ensino-aprendizagem;  
 

II - Na Ficha Individual do estudante: é o instrumento de registro para verificar e avaliar de forma individual, contínua e diária o desenvolvimento da aprendizagem. 

Ela serve para que os professores possam acompanhara aprendizagem de todos os estudantes; 
 

III – Livro Ata de Progressão Parcial: o Coordenador Pedagógico será responsável por registrar a nota obtida, após avaliação, de cada componente curricular, na 

coluna específica; 
 

IV - Histórico Escolar: deverá constar no campo de observação, o Componente Curricular a ser cursado na Progressão Parcial. 

 
Artigo 31 – Concluído o curso e restando componente curricular em dependência, a expedição do certificado ou diploma só poderá ser feita após a eliminação da 

disciplina em dependência.  

 
Parágrafo Único: Concluído o curso e restando componente curricular em dependência ou em caso de transferência, o histórico escolar deve contemplar no campo 

“observações”, a situação de estudos do estudante sujeito à Progressão Parcial, indicando os procedimentos adotados pela escola, conclusos ou não, através de 

relatório circunstanciado.  
 

Artigo 32 – Se o estudante concluir a etapa do Ensino Fundamental e ainda possuir dependência em algum componente curricular, o mesmo poderá realizar a 

matrícula no Ensino Médio onde deverá regularizar a situação de progressão. 
 

Parágrafo Único: Caso a UE de Ensino Médio não oferte Ensino Fundamental, o estudante em regime de progressão parcial deverá retornar a UE onde concluiu o 

Ensino Fundamental, para conclusão dos estudos da Progressão Parcial. 
 

DO PROCESSO DE RECLASSIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

 

Artigo 33 – Reclassificação do estudante refere-se ao seu reposicionamento em turma, ano, fase, período ou outra forma de organização adotada pela UE, diferente 

daquela indicada no seu histórico escolar. 

 
Artigo 34 - A reclassificação de estudantes, na mesma unidade escolar, ocorrerá a partir de:  

 
I - Proposta apresentada pelo/s professor/es do estudante, com base em resultados de avaliação diagnóstica;  

 

II - Solicitação do responsável, mediante requerimento dirigido ao Diretor da UE;  
 

III - Poderão ser beneficiários da reclassificação, estudantes em situação de defasagem idade/série de dois anos ou mais, que apresentem rendimento escolar superior 

ao exigido na fase em que se encontram; 
 

IV- Estudante que apresenta Altas Habilidades ou superdotação.  

 
Artigo 35 - A reclassificação definirá o ano/turma adequado ao prosseguimento do percurso escolar do estudante, tendo como referência a correspondência 

idade/ano/turma e a avaliação de competências nas matérias da Base Nacional Comum Curricular. 

 
Parágrafo Único - Não poderá ser reclassificado o estudante que no ano anterior ficar retido por aproveitamento. 

 

Artigo 36 - Os procedimentos de classificação e reclassificação devem ser coerentes com a Proposta Pedagógica da UE e constar do Regimento Escolar. 
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§ 1º - A avaliação de competências deverá ser realizada até o término do 1º Bimestre; 

 

§ 2º - A avaliação deve ser realizada por um professor da UE indicado pelo Diretor. 
 

§ 3º - Os resultados das avaliações serão analisados pelo Conselho de Classe, que indicará o ano/turma em que o estudante deverá ser classificado, bem como a 

necessidade de eventuais estudos de adaptação.  
 

§ 4º - O parecer conclusivo do Conselho de Classe será registrado em ata específica, devidamente assinada e homologada pelo Diretor da UE, com cópia anexada a 

pasta do estudante.  
 

§ 5º - Para o estudante recebido por transferência ou oriundo de país estrangeiro, com ou sem documentação comprobatória de estudos anteriores, em qualquer época 

do período letivo. 
 

Artigo 37 - O resultado da avaliação, justificativa e procedimentos adotados constarão no livro ata, da qual será extraída súmula assinada pelo diretor, e também, 
pelo coordenador pedagógico, para ser arquivada na pasta individual do estudante, assegurando-se no histórico escolar correspondente. 

 

DA INCLUSÃO  

 

Artigo 38 – O Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva – NAMEI tem como objetivo principal desenvolver e assegurar a Política de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva por meio de uma equipe multidisciplinar que desenvolverá o seu trabalho junto aos professores, professores de AEE 
e famílias, com foco no desenvolvimento da aprendizagem das crianças atendidas no núcleo.  

 

§ 1º- Quanto aos encaminhamentos, estes deverão seguir os critérios abaixo: 
 

III. Os encaminhamentos devem ser feitos pela UE, a partir das observações do professor em sala de aula apontando as dificuldades do estudante; 

 
IV. As fichas de encaminhamento serão disponibilizadas pelo NAMEI e devem ser preenchidas pelo professor, com a supervisão da coordenação pedagógica 

da UE, observando e respondendo com atenção todos os itens constantes, de modo a esclarecer o máximo possível a condição observada na criança.  

 
§ 2º O trabalho da equipe multidisciplinar do NAMEI passará pelas seguintes fases: 

 

IV. Triagem – A triagem consiste em uma anamnese com os pais e dois ou mais atendimentos com a criança, que poderá seguir para a avaliação ou ser 
encaminhada para os órgãos da Secretaria de Saúde; 

 

V. Avaliação – Após a triagem os profissionais verificarão a necessidade de fazer uma avaliação da criança, podendo seguir para os atendimentos de inter-
venção ou ser encaminhada para os órgãos da Secretaria de Saúde; 

 

VI. Atendimento do NAMEI – Após a avaliação os profissionais verificarão a necessidade de fazer intervenção com a criança que apresentar dificuldades na 
aprendizagem, dar suporte para a prática pedagógico dos professores e orientação sobre o desenvolvimento da criança as famílias. 

 

Artigo 39 - Na UE com Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado - AEE, equipada e em uso, terá direito a um Professor de 
Educação Especial e na falta deste, um professor Pedagogo preferencialmente habilitado em curso de AEE ou Educação Especial/Educação Inclusiva. 

 

§ 1º - O professor para a Sala de Recursos Multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado - AEE deverá ser efetivo, com regime/jornada de trabalho de 
30 (trinta) horas semanais, devendo o mesmo dividir sua carga horária em 02 (dois) turnos de atendimento da UE. 

 

§ 2º - A responsabilidade na disponibilização de vagas para as salas de AEE é da Coordenação Pedagógica do NAMEI. 
 

Artigo 40 - Para que a criança tenha direito a Cuidador, terá que comprovar a necessidade através de Laudo Médico, que deverá ser ratificado pelos profissionais do 

NAMEI.  
 

Parágrafo Único – Na sala que houver mais de uma criança com deficiência, será direcionado, preferencialmente, um Cuidador por sala. 

 
Artigo 41- Para atender crianças com surdez deverá ser disponibilizado uma Intérprete de Libras para até 03 (três) crianças por período, que terá como função ser o 

canal comunicativo entre a criança surda, o professor, colegas e equipe escolar. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 42 - A UE manterá sob sua guarda, a documentação escolar de seus estudantes sendo que, os registros de notas e a frequência escolar fazem parte da 
documentação escolar a ser expedida ao término do Ensino Fundamental ou nos casos de transferência. 

 

Artigo 43 - A UE provida de Sala de Recursos Multifuncionais - Atendimento Educacional Especializado (AEE) terá direito a profissionais. 
 

Artigo 44 - A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações normativas estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como demais legislações correlatas, 
omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização do ano letivo, será responsabilizada pelos seus atos. 

 

Artigo 45 - Fica vedada a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título pela UE relativos às determinações desta Instrução Normativa. 
 

Artigo 46 - Compete à UEx, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e resolver os casos omissos. 

 
Artigo 47 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Em 18 de novembro de 2022. 

 
ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 021/2021 
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DECRETO Nº 2248 DE 18 DE NOVEMBRODE 2022 

 

 “APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 006/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para a escolha e atuação da COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA da Unidade Escolar da Rede Pública Municipal 

de Ensino”. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 

e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 

DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 006/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que regulamenta os procedimentos para a escolha e atuação da COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA da UE da Rede Pública Mu-

nicipal de Ensino de Primavera do Leste. 
 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 2.140/2021. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de novembro de 2022. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
DVMM/RMOF. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 006/2022 

 

Versão: 9 

Aprovação: 18/11/2022 

Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2248/2022 
Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME 

 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011, e; 

 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, Artigos 205 a 

214; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

 

CONSIDERANDO a Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022 que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da Educação Básica Pública do 
município de Primavera do Leste – MT. 

 

CONSIDERANDO aLei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 que aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências; 
 

CONSIDERANDO aResolução CNE nº 02, 22 de dezembro de 2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 

obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica; 
CONSIDERANDO o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC/MT de 2018. 

 
RESOLVE, 

 

DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - Estabelecer e regulamentar os procedimentos para a escolha e atuação da COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA da UE da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Primavera do Leste. 
 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora e todas as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 
I - Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME; 

 

II - Unidade Escolar - UE: Unidade que oferta Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental; 
 

III - Coordenador (a) Pedagógico (a): o Profissional escolhido entre Professores para auxiliar, acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades pedagógicas 

dentro da UE. 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Artigo 4º – Faz parte desta Instrução Normativa os seguintes Anexos: 

 

I – Ficha de Avaliação Anual do Coordenador Pedagógico; 
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II – Cronograma. 

 

Artigo 5º -O processo de escolha do docente para atuação do desempenho das funções de Coordenação Pedagógica na UE, bem como os critérios para sua candidatura 
e permanência, deverá ser realizada conforme os critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa. 

 

Artigo 6º - A escolha dos Coordenadores Pedagógicos da UE tem por finalidade consolidar o processo de Gestão Democrática da Rede Pública Municipal de Ensino 
de Primavera do Leste, devendo ser através do voto direto e secreto. 

 

Artigo 7º - A ocupação da função de Coordenador Pedagógico é de Dedicação Exclusiva, privativa ao servidor de carreira, atendidos os requisitos estabelecidos para 
sua designação, sendo eleito e avaliado pelos seus pares. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 8º – Atribuições da UEx: 
 

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa mantendo-as atualizadas; 

 
II. Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 

 

III. Promover discussões técnicas com a UE, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão; 

 

IV. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e respec-
tivos procedimentos de controle. 

 

V. Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento das 
mesmas; 

 

VI. Orientar e acompanhar o trabalho desenvolvido pela Coordenação Pedagógica; 
 

VII. Realizar o monitoramento de todas as ações pedagógicas realizadas nas escolas a fim de garantir o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes; 

 
VIII. Orientar o processo de avaliação do Coordenador Pedagógico considerando os critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa; 

 

Artigo 9º - São de responsabilidade do Diretor(a) da Unidade Escolar: 
 

I. Atender às solicitações da Unidade Executora, responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação e à participação no processo 

de atualização; 
 

II. Informar ao RH da Unidade Executora sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 

vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional; 
 

III. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

 
IV. Cumprir e fazer cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização 

na geração de documentos, dados e informações; 

 
V. Realizar dentro do prazo previsto a avaliação do Coordenador Pedagógico, respeitando os critérios estabelecidos, envolvendo servidores dos cargos de 

Professor, juntamente com o CDCE – Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar; 

 
VI. Organizar o processo de escolha do Coordenador Pedagógico, respeitando os critérios estabelecidos; 

 

VII. Acompanhar e auxiliar o Coordenador Pedagógico no desenvolvimento de suas atividades. 
 

Artigo 10- São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

 
I. Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas na UE; 

 

II. Coordenar a elaboração, a implementação, o registro e a avaliação reflexiva do planejamento dos professores, em consonância com as orientações curri-
culares; 

 

III. Elaborar e entregar o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica e os resultados obtidos, nas datas previstas nesta IN; 
 

IV. Articular a elaboração participativa da comunidade escolar no Projeto Político Pedagógico; 
 

V. Coordenar, acompanhar, colocar em prática e avaliar o Projeto Político Pedagógico da UE; 

 
VI. Participar do processo de elaboração do Plano de Ação da UE, em conjunto com a Direção Escolar; 

 

VII. Conhecer e acompanhar as Diretrizes Nacionais, Política da Educação Infantil, da Base Nacional Comum Curricular e Documento de Referência Curri-
cular do Estado do Matogrosso relativas à avaliação da aprendizagem e ao currículo, orientando e intervindo junto aos professores e estudantes quando 

solicitado e/ou necessário; 

 
VIII. Acompanhar, orientar, analisar e cobrar os lançamentos atualizados dentro dos prazos previstos no calendário escolar, referente aos Diários Eletrônicos 

dos Professores junto à Secretaria Escolarno Sistema ofertado pela Secretaria Municipal de Educação; 

 
IX. Controlar o fechamento do ano letivo dentro do prazo previsto e analisar o resultado final conforme a ata do Conselho de Classe Final;  

 

X. Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos estudantes através de relatórios e gráficos, visando à correção e intervenção no Planejamento 
Pedagógico; 
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XI. Desenvolver, coordenar e acompanharas atividadespedagógicas e grupos de estudos na hora atividade; 

 
XII. Propor e planejar ações formativas aos Profissionais da Educação da UE, visando à melhoria do desempenho profissional; 

 

XIII. Propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares com grupos de estudantes, professores e famílias sobre temas relevantes para a formação 
integral e desenvolvimento da cidadania; 

 

XIV. Realizar estudos e pesquisas que permitam ressignificar e atualizar as práticas pedagógicas; 
 

XV. Monitorar o desenvolvimento do planejamento e das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores com os estudantes; 

 
XVI. Analisar e avaliar junto com os professores o desenvolvimento dos estudantes, propondo experiências significativas de aprendizagem de acordo com sua 

faixa etária; 
 

XVII. Coordenar e acompanhar as atividades da Progressão Parcial; 

 
XVIII. Analisar e avaliar junto com os professores as causas da evasão, distorção idade/série e repetência, propondo ações para superação; 

 

XIX. Identificar, com os professores, após avaliação diagnóstica, os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem em todas as turmas que necessitem 
de assessoramento pedagógico; 

 

XX. Orientar os professores na estruturação de situações de aprendizagem significativas adequadas às necessidades e possibilidades dos estudantes; 
 

XXI. Acompanhar e avaliar junto com a equipe docente o processo contínuo de avaliação, mantendo coerência com a orientação curricular e organização da 

SME; 
 

XXII. Divulgar e analisar junto à comunidade escolar, Documentos e Diretrizes encaminhadas pela SME e pelo Conselho Municipal de Educação, buscando 

implementá-las na UE, atendendo as peculiaridades locais; 
 

XXIII. Orientar a utilização adequada dos recursos de mídias etecnologia, estimulando a pesquisa e a busca de conhecimento que possibilitem o favorecimento 

do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes; 
 

XXIV. Propor, em articulação com a Direção Escolar, a implantação de medidas e ações que venham a contribuir para promover a melhoria da qualidade de 

ensino e o sucesso escolar dos estudantes; 
 

XXV. Acompanhar e avaliar a funcionalidade dos projetos inseridos no Projeto Político Pedagógico; 

 
XXVI. Destinar período para fazer leitura dos documentos oficiais que estão vigentes, bem como materiais que sejam ofertados pela SME ou outros que agreguem 

conhecimento para realização do trabalho pedagógico;  

 
XXVII. Articular, coordenar e participar do Projeto Sala de Formação da UE; 

 

XXVIII. Articular, coordenar, realizar e registrar o Conselho de Classe; 
 

XXIX. Participar de curso de qualificação/formação voltados para a melhoria da qualidade de ensino ofertados pela SME ou programas do Governo Federal; 

 
XXX. Participar das Reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

XXXI. Contribuir para favorecer a permanente troca de experiência entre os profissionais da escola, a divulgação das boas práticas e a circulação de informação 
entre a comunidade escolar; 

 

XXXII. Manter uma postura ética e profissional. 
 

DOS PROCEDIMENTOS 

 
DOS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

Artigo 11 - O candidato à função de Coordenador Pedagógico deverá possuir o seguinte perfil: 
 

I. Perfil Profissional – Possuir facilidade de comunicação, de cooperação com os colegas, contribuir para o bom funcionamento da UE, desempenhando 

suas funções de forma ética e responsável. Ser afetivo quanto ao tratamento com os profissionais e comunidade escolar; 
 

II. Conhecimento – Possuir conhecimento dos documentos oficiais vigentes, tais como: Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais 
– DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI, Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – DCNEF, Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, Documento Referencia Curricular Mato Grosso – DRC/MT, Política Municipal da Educação Infantil e do Projeto 

Político Pedagógico necessários para desenvolvimento das funções; 
 

III. Prática Profissional – Desenvolver seus conhecimentos na realização das atividades pedagógicas (Projeto Sala de Formação, planejamento pedagógico, 

projetos, avaliação da aprendizagem) com ações inovadoras, buscando soluções para problemas de aprendizagem apresentados visando a melhoria da 
qualidade do ensino; 

 

IV. Comprometimento com a Unidade Escolar – Participar da formação continuada, das reuniões, eventos promovidos pela UE e UEx. 
 

DO IMPEDIMENTO PARA ATUAÇÃO NA FUNÇÃO 

Artigo 12 - Não poderá concorrer a função de Coordenador Pedagógico, o professor que se encontra nas seguintes situações:  
I. Que tenha sido penalizado em processo administrativo nos últimos 05 (cinco) anos; 

 

II. Que tenha sido reprovado na avaliação de sua atuação no ano em curso; 
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III. Que não tenha participado efetivamente do Projeto Sala de Formação da UE; 

 

IV. Que esteja respondendo processo administrativo disciplinar; 
 

V. O professor que ficar remanescente não poderá se candidatar para a função de Coordenação Pedagógica na UE em que ficou sem a vaga de lotação. 

 
DA ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA 

 

Artigo 13- O candidato à função de Coordenador Pedagógico deverá ser Professor efetivo, e ter mais de 03 (três) anos em exercício na docência. 
 

§ 1º- O coordenador Pedagógico deve ser preferencialmente Pedagogo. 

 

§ 2º - Não havendo interesse por parte dos docentes da UE, a UEx nomeará um docente para assumir a Coordenação Pedagógica, oriundo de outra UE. 

 
Artigo 14 – O professorque pretende assumir a função de Coordenação Pedagógica deverá realizar a inscrição no dia 07/12/2022 na UE. 

 

Parágrafo Único – Cabe ao Diretor fazer uma ficha de inscrição para preenchimento dos candidatos à função na UE. 
Artigo 15 – O Diretor da EU ficará encarregado de providenciar cédula de votação, listagem de candidatos e dos votantes, a data, o local e o horário para a votação, 

afixando no mural ou encaminhado via WhatsApp oficial da UE. 

 

Artigo 16 – Após a conclusão do processo de Atribuição de Aula/Jornada de Trabalho, no dia 09/12/2022, a UE deverá realizar o processo de escolha do Coordenador 

Pedagógico através do voto direto e secreto por seus pares. 

 
§ 1º - Os professores efetivos realizarão o voto através do preenchimento da cédula de votação impressa. 

 

§ 2º - O caput não se aplica a EMEFTI Maria Dallafiora Costa devido a existência do Termo de Cooperação 001/2021 firmado entre a Prefeitura Municipal de 
Primavera do Leste – MT e a Diocese de Primavera do Leste/Paranatinga – MT.  

 

Artigo 17 – Em caso de empate, os critérios utilizados serão, por ordem, os seguintes: 
 

I. O candidato que possuir maior pontuação na qualificação; 

 
II. O candidato que possuir maior pontuação na qualificação complementar; 

 

III. O candidato que possuir maior tempo de serviço na Unidade Escolar na qual concorreu; 
 

IV. O candidato que possuir mais idade. 

 

Artigo 18 - O Coordenador Pedagógico escolhido por seus pares deverá assumir sua função no início do ano letivo de 2023, desde que o direito do estudante seja 

salvaguardado, cabendo a UEx enviar o Profissional substituto. 

 
Artigo 19 – A duração do mandato das funções de dedicação exclusiva da Coordenação Pedagógica será de 02 (dois) anos, podendo uma reeleição por igual período. 

 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Artigo 20 – A avaliação do Coordenador Pedagógico deverá ocorrer anualmente, no encerramento do ano letivo. 

 
Parágrafo Único - O professor candidato que for aprovado na avaliação permanecerá na função durante o ano letivo de 2023. 

 

Artigo 21 – O professor candidato que se disponha a concorrer ao exercício da função, para a vigência do ano letivo subsequente, quando for o caso de recondução, 
deverá passar pelo processo de avaliação e ser considerado Apto. 

 

Artigo 22 – A avaliação do Coordenador Pedagógico atuante na UE será organizada pelo Diretor da respectiva Unidade Escolar em reunião específica para este fim, 
podendo o Coordenador Pedagógico estar presente ou não, conforme a opção do Coordenador. 

§ 1º - A avaliação do Coordenador Pedagógico deverá ocorrer no dia 29/11/2022, mediante Ficha de Avaliação Anual do Coordenador Pedagógicodisponível no 

Anexo I.   
§ 2º - O Diretor da UE entregará a ficha de avaliação, que deverá ser preenchida e no final da reunião será feita a escrutinação pelo Diretor e dois profissionais, 

escolhidos pelos pares que apresentarão o resultado.  

Artigo 23 - A avaliação do Coordenador Pedagógico será feitapelos seus pares, considerando o resultado como apto, apto com recomendação ou inapto para a 
continuidade do trabalho. 

§1º- A apuração final da avaliação ficará sob a responsabilidade da UE que realizará a tabulação dos dados obtidos através da ficha anual de avaliação, de acordo 

com o seguinte: 
 

I. APTO – Quando o Coordenador Pedagógico obtiver no resultado final o conceito Desempenho Satisfaz Inteiramente as exigências da função - DSI por 
ter atingido plenamente o desempenho esperado, considerado como ideal para o exercício de suas atribuições ou Desempenho satisfaz a maioria das exigên-

cias da função - DSM, visto que o Coordenador já se encontra dentro da média de desempenho aceitável para o exercício de suas atribuições; 

 
II. APTO COM RECOMENDAÇÃO – Quando o Coordenador Pedagógico obtiver no resultado final o conceito Desempenho satisfaz, em parte, as exigências 

da função -DSP, uma vez que não atingiu os limites de normalidade exigida, possuindo ainda algumas deficiências no exercício de suas atribuições, mas que 

podem ser corrigidas no futuro, sendo-lhe recomendado aperfeiçoamento de suas aptidões; 
 

III. INAPTO – Quando o Coordenador Pedagógico obtiver no resultado final o conceito Desempenho Insatisfatório da função -DI, por apresentar deficiências 

inaceitáveis no exercício das atribuições do cargo. 
 

§2º - Será considerado inapto, o Coordenador Pedagógico que obtiver pontuação menor que 70% (setenta por cento) na somatória total dos critérios estabelecidos 

na avaliação. 
§3º - O Coordenador Pedagógico que for considerado inapto não será reconduzido para o próximo ano letivo. 

 

§4º - A UE deverá enviar para a UEx por oficio as fichas de avaliação e a cópia da ata com o resultado no dia 30/11/2022. 
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§5º - O Coordenador Pedagógico, que se julgar prejudicado pelo resultado apresentado pela EU, terá o prazo de 24 (vinte e quatro horas), a partir da ciência do 

resultado da avaliação, para pedir reconsideração à UE, que manifestará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
Artigo 24 – Caso o Coordenador Pedagógico oficialize a exoneração da função durante o ano letivo, a UE poderá realizar novo processo de escolha de eleição. 

 

Parágrafo Único –Se não houvercandidato na UE para a função de Coordenador Pedagógico, a UEx poderá indicar um professor para função. 
 

DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO 

 

Artigo 25 – A duração do mandato da função de Coordenação Pedagógica poderá ser de 02 (dois) anos consecutivos, mediante avaliação de desempenho anual, 

podendo uma reeleição por igual período.  

 

Artigo 26 – A ocupação da função de Coordenação Pedagógica, é de dedicação exclusiva privativa ao servidor de carreira atendidos os requisitos estabelecidos para 

sua designação, com jornada mínima de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 
 

Artigo27 – O Coordenador Pedagógico em desempenho de função de dedicação exclusiva que precisar se ausentar de suas funções por um período superior 30 dias 

consecutivos, incorrerá em vacância de função, retornando a função ao seu cargo de concurso. 
Parágrafo Único – Ocorrendo a saída do Coordenador Pedagógico conforme a descrição do artigo supracitado deverá ocorrer novo processo de escolha de Coorde-

nador Pedagógico. 

Artigo 28 – É obrigatório ao Coordenador Pedagógico a participação de curso de qualificação/formação voltados para a melhoria da qualidade de ensino ofertados 
pela UEx ou através de programas do Governo Federal.  

 

Artigo 29 - O professor que assumir a função de Coordenador Pedagógico, durante o período da função, não poderá gozar de Licença Prêmio. 
 

DO LOCAL E TURMAS PARA ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO 

 

Artigo 30 - OsProfissionais dos cargos de concurso de Coordenador Escolar e Supervisão Educacional só poderão atribuir em UE que possuam acima de 16 (dezes-

seis) turmas.    

 
Artigo 31 - O número de Coordenadores Pedagógicos por UE, considerando o número de turmas ou de estudantes, obedecerá aos seguintes critérios: 

 

Unidade Escolar N° de turmas Quantidade 

Educação Infantil  

Com até 14 (quatorze) turmas 01 (um) Coordenador Pedagógico 

Com 15 (quinze) a 28 (vinte e oito) turmas 

02 (dois) Coordenadores Pedagógicos 

 

 

Ensino Fundamental  

Com até 14 (catorze) turmas 01 (um) Coordenador Pedagógico 

Com 15 (quinze) até 28 (vinte e oito) turmas 02 (dois) Coordenadores Pedagógicos 

Com 29 (vinte e nove) ou mais turmas 03 (três) Coordenadores Pedagógicos 

 

Parágrafo Único – Na UE que possuir lotação de profissional de cargos de concurso de Coordenador Escolar e/ou Supervisão Educacional será analisada a neces-

sidade de atuação de outro profissional para desempenhar a função de Coordenador Pedagógico.  

 

DO PLANO DE TRABALHO 

 

Artigo 32 - O professor na função de Coordenador Pedagógico, Coordenador Escolar e Supervisão Educacional deverá apresentar anualmente à UE um Plano de 

Ação Pedagógico, em conformidade com o Plano de Ação da UE. 

 
§1º - O Coordenador Pedagógico deverá apresentar à UE o seu Plano de Ação para análise e avaliação dos seus pares e do CDCE. 

 

§2º - A UE deverá encaminhar até o dia 03/03/2023 para UEx, via ofício uma cópia do Plano de Ação Pedagógico para conhecimento e acompanhamento, contendo: 
 

I. Metas para a construção, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico; 

 
II. Apontamento de possíveis alternativas para a superação de problemas vivenciados pelos docentes como a evasão, a repetência, a distorção série/idade, a 

indisciplina e a melhoria do ensino/aprendizagem; 

 
III. Apontar metas e estratégias para orientação e acompanhamento junto aos docentes no processo de desenvolvimento integral do estudante;  

 

IV. Apontamento de alternativas de acompanhamento para a formação continuada dos Profissionais da Educação da UE. 
 

§3º - O Coordenador Pedagógico deverá elaborar o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, tendo como objetivo o apoio aos professores para que possam 

desenvolver práticas de qualidade, indicando metas, estratégias e processos formativos, acompanhando os professores e estudantes em sala de aula, avaliando os 
resultados e os processos de formação da UE e da SME, estabelecendo cronograma. 

 

§4º - O Coordenador Pedagógico deverá encaminhar a UEx um relatório, com resultado das metas e, se as ações foram alcançadas ou não, quais foram as dificuldades 
apresentadas para execução das ações e quais as estratégias utilizadas para sanar possíveis fragilidades do processo educacional, nos seguintes períodos: 

 

I – até o dia 31 de julho de 2023; 
 

II – até o dia 24 de novembro de 2023. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 34–O coordenador que se afastar por mais de 30 dias de suas funções laborais,perderá o direito de exercer a função, sendo necessário uma nova eleição. 

 

Parágrafo Único – Se não houver candidato na UE para a função de Coordenador Pedagógico, a UEx poderá indicar um professor para função. 
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Artigo 35 – O profissional do cargo de Coordenador Escolar e Supervisão Educacional deverá participar do processo de avaliação de coordenador Pedagógico, 

conforme Anexo I. 

 

Artigo 36 – A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como demais legislações correlatas, omitindo 

dados ou informações que venham influenciar na legalidade da organização do ano letivo será responsabilizada pelos seus atos. 

 
Artigo 37 – Compete à UEx acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e resolver os casos omissos. 

 

Artigo 39 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Em 18 de novembro de 2022. 

 
ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 021/2021 
 

 

FICHA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

EXERCÍCIO: 2022 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Coordenador Pedagógico:  

 

Unidade de lotação: 

CONCEITOS E PONTUAÇÃO 

PARA A AVALIAÇÃO FINAL 
REFERÊNCIA 

ESCALA DE VALOR 

DI – Desempenho insatisfatório da função RUIM 
ABAIXO DE 69 PON-

TOS 
1 DIFICILMENTE 

DSP – Desempenho satisfaz, em parte, as exigências da função REGULAR DE 70 A 79 PONTOS 2 ALGUMAS VEZES 

DSM - Desempenho satisfaz a maioria das exigências da função BOM DE 80 A 89 PONTOS 3 MUITAS VEZES 

DSI - Desempenho satisfaz inteiramente as exigências da função ÓTIMO  DE 90 A 100 PONTOS 4 SEMPRE 

 ESCALA DE VALOR 

FATORES DE DESEMPENHO  INDICADORES DE DESEMPENHO 1 2 3 4 

 

 

 

I – PERFIL PROFISSIONAL 

 

 

1 
Comunica-se com facilidade com os colegas, estudantes, pais e/ou responsá-

veis?  
    

2 Aceita com facilidade sugestões, opiniões e críticas?     

3 

Possui ética no desempenho de sua função, promovendo um ambiente harmoni-

oso, respeitoso e agradável com postura profissional que contribui para o bom 

funcionamento das atividades e das relações de trabalho entre os profissionais 

da escola?   

    

4 
Tem iniciativa para cooperar com os colegas na execução dos trabalhos diários 
e no desenvolvimento de Projetos Educacionais? 

    

5 
É afetivo quanto ao tratamento com os profissionais (colegas de trabalho, pais 

e/ou responsáveis, estudante). 
    

Pontos obtidos:        
 
 

II – CONHECIMENTO   E PRÁ-

TICA PROFISSIONAL 

 

1 

Possui conhecimento dos documentos oficiais vigentes, tais como: DCN, 

DCNEI, BNCC, DRC/MT, Política Municipal da Educação Infantil e do Projeto 
Político Pedagógico necessários para desenvolvimento das funções? 

    

2 Mantém postura ética e responsável com os assuntos da UE?     

3 Trabalha em parceria com o diretor?     

4 
Elabora e executa seu Plano de Ação visando à melhoria da qualidade do en-

sino? 

    

5 Coordena e acompanha os horários do cumprimento da hora atividade?     

6 
Monitora e acompanha os registros no Ômega Sistema da frequência escolar, 

planejamento, avaliações. 

    

Pontos obtidos:         

III - INTERVENÇÃO PEDAGÓ-

GICA 

1 Acompanha e orienta a elaboração do planejamento pedagógico?     

2 
Monitora o desenvolvimento das práticas pedagógicas em sala de aula e outros 

espaços? 

    

3 Busca promover ações inovadoras às práticas adotadas pelos profissionais?     

4 
Orienta a utilização dos recursos didáticos e pedagógicos para execução das prá-
ticas pedagógicas dos professores? 

    

5 

Acompanha e avalia o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento dos 

estudantes buscando soluções para problemas de aprendizagem ou de desenvol-
vimento infantil identificados? 

    

6 
Realiza devolutivas à comunidade escolar em relação aos resultados das avalia-

ções (relatórios, conceitos, desempenho escolar, avaliações internas e externas)? 

    

7 
Orienta o desenvolvimento da prática pedagógica de acordo com a Proposta Pe-
dagógica e o Plano de Ação da UE? 

    

8 Fomenta a participação dos profissionais no Projeto Sala de Formação?     

9 
Orienta e faz cumprir as Normativas estabelecidas pelos ÓRGÃOS SUPERIO-

RES? 

    

Pontos obtidos:        
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IV– Compromisso Profissional 

 

1 É assíduo nas reuniões e formação da UE e da UEx?     

2 Cumpre os horários estabelecidos de sua jornada de trabalho?     

3 Informa os imprevistos que o impeçam o cumprimento do horário?     

4 
Demonstra disponibilidade para atender a imprevistos e necessidades inerentes 

às suas funções? 

    

5 Repassa corretamente as Informações da UEx para os Profissionais da UE?     

Pontos obtidos:         

FATORES DE DESEMPENHO ( 1 )Total máximo de pontos ( 2 ) Total de pontos 

I – PERFIL PROFISSIONAL  20  

II – CONHECIMENTO E PRÁTICA PROFISSIONAL   24  

III - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 36  

IV – COMPROMISSO PROFISSIONAL 20  

TOTAL DE PONTOS 100  

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Pontuação alcançada: _______pontos                                   

(         ) APTO: O servidor obteve no resultado final o seguinte desempenho: 

                          [         ] DSP – Desempenho satisfaz, em parte, as exigências da função. 

                          [         ] DSM - Desempenho satisfaz a maioria das exigências da função. 

                          [         ] DSI – Desempenho satisfaz inteiramente as exigências da função. 

(          ) INAPTO: DI – Desempenho insuficiente 

CIÊNCIA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

ESTOU CIENTE DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ANUAL DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. 

 

 

 
DATA  ____/_____/2022.                                    

 

 
 

 

__________________________________                                 ___________________________________ 
Assinatura do Avaliado                                                 Assinatura do Chefe Imediato 

 

 

 
 

 

ANEXO II 

CRONOGRAMA– ANO LETIVO 2023 

 

 

 

DATA PERIODO LOCAL ENVOLVIDOS ATIVIDADE 

29/11/2022 MAT/VESP UE Profissionais da UE Realizar na UE a Avaliação de Desempenho da CP 

30/11/2022 MAT/VESP UE Diretor da UE 
Entregar na UEx as Fichas de Avaliação e a cópia da ata 
com resultado de Desempenho da CP 

07/12/2022 MAT/VESP UE Profissionais da Educação  
Inscrição dos profissionais que desejam candidatar a 

função da CP 

09/12/2022 MAT/VESP UE Profissionais da Educação  Votação para escolha do CP 

03/03/2023 MAT/VESP UE Coordenação Pedagógica 
Enviar por ofício através dee-mail àUEx o Plano de 

Ação da Coordenação Pedagógica  

31/07/2023 MAT/VESP UE Coordenação Pedagógica 
Enviar relatório do desenvolvimento do Plano de Ação 

da Coordenação Pedagógica do 1º semestre. 

24/11/2023 MAT/VESP UE Coordenação Pedagógica 
Enviar relatório do desenvolvimento do Plano de Ação 

da Coordenação Pedagógica do 2º semestre. 
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DECRETO Nº 2249 DE 18 DE NOVEMBRODE2022 

 

“APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 008/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos e períodos para realização de MATRICULAS E REMATRÍCULA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste.” 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  

 
DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 008/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos e períodos para realização de MATRICULASE REMATRICULA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de novembro de 2022. 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DVMM/RMOF. 

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 008/2022 
 

Versão: 1 

Aprovação: 18/11//2022 
Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2249/2022 

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011, e 
 

CONSIDERANDO, a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 

214; 
 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 
CONSIDERANDO, a Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 - Institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste – MT; 

 

CONSIDERANDO, a Resolução n° 005/2006 do CME/Primavera do Leste/MT - Fixa as Normas para a oferta para a Educação Infantil no Sistema Municipal de 
Ensino; 

 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021 –Altera a Lei nº 14.113/20, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica – FUNDEB; 

 

CONSIDERANDO, a Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 
 

CONSIDERANDO, a Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; 
 

CONSIDERANDO, a Resolução nº 08/2010 do CME de Primavera do Leste/MT - Regulamenta a data corte para a matrícula na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental de 09 (nove) anos e define quantidade de estudantes na Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste; 
 

CONSIDERANDO, a Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 - Aprova Plano Municipal de Educação e dá outras providências; 

CONSIDERANDO, a Lei nº 1.583 de 02 de outubro de 2015 - Assegura matricula para a criança com deficiência locomotora na Escola municipal mais próxima de 
sua residência; 

 

CONSIDERANDO, a Portaria MEC nº 1.570 de 20 de dezembro de 2017 - Homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 
Educação, aprovado na Sessão Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC; 

 
CONSIDERANDO, a Resolução CNE nº 02, 22 de dezembro de 2017 - Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada, ao 

longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica; 

 
CONSIDERANDO, a Resolução nº 02/2007 do CME/Primavera do Leste/MT - Regulamenta o Ensino Fundamental para 09 anos no Sistema Municipal de Ensino; 

 

CONSIDERANDO, o Parecer CNE/CEB nº 02 de 13 de setembro de   2018 - Aprova as Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula inicial de crian-
ças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos quatro e aos seis anos de idade; 

 

CONSIDERANDO, a Resolução nº. 006/2018 do CME/Primavera do Leste/MT - Regulamenta a Progressão Parcial; 
CONSIDERANDO, a Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022 – Dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da Educação Básica Pública do 

município de Primavera do Leste – MT; 

 
CONSIDERANDO, a Política de Educação Infantil para o Município de Primavera do Leste -PMEI, 2016; 

 

CONSIDERANDO, a Política Municipal do Ensino Fundamental – PMEF; 
 

https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/resolucao/2010/0/8/resolucao-n-8-2010-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/resolucao/2007/0/2/resolucao-n-2-2007-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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CONSIDERANDO, o Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC -MT/2018. 

 

RESOLVE, 

 

DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - Estabelecer critérios e orientar os procedimentos e períodos para realização de MATRICULASE REMATRICULANA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

NO ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora e todas as Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Primavera do Leste. 

 

DOS CONCEITOS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 
 

XII. Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME; 

 
XIII. Unidade Escolar - UE: Unidade Escolar que oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

 

XIV. Educação Infantil: Etapa da Educação Básica que se organiza em creche, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade e em pré-
escola, dos 04 (quatro) aos 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade; 

 

XV. Ensino Fundamental: etapa de desenvolvimento escolar que compreende estudantes de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade; 
 

XVI. Inscrição online: preenchimento da Ficha de Inscrição disponível no endereço eletrônico; 

 

XVII. Matrícula: é a efetivação da vaga mediante apresentação dos documentos exigidos pela UE, após o preenchimento da Ficha de Inscrição online; 

 

XVIII. Rematrícula: é a confirmação que o estudante dará continuidade aos estudos no ano subsequente na UE; 
 

XIX. Remanejamento: é a mudança do estudante de uma turma para a outra, na mesma UE; 

 
XX. Transferência: é a mudança do estudante de uma UE para outra e, a consequente liberação de vaga na Unidade; 

 

XXI. EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil; 
 

XXII. EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental. 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 4º – As diretrizes, os procedimentos e os períodos para inscrição on-line, matrícula e rematrícula dos estudantes nas Unidades Escolares na Educação Infan-

til e no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Primavera do Leste, serão estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

 
DAS RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 5º – Compete a Unidade Executora - UEx: 
 

VIII. Promover a divulgação desta Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 

 
IX. Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 

 

X. Promover discussões técnicas com a UE, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de altera-
ção, atualização ou expansão; 

 

XI. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação dos pontos e res-
pectivos procedimentos de controle; 

 

XII. Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento das 
mesmas; 

 
XIII. Planejar, orientar e acompanhar a correta Inscrição Online, as efetivações das matrículas e rematrículas e as movimentações durante o ano letivo, dando 

o suporte necessário para a validação das vagas, observado os prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa; 

 
XIV. Realizar ampla divulgação do processo de Inscrições Online e confirmação da matrícula no âmbito local; 

 

XV. Orientar e acompanhar o registro das matrículas no Ômega Sistema, em decorrência do processo de planejamento e compatibilização automática das 
vagas existentes, observados os prazos estabelecidos; 

 

XVI. Acompanhar e assegurar o atendimento à totalidade da demanda; 
 

XVII. Orientar a equipe gestora da UE referente aos procedimentos das Inscrições Online e efetivação das matrículas; 

 
XVIII. Garantir a efetivação das matrículas e confirmação das rematrículas, observada a faixa etária de cada turma;  

 

XIX. Resolver os casos omissos nesta Instrução Normativa. 
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Artigo 6º - São de responsabilidade do (a) Diretor (a) da UE: 

 

VIII. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da UE, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas; 
 

IX. Cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização na geração 

de documentos, dados e informações; 
 

X. Preparar sua equipe para acolher, orientar e informar as famílias de forma clara sobre as questões que envolvem os procedimentos de Inscrições Online, 

efetivação da matrícula e rematrícula das crianças, observado os critérios de excelência no atendimento ao cidadão usuário dos serviços públicos do 
município; 

 

XI. Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação e à participação no processo de atualiza-
ção; 

 
XII. Realizar dentro dos prazos previstos a efetivação da matrícula dos estudantes novos; 

 

XIII. Comunicar os procedimentos necessários para Inscrições Online e efetivação da matrícula aos pais ou responsável legal; 
 

XIV. Zelar pela fidedignidade na coleta de informações e registro dos documentos, na correção dos dados necessários para Inscrição Online e efetivação da 

matrícula, de modo a evitar duplicidades ou registros incompletos; 
 

XV. Efetuar a matrícula das crianças para as vagas disponíveis, respeitando ao limite máximo de vagas para cada turma; 

 
XVI. Coordenar e acompanhar todo o processo de rematrícula, inscrições online e transferência de forma a liberar ações com vista à operacionalização do 

processo de efetivação de matrícula para atendimento da demanda. 

 
DA ORGANIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

 

Artigo 7º – Para fins de organização e composição de turmas, a UE deverá observar o número máximo de estudantes por turma conforme o disposto nesta Instru-
ção Normativa. 

 

Artigo 8º – A Direção da UE antes de apresentar a disponibilidade de vagas para realização da Inscrição Online deverá realizar os seguintes passos: 
 

I. Fazer o levantamento da capacidade de atendimento na UE; 

 
II. Proceder a rematrícula de todas as crianças da UE; 

 

III. Coletar, registrar e analisar a situação de todas as turmas existentes, justificando salas de aulas ociosas ou com quantitativo inadequado de crianças por 
turma; 

 

IV. Proceder ao levantamento das solicitações de transferências, por iniciativa dos pais e/ou responsáveis; 
 

V. Informar a UEx, desde que comprovada a necessidade de abertura de novas turmas, ampliação de vagas e ampliação do espaço físico para atendimento 

à demanda escolar. 
 

§ 1º - Caberá a UEx avaliar, identificar, orientar e decidir sobre a abertura de novas turmas ou ampliação de vagas com base na demanda existente no Banco de 

Dados do Sistema, sendo expressamente vedado o funcionamento dessas situações apontadas sem autorização oficial da UEx. 
 

§ 2º - O quadro de turmas para o ano subsequente deverá ser previamente aprovado pela UEx, que expedirá um documento autorizativo. 

 
Artigo 9º – O atendimento a ser realizado nas EMEI, ocorrerá conforme data corte da Educação Infantil a seguir: 

 

Modalidades Nascimento 

Data Inicial Data Final 

Berçário I 01/04/2022 30/09/2022      

Berçário II 01/04/2021 31/03/2022 

Maternal I 01/04/2020 31/03/2021 

Maternal II 01/04/2019 31/03/2020 

Pré I 01/04/2018 31/03/2019 

Pré II 01/04/2017 31/03/2018 

 

Artigo 10 – Para ingresso no Ensino Fundamental, os estudantes deverão ter a idade mínima de 06 (seis) anos completos ou a completar até 31/03/2021, 

nascidas no período de 01/04/2014 a 31/03/2015, conforme disposto na Resolução CNE/CEB nº 1/10, ratificada na Resolução CNE/CEB nº 2/18. 
 

DAS INSCRIÇÕES ONLINE 

 

Artigo 11 - A inscrição para ingresso de estudantes novos na UE deverá ser realizada mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição Online disponível no ende-

reço eletrônico http://primaveradoleste.omegaeducacional.com/, no ícone “na escola pública municipal” em qualquer computador conectado à internet, nas datas 

estabelecidas conforme cronograma abaixo: 
 

Inscrição Online 10/01 a 13/01/2023 das 8h às 11h e das 13h às 17h.  

Período para solicitar transferência de UE A partir de 24/01/2023 das 7h às 13h 

Matrícula 24/01 a 27/01/2023 das 7h às 13h 

 

http://primaveradoleste.omegaeducacional.com/
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§ 1º- No ato da Inscrição Online, constarão na tela, o número de vagas disponíveis para a turma e turno pretendidos. Na finalização do processo de cadastro, o 

sistema confirmará a reserva da vaga, disponibilizando no ato o encaminhamento, assim como a lista de documentos necessários para a efetivação da matrícula. 

 
§ 2º - O número de vagas disponíveis em cada UE, compreende o quantitativo da turma/idade/turno. Será levada em consideração a classificação por data e horário 

da inscrição para a efetivação da matrícula no turno selecionado. Findadas as vagas no turno pretendido, os demais estudantes serão matriculados no turno que 

ainda tiver vagas disponíveis. 
 

§ 3º - Caso as vagas para a turma e turno na UE pretendida estejam esgotadas, o sistema informará a não existência de vaga na Unidade e oportunizará ao responsá-

vel a escolha em outra UE, ou a finalização do processo de cadastro, que encaminhará o estudante automaticamente para a lista de espera; 
 

§ 4º - Caso o responsável opte por encaminhar o estudante para a fila de espera na primeira Unidade pretendida, a mesma não poderá ser cadastrada novamente no 

sistema para solicitação de vaga em outra Unidade Escolar; 
 

§ 5º- Nas situações que for comprovado o preenchimento de mais de uma ficha de inscrição pelo pai e/ou responsável, será considerada válida a última recebida 
pelo sistema informatizado de matrículas sendo permitidas alterações até às 17h00 do dia 13 de janeiro de 2023;  

 

§ 6º - Será permitida apenas uma inscrição on-line por estudante, com opção de uma escola; 
 

§ 7º - Caso os pais e/ou responsáveis não compareçam à UE em três dias úteis, após o recebimento da convocação para matrícula, esta será automaticamente 

cancelada. 
 

Artigo 12 - Na existência de maior número de estudantes inscritos, do que o número de vagas ofertado pela UE pretendida, a classificação para a lista de espera 

deverá ocorrer de acordo com a ordem de data e horário do preenchimento do cadastro. 
 

Parágrafo Único: Após o período de reserva de vagas, serão oportunizadas as vagas restantes, na medida do possível observando: 

 
I - Data e horário do preenchimento do cadastro; 

 

II - Existência de irmãos de estudantes já matriculados na mesma UE; 
 

III - Proximidade com a residência. 

 
DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA NA UNIDADE ESCOLAR 

 

Artigo 13 - Na efetivação da matrícula, a UE deverá observar a fidedignidade das informações prestadas pelos pais/responsáveis no preenchimento da ficha de 
Inscrição Online com a documentação entregue, bem como outros requisitos disposto nesta Instrução Normativa. 

 

Parágrafo Único - Para primeiro ingresso, a UE deverá observar a data de corte conforme o que dispõe Resolução nº 008/2010 do Conselho Municipal de Educa-
ção e Portaria nº 1.035/2018-MEC e Parecer CNE/CEB nº 2/2018. 

 

Artigo 14 - A efetivação da matrícula na UE deverá obedecer aos seguintes critérios: 
 

I. Ter disponibilidade de vagas na UE; 

 

II. Os pais/responsáveis ter realizado a Inscrição Online com o preenchimento da Ficha de Inscrição;  

 

III. Os pais/responsáveis devem entregar os documentos na UE. 
 

IV. Respeitar a data corte para ingresso nas turmas.  

 

V. A residência, da criança, ter proximidade com a UE;  

 

VI. Observar o critério de zoneamento, possibilitando a otimização do transporte escolar, exceto EMFTI Maria Dallafiora Costa – Parma Vida; 
 

Artigo 15 - A matrícula para estudantes novos será realizada nos períodos de 24/01/2023 a 27/01/2023, onde serão exigidos os seguintes documentos: 

 
I. Cópia da Certidão de Nascimento; 

 

II. Cópia do RG do estudante; 
 

III. Cópia do comprovante de endereço da residência atualizado de onde o estudante mora; 

 
IV. 01(uma) foto 3x4 recente do estudante; 

 
V. Cópia dos documentos pessoais do pai, da mãe ou dos responsáveis; 

 

VI. Cópia do Cartão do SUS do estudante; 
 

VII. Cópia do NIS do estudante (para quem tem Bolsa Família); 

 
VIII. Cópia do exame de tipagem sanguínea e fator RH do estudante; 

 

IX. Cópia do CPF do estudante (caso não tenha no RG ou certidão de nascimento);  
 

X. Cópia do Cartão de Vacinação do estudante, conforme Portaria 486/2018/GS/SEDUC/MT; 

 
XI. Cópia Laudo médico para crianças especiais e/ou com alergia alimentar; 

 

XII. Transferência da escola de origem. 
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§ 1º - A não entrega dos documentos para efetivação da matrícula caracterizará desistência da vaga. 

 

§ 2º - O prazo para a entrega da cópia do documento de Identidade, tipagem sanguínea e foto 3x4 será de 60 (sessenta) dias após a efetivação da matrícula. 
 

§ 3º - Em casos em que o estudante não esteja sob a tutela dos pais, os responsáveis pela mesma, deverão apresentar documentação que comprove a legalidade da 

responsabilidade sobre o estudante. 
 

Artigo 16 – No ato das matriculas, houver números de estudantes com deficiência para a mesma sala, a UE poderá fazer uma redistribuição de estudantes por sala.  

 
Artigo 17 - Haverá disponibilidade de vagas na UE após período inicial de matrícula, quando:  

 

I. Os pais e/ou responsáveis não efetivar a matrícula no período destinado para essa finalidade; 
 

II. Houver transferência de estudantes mediante solicitação expressa dos pais e/ou responsável legal; 
 

III. Decorridos 15 (quinze) dias de faltas consecutivas, sem justificativa, esgotadas e registradas todas as possibilidades de contato com a família. 

 
§ 1º- O cancelamento da matrícula e os casos de reiteradas faltas injustificadas serão obrigatoriamente acompanhados de: 

 

I. Orientação da UE quanto à obrigatoriedade do ensino com registro em livro ata; 
 

II. Preenchimento da Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente - FICAI; 

 
III. Comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Adolescência e Promotoria. 

 

§ 2º - O cancelamento da matrícula ocorrerá após autorização da UEx. 
 

§ 3º- Os procedimentos especificados no parágrafo anterior serão de responsabilidade do Diretor da UE. 

 
DA CONFIRMAÇÃO DA REMATRICULA 

 

Artigo 18 - A confirmação da rematrícula das crianças, pelos pais e/ou responsáveis é obrigatória. 
 

§ 1º - A UE deverá realizar as rematrículas para o ano de 2024, no período de14 a 17/11/2023. 

 

§ 2º - O período de rematrícula deve ser amplamente divulgado junto à comunidade escolar e encaminhado por escrito ou pelos grupos de WhatsApp oficiais da 

UE, aos pais e/ou responsáveis com as devidas orientações. 

 
§ 3º Caberá ao Diretor da UE adotar providências para o chamamento dos pais e/ou responsáveis para atualização cadastral e confirmação da rematrícula para os 

estudantes. 

 
Artigo 19 - A realização da rematrícula será efetivada mediante a atualização da documentação na pasta dos estudantes, que será exigido: 

 

I.Cópia da Certidão de Nascimento; 
 

II.Cópia do RG; 

 
III. Cópia do comprovante de endereço da residência atualizado de onde o estudante mora; 

 

IV. 01(uma) foto 3x4 recente do estudante; 
 

V. Cópia dos documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal; 

 
VI. Cópia do cartão do SUS do estudante; 

 

VII. Cópia do NIS do estudante (para quem tem Bolsa Família); 
 

VIII.Cópia do exame de tipagem sanguínea e fator RH do estudante; 

 
IX. Cópia do CPF do estudante; (quando não houver no RG ou Certidão de Nascimento); 

 

X. Cópia do cartão de Vacinação do Estudante, conforme Portaria 486/2018/GS/SEDUC/MT; 
 

XI. Cópia do Laudo Médico para estudantes especiais e/ou com alergia alimentar. 
 

§1º - Os itens dos incisos acima podem ser desconsiderados caso o estudante já os possua em sua pasta individual. 

 
§2º - Caberá a Unidade Escolar organizar o processo de rematrícula conforme a necessidade da comunidade escolar. 

 

Artigo20 – A UE que encerrar o atendimento ofertado e não existir a possibilidade de continuidade, é de responsabilidade dos pais e/ou responsáveis realizar a 
Inscrição Online e a matrícula em outra UE, não tendo sua vaga garantida automaticamente. 

 

Artigo21– Findo o prazo da rematrícula e esgotado todas as possibilidades de chamamento junto os pais/responsáveis, que não confirmaram a rematrícula, a vaga 
deverá ser liberada para matrícula de novos estudantes.  

 

Artigo 22 – Caso a criança tenha concluído a etapa de Educação Infantil, será de responsabilidade dos pais e /ou responsáveis realizarem o procedimento para 
transferência e matrícula para continuidade dos estudos em UE.  

 

DAS TRANSFERÊNCIAS 
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Artigo 23 – Entende-se por transferência, a mudança do estudante de uma UE para outra, e a consequente liberação de vaga na Unidade. 

 

Parágrafo Único - As solicitações de transferências somente poderão ser feitas pelos pais e/ou responsáveis em conformidade com as disposições contidas nesta 
Instrução Normativa. 

 

Artigo 24 - A partir do 4º Bimestre, evitando rotatividade de estudantes dentro da Rede Municipal de Ensino, não será permitida a expedição ou recebimento de 
Histórico Escolar. 

 

Artigo 25 - A UE manterá sob sua guarda a documentação escolar dos estudantes sendo que, os registros descritivos e a frequência escolar fazem parte da docu-
mentação escolar a ser expedida ao término da Educação Infantil ou Ensino Fundamental, ou nos casos de transferência.  

 

Parágrafo Único: Em caso de transferência de estudante durante o ano letivo, o professor deverá elaborar um relatório parcial do percurso do estudante, compilar 
os registros realizados até o momento e entregá-los à Equipe Gestora que o encaminhará junto com a transferência, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
DA OTIMIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Artigo 26 – Para efetivação da matrícula deverá ser observado o critério de zoneamento, de forma a possibilitar a otimização do transporte escolar. 
 

§1º - Na Educação Infantil o transporte escolar será disponibilizado aos estudantes da pré-escola que residem no campo, a mais de 02 (dois) quilômetros da UE. 

 
§2º- No Ensino Fundamental o transporte escolar será disponibilizado aos estudantes que residem no campo, a mais de 02 (dois) quilômetros da UE. 

 

§3º - Não fará jus ao transporte escolar o estudante que, por opção dos pais e/ou responsáveis, for matriculado em UE mais distante de sua residência, se houver 
vaga em escola próxima para qual não seja necessário o transporte ou, ainda, cujo percurso a ser realizado for menor ao estabelecido nesta Instrução Normativa 

SEC 004/2021 – versão 8e Lei nº 8.469 de 07/04/2006. 

 
§4º -A disponibilização de vaga para os estudantes dependentes do transporte escolar, será feita observando-se a rota do transporte. 

 

DA LISTA DE ESPERA 

 

Artigo27 – Terminado o período de matrícula e ainda havendo estudantes inscritos, estas serão direcionadas para lista de espera central da SME. 

 
§ 1º - A lista de espera funcionará da seguinte forma: 

 

I. A lista de espera central constará apenas crianças fora da Escola; 
 

II. A matrícula será disponibilizada na primeira UE em que houver vaga, caso o responsável não aceite matricular na UE ofertada, o nome da criança será 

direcionado para o final da fila; 
 

III. Crianças já atendidas e que desejem transferência de UE constarão em lista de espera no Sistema ofertado pela SME; 

 
§ 2º As crianças que não foram inscritas no período determinado para Inscrição Online deverão solicitar vaga nas Unidades Escolares para que sejam inseridos na 

lista central de espera. 

 
Artigo28 – O período de vigência para a lista de espera central será de 06/02/2023 a 30/11/2023. 

 

DA FORMAÇÃO DE TURMA/ENSALAMENTO 

 

Artigo 29 – A formação de turmas e o ensalamento a ser realizado nas UE de Educação Infantil ocorrerão de acordo com a idade e proporção estudantes/profis-

sional, relacionando-se as salas de aula com metragem padrão, conforme segue: 
 

I – Período Integral: 

Turma Idade Proporção criança Proporção profissional 

Berçário I 06 meses a 11 
meses 

15 crianças 
 

02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino) 
01 Auxiliar Educacional 30h – Matutino 

01 Auxiliar Educacional 30h – Vespertino 

01 Auxiliar Educacional Intermediário 30 h  

Berçário II 01 ano 18 crianças 

 

02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino) 

01 Auxiliar Educacional 30h – Matutino 

01 Auxiliar Educacional 30h – Vespertino 
01 Auxiliar Educacional Intermediário 30h  

Maternal I 02 anos 20 crianças 

 

02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino) 

01 Auxiliar Educacional 30h  

01 Estagiário 30h 

Maternal II 03 anos 23 crianças 

 

02 Professores (01 Matutino e 01 Vespertino) 

01 Auxiliar Educacional 30h  

01 Estagiário 30h 

 

II - Período Parcial: 

Turma Idade Proporção criança Proporção profissional 

Berçário I 06 meses a 11 meses 15 crianças 

 

01 Professor (a) 

01 Auxiliar Educacional 20h 

01 Auxiliar Educacional 20h 

Berçário II 01 ano 18 crianças 

 

01 Professor (a) 

01 Auxiliar Educacional 20h 

01 Auxiliar Educacional 20h 



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mails: dioprima@pva.mt.gov.br | dioprima@outlook.com | Tel.: (66) 3498-3333                                                                   Endereço Eletrônico: https://primaveradoleste.mt.gov.br/dioprima.html 

 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 18 de novembro de 2022 • Edição 2386 • Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 60 

Maternal I 02 anos 20 crianças 

 

01 Professor (a) 

01 Auxiliar Educacional 20h 

Maternal II 03 anos 23 crianças 

 

01 Professor (a) 

01 Auxiliar Educacional 20h 

Pré I 04 anos 23 crianças 01 Professor (a) 

Pré II 05 anos 23 crianças 01 Professor (a) 

 

§ 1º - A quantidade de Professores para a UE com período integral relaciona-se a disponibilidade de 01 (um) professor no turno matutino e 01 (um) no turno ves-

pertino. 

 

§ 2º - Os Auxiliares Educacionais exercerão suas atividades conforme a organização da UE, observando sempre a necessidade da criança. 

 

§ 3º - Os Estagiários serão disponibilizados para exercer atividades nas turmas de período integral conforme a necessidade da UE. 

 

§ 4º - Para salas de aula com dimensões fora do padrão usar-se-á o limite de 1,50 m²/criança para a formação de turmas de Creches (06 meses a 03 anos) e de 1,20 

m²/criança para formação de turmas de Pré-Escola (04 a 05 anos e 11 meses). 

 

§ 5º- Na UE localizada no campo, a quantidade de crianças por sala será de acordo com a demanda. 

 

Artigo 30 – A formação de turmas e o ensalamento a ser realizado nas UE de Ensino Fundamental ocorrerão de acordo com a idade do estudante, relacionando-

se as salas de aula com metragem padrão, conforme segue: 

 

I. Do Ensino Fundamental 

 

Quantidade de estudantes por turma 

De 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) estudantes  

 

§ 1º- Para salas de aula com dimensões fora do padrão, usar-se-á o limite de 1,30 m²/estudante, para formação de turmas. 

 

§ 2º - Na UE que possui sala de aulas com espaço físico que comporte estudantes acima do máximo permitido, havendo demanda e após comprovada a não exis-

tência de vagas em outras UE, as matrículas deverão ser realizadas, não ultrapassando 10% (dez por cento) do limite máximo de vagas nas turmas. 

 

§ 3º - Na UE localizada no campo, a quantidade de estudantes por sala será de acordo com a demanda. 

 

Artigo 31- A turma que possuir estudante com deficiência, devidamente comprovada por laudo médico e analisada pelo NAMEI terá a redução de 03 (três) estu-

dantes no número de matrículas da turma ou, poderá manter o número de estudantes na turma com o acompanhamento de Cuidador. 

 

Parágrafo Único - Em qualquer uma das situações citadas no caput, a turma poderá ter no máximo 02 (dois) estudantes com deficiência. 

 

DA INCLUSÃO 

 

Artigo 32 - A inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, dar-se-á nas salas/classes 

regulares. 

 

Parágrafo Único - Os pais/responsáveis deverão comprovar a deficiência alegada, no ato de efetivação da matrícula, por meio de Laudo Médico. 

 

Artigo 33 – Fica assegurada a efetivação da matrícula para a criança portadora de deficiência locomotora na UE mais próxima da sua residência, mediante docu-

mento comprobatório (Laudo Médico). 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 34 - A Equipe Gestora da UE que descumprir as orientações normativas estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como demais legislações correlatas, 

omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade das instruções contidas neste ato normativo, será responsabilizada pelos seus atos. 

 

Artigo 35 - Fica vedada a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título pela UE relativos às determinações desta Instrução Normativa. 

 

Artigo36 - Compete à UEx, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e resolver os casos omissos. 

 

Artigo 37- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Em 18 de novembro de 2022. 

 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 021/2021  
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DECRETO Nº 2250 DE 18 DE NOVEMBRODE 2022 

 

 “APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 009/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 
DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização do NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR A EDU-

CAÇÃO INCLUSIVA – NAMEI órgão da Secretaria Municipal de Educação e ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE das Unidades 

Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental.” 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, 

e de conformidade com o Artigo 58, IV da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste,  
 

DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC - Nº 009/2022 da Secretaria Municipal de Educação – SME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT, que estabelece os critérios e orienta os procedimentos para organização do NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLI-

NAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA – NAMEI órgão da Secretaria Municipal de Educação e ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 

das Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 18 de novembro de 2022. 

 
LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
DVMM/RMOF. 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEC Nº 009/2022 

 

Versão: 1 

Aprovação: 18/11/2022 

Ato de Aprovação: Decreto Municipal Nº 2250/2022 

Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação - SME 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação - SME 

 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, assessorada pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, nos termos da Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011 e; 

 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, especificamente o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, Da Educação, artigos 205 a 

214; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 02 de 11 de setembro 2001 do CNE/CEB – Institui as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 839 de 15 de julho de 2004 - Institui o Sistema Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.274/2006/CNE/MEC - Instituiu o Ensino Fundamental em 09 (nove) anos de duração; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 006/07 do CME/Primavera do Leste/MT - Fixa normas para Educação Especial na Educação Básica do Sistema Municipal de 
Ensino; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 007/07 do CME/Primavera do Leste/MT – Dispõe sobre os procedimentos para a concessão de terminalidade específica para 

alunos com necessidades educacionais especiais no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 04 de 2 de outubro de 2009 do CNE/CEB – Brasil - Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1498 de 19 de novembro de 2014 - Cria o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva - NAMEI - no Sistema 

Municipal de Ensino de Primavera do Leste - MT e dá outras providências; 

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.146 de 06 de julho de 2015 – Institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.555 de 25 de agosto de 2015 da Câmara Municipal de Primavera do Leste - Aprova Plano Municipal de Educação e dá outras 
providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.583 de 02 de outubro de 2015 do CNE/CEB - Assegura matrícula para a criança com Deficiência locomotora na Escola Municipal 
mais próxima de sua residência; 

 

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 1.570 de 20 de dezembro de 2017 - Homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 
Educação, aprovado na Sessão Pública de 15 de dezembro de 2017, que, junto ao Projeto de Resolução a ele anexo, instituem e orientam a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC; 

 
CONSIDERANDO a Resolução CNE nº 02, 22 de dezembro de 2017 - Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 

obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica; 

 
CONSIDERANDO a Documento de Referência Curricular para Mato Grosso – DRC-MT/2018; 

 

CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021 –Altera a Lei nº 14.113/20, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica – FUNDEB; 

https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/resolucao/2006/0/4/resolucao-n-4-2006-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://leismunicipais.com.br/a/mt/p/primavera-do-leste/resolucao/2006/0/4/resolucao-n-4-2006-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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CONSIDERANDO a Lei nº 2.079 de 25 de maio de 2022 – Dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais da Educação Básica Pública do 

município de Primavera do Leste – MT. 
 

RESOLVE, 

 
DA FINALIDADE 

 

Artigo 1º - Estabelecer critérios e orientar os procedimentos para organização do NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA – NAMEI órgão da Secretaria Municipal de Educação e as salas de ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE das Unidades 

Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Artigo 2º - Esta Instrução Normativa abrange a Unidade Executora - UEx e o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva – NAMEI eas salas 

de Atendimento Educacional Especializado – AEE das Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Primavera 

do Leste. 
 

DOS CONCEITOS E NOMENCLATURAS 

 

Artigo 3º - Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

 

XXIII. Unidade Executora - UEx: Secretaria Municipal de Educação - SME; 
 

XXIV. Unidade Escolar - UE: Unidade Escolar que oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

 
XXV. NAMEI - Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva; 

 

XXVI. AEE - Atendimento Educacional Especializado; 
 

XXVII. Educação Infantil: etapa de desenvolvimento escolar que compreende Berçário I ao Pré II e atende estudantes de 06 (seis) meses à 05 (cinco) anos e 11 

(onze) meses de idade; 
 

XXVIII. Ensino Fundamental: etapa de desenvolvimento escolar que compreende estudantes de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade; 

 
XXIX. EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil; 

 

XXX. EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental; 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 4º – O Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva – NAMEI e Atendimento Educacional Especializado – AEE seguirá as orientações 

desta Instrução Normativa e demais Atos Normativos que regulamentam as questões gerais quanto ao Calendário Escolar, da Matrícula, da Atribuição de Aulas e de 

Regime/Jornada de Trabalho, das Atribuições e Atividades a serem desenvolvidas pelos Profissionais da Educação. 
 

Artigo 5º- Faz parte desta Instrução Normativa: 

 

Anexo I – Ficha de Inscrição para Função no NAMEI. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Artigo 6º – Atribuições da Unidade Executora - UEx: 

 
VIII. Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-as atualizadas; 

 

IX. Fiscalizar e fazer cumprir todas as normas instituídas nesta Instrução Normativa; 
 

X. Promover discussões técnicas com o NAMEI e as UE, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto 

de alteração, atualização ou expansão; 
 

XI. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que diz respeito à identificação, avaliação do trabalho e 

respectivos procedimentos de controle; 
 

XII. Avaliar, através de reunião interna, a eficiência dos procedimentos de controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento das 
mesmas; 

 

XIII. Promover a Formação Continuada dos Profissionais da Educação; 
 

XIV. Resolver casos omissos. 

 
Artigo 7º - São de responsabilidade da Coordenação do NAMEI: 

 

VIII. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os Profissionais do NAMEI, zelando pelo fiel cumprimento das mesmas; 
 

IX. Cumprir e fazer cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização 

na geração de documentos, dados e informações; 
 

X. Informar ao RH da UEx, sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principal-

mente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional; 
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XI. Atender às solicitações da UEx, responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informação; 

 

XII. Participar das Reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação; 
 

XIII. Coordenar e organizar as demandas de estudantes encaminhados pela UE; 

 
XIV. Coordenar as Salas de Atendimento Educacional Especializado - AEE; 

 

XV. Direcionar as demandas de vagas dos estudantes para as Salas de AEE das UE; 
 

XVI. Orientar as UE quanto ao atendimento aos estudantes com deficiência; 

 
XVII. Priorizar a qualidade da Educação Inclusiva respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos. 

 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Artigo 8º – O NAMEI tem como documento norteador para subsidiar as práticas inclusivas sua Lei de criação nº 1498/14; Política Nacional para Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Documento de Referência Curricular para Mato Grosso– DRC/MT. 

 

Parágrafo Único – O NAMEI deverá construir o Projeto Político Pedagógico como documento orientador no desenvolvimento de suas práticas. 
 

Artigo 9º - A UE deverá contemplar no Projeto Político Pedagógico as ações e diretrizes para o atendimento aos estudantes da Educação Especial. 

 
Artigo 10 – Professor e Coordenador Pedagógico da EU deverá criar o Plano Educacional Individualizado – PEI para os estudantes com deficiências, Transtornos 

do Neurodesenvolvimento e Transtornos específicos da Aprendizagem com o apoio dos professores do AEE e NAMEI. 

 
Parágrafo Único – O PEI deverá ser elaborado com vistas a adaptação curricular, levando em consideração os direitos e objetivos de aprendizagens a partir da 

avaliação diagnóstica realizada com o estudante. 

 
Artigo 11–A partir do dia 20 de março de 2023, a UE poderá enviar os encaminhamentos, desde que tenham acontecido os seguintes procedimentos: 

 

I – Avaliação diagnóstica no início do ano letivo; 
 

II – Minuciosa observação em sala de aula e extraclasse; 

 
III – Entrevista com a família para saber como é a rotina do estudante e como a família intervém nas questões comportamentais e de aprendizagem, dentre outras 

questões a observar pela UE; 

 
IV – Preenchimento da Ficha de Encaminhamento feita pelo professor regente juntamente com a Coordenação Pedagógica, revelando o máximo de detalhes possíveis. 

 

Parágrafo Único – O encaminhamento deverá ser enviado até o final do 3º bimestre. 
 

ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NAMEI 

 

Artigo 12 – O Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da Educação Inclusiva – NAMEI tem como objetivo principal desenvolver e assegurar a Política de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva por meio de uma equipe multidisciplinar que desenvolverá o seu trabalho junto aos estudantes, professores, professores 

de AEE e famílias, com foco no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. 
Artigo 13 - É de responsabilidade da equipe multidisciplinar do NAMEI realizar:  

I. Triagem – A triagem consiste em uma anamnese com os pais e três atendimentos com o estudante, que poderá seguir para a avaliação ou ser encaminhada 

para os órgãos da Secretaria de Saúde; 
 

II. Avaliação – Após a triagem os profissionais verificarão a necessidade de fazer uma avaliação do estudante; 

 
III.  Prestar suporte Técnico às UE com realização de palestras, reuniões/orientação com professores, gestores, família e professores de AEE; formação 

complementar. 

 
IV. Receber da UE solicitação de cuidadores para os estudantes e realizar análise expedindo documento autorizativo para o RH da SME. 

 

DA SELEÇÃO DAEQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

Artigo14-O Profissional docente habilitado em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia e/ou Psicomotricidade, deverá preencher ficha de inscrição, para 

participar do processo de seleção para preenchimento das vagas e entregar no NAMEI no dia 12/12/2022. 
 

Parágrafo Único - O candidato deverá entregar a ficha e o currículo lattes.  
 

Artigo15- A UEx deverá criar uma Comissão para Seleção desses profissionais, que terá os seguintes representantes:  

 
I – Dois representantes do NAMEI sendo a Coordenação e um Psicólogo (a);  

 

II – Um representante da SME.  
 

Artigo 16- O candidato passará por análise curricular e posterior entrevista pela Comissão de Seleção. 

 
Artigo 17– O candidato selecionado para vaga, caso venha se afastar por períodos longos, atestado ou licenças, retornará a sua função de origem, sendo chamado 

outro candidato classificado. 

 
DOS CUIDADORES 

 

Artigo 18- A turma que possuir estudante com deficiência, devidamente comprovada por laudo médico e analisada pelo NAMEI terá a redução de 03 (três) estudantes 
no número de matrículas da turma ou, poderá manter o número de estudantes na turma com o acompanhamento de um Cuidador. 
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Parágrafo Único: Cada turma poderá ter preferencialmente 02 (dois) estudantes com deficiência comprovada. 

 
DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

 

Artigo 19 - O AEE deverá ser realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria Unidade Escolar ou em outra escola de ensino regular, no 
contra turno da escolarização. 

 

Artigo 20 - No contexto da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva o AEE tem como objetivo: 
 

I – Apoiar a organização da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; 

 
II – Assegurar o pleno acesso dos estudantes público alvo da Educação Especial no ensino regular em igualdade de condições com os demais estudantes; 

 
III – Disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade as UE; 

 

IV – Promover o desenvolvimento profissional e a participação da comunidade escolar. 
 

V – Complementar à formação dos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência 

dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; 
 

VI – Suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo21– A Coordenação do NAMEI ao descumprir as orientações normativas estabelecidas nesta Instrução Normativa, bem como demais legislações correlatas, 
omitindo dados ou informações que venham influenciar na legalidade das instruções contidas neste ato normativo, será responsabilizada pelos seus atos. 

 

Artigo 22 - Fica vedada a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título pela UE relativos às determinações desta Instrução Normativa. 
 

Artigo 23– Compete à UEx, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta Instrução Normativa e resolver os casos omissos. 

 
Artigo 24 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 
Em 18 de novembro de 2022. 

 

ADRIANA TOMASONI 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 021/2021 

 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INCRIÇÃO PARA FUNÇÃO NO NAMEI 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Data de Nascimento: Naturalidade: 

Celular (1): Celular (2): 

E-mail: 

Endereço: Nº: 

Bairro: 

Cidade: Estado: 

     

    DADOS PROFISSIONAIS 

 

Graduação: 

Especialização: 

Unidade Escolar de Lotação: 

Experiência como professor (a):  

(   )  Educação Infantil. Quanto tempo? _______________________________________________________ 

(   ) Ensino Fundamental I. Quanto tempo? ____________________________________________________ 
(   ) Ensino Fundamental II. Quanto tempo? ___________________________________________________ 

Experiência como Psicopedagogo (a): (   ) Não.       (   ) Sim. Quanto tempo? __________________________ 

Caso seja selecionado (a), está aberto (a) a novas experiências, novas aprendizagens?  (   ) Não.          (   ) Sim. 

 

Data: ____/_____/2022 
 

Assinatura do (a) profissional 

(Inserir em anexo o currículo.)  
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LICITAÇÕES 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2022 – SRP 

Processo nº 1461/2022 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
TERCEIRIZADO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍ-
DUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DE PRIMAVERA DO LESTE. 
 
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 032 de 
02/01/2022, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio CONVOCA: 
Os senhores Licitantes que participaram do certame acima mencionado para 
comparecerem, no mesmo local da sessão pública anterior, no dia 22/11/2022 
(terça-feira) às 07h30min (Horário de Cuiabá-MT), para fim de se dar pros-
seguimento aos ulteriores termos do procedimento licitatório.  
Os senhores Licitantes também poderão acompanhar a sessão ao vivo através do 
nosso canal no youtube “Licitações Online Prefeitura de Primavera do Leste”. 
https://www.youtube.com/channel/UCxuPK4taEg_aJtt5iYonnDw 
Primavera do Leste - MT, sexta-feira, 18 de novembro de 2022. 
 

Adriano Conceição de Paula 
Pregoeiro 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N° 341/2022 

 
Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo Administrativo nº 1844/2022, em favor de JOSIANE MARIA 

DE MORAES, para prestação de Serviço de Apresentações Musicais na 
Modalidade: Sertanejo, nos Eventos do Calendário 2022 da Secretaria Mu-

nicipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - SECULT, conforme o Cre-

denciamento nº 03/2020, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 8.666/93, 
no valor total de R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais). 

 

Publique-se. 
Primavera do Leste - MT, 11 de novembro de 2022. 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude 

 

*original assinado nos autos do processo 
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N° 342/2022 

 
Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 
do Processo Administrativo nº 1845/2022, em favor de EVERTON SAN-
TOS DE BRITO 01025451112 - MEI, para prestação de Serviços de Pales-
trante durante o Calendário 2022, em atendimento à Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - SECULT, conforme o Credencia-
mento nº 18/2021, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 8.666/93, no 
valor total de R$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais). 
 
Publique-se. 
Primavera do Leste - MT, 11 de novembro de 2022. 
 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 
*original assinado nos autos do processo 
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N° 343/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 
do Processo Administrativo nº 1846/2022, em favor de ELTON CARLOS 

MACHADO, para prestação de Serviços de Palestrante durante o Calendá-

rio 2022, em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer 
e Juventude - SECULT, conforme o Credenciamento nº 18/2021, nos termos 

do Art. 25, “caput” da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 1.550,00 (Mil, 

quinhentos e cinquenta reais). 
 

Publique-se. 
Primavera do Leste - MT, 11 de novembro de 2022. 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

*original assinado nos autos do processo 
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N° 344/2022 

 
Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo Administrativo nº 1847/2022, em favor de PAULO FER-

NANDO DIAS LUIZ ALBERTINE, para realização de Apresentações de 
Shows Musicais na modalidade MPB, Junto ao Projeto: “Pôr do Sol”, da 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - SECULT, 

conforme o Credenciamento nº 03/2020, nos termos do Art. 25, “caput” da 
Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 900,00 (Novecentos reais). 

 

Publique-se. 
Primavera do Leste - MT, 11 de novembro de 2022. 

 
Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N° 345/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 
do Processo Administrativo nº 1848/2022, em favor de EDER MARCOS 

ORSOLIN, para prestação de Serviço de Apresentação Musical junto ao 

evento "Circuito do Rock", em atendimento à Secretaria Municipal de Cul-
tura, Turismo, Lazer e Juventude - SECULT, Conforme o Credenciamento 

Nº 03/2020, nos termos do Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93, no valor 

total de R$ 700,00 (Setecentos reais). 
 

Publique-se. 

Primavera do Leste - MT, 18 de novembro de 2022. 
 

Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 
 

*original assinado nos autos do processo 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N° 346/2022 

 
Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 
do Processo Administrativo nº 1849/2022, em favor de GLAUCOS LUIZ 
FLORES MONTEIRO, para prestação de Serviço de Apresentação Musical 
junto ao evento "Circuito do Rock", em atendimento à Secretaria Municipal 
de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - SECULT, Conforme o Credenci-
amento Nº 03/2020, nos termos do Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93, no 
valor total de R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais). 
 
Publique-se. 
Primavera do Leste - MT, 18 de novembro de 2022. 
 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 
*original assinado nos autos do processo 
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N° 347/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo Administrativo nº 1850/2022, em favor de ADRIANO BUREI, 
para prestação de Serviço de Apresentação Musical junto ao evento "Cir-

cuito do Rock", em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Tu-

rismo, Lazer e Juventude - SECULT, Conforme o Credenciamento Nº 
03/2020, nos termos do Art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/93, no valor total 

de R$ 700,00 (Setecentos reais). 

 
Publique-se. 

Primavera do Leste - MT, 18 de novembro de 2022. 

 
Wanderson Alex Moreira de Lana 

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 
*original assinado nos autos do processo 

 

https://www.youtube.com/channel/UCxuPK4taEg_aJtt5iYonnDw
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PODER LEGISLATIVO 

 

 

PORTARIA Nº 067 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Altera a Portaria 062/2022 e Dispõe sobre a nomeação de servidores para 

assessoramento das Sessões Legislativas. 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VE-

READORES DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 

 

Alterar a Portaria 062/2022 e Nomear os servidores abaixo para assessora-

mento das Sessões Legislativas Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e So-

lenes da Câmara Municipal. 

 

- Secretariar as Sessões - Cleonice Fátima Triacca Ferracini; 

- Assessoria Jurídica – Dr. Luiz Carlos Rezende; 

- Assessoria Mesa Diretora e Vereadores – Érica Renata Duarte Zuliske; 

- Assessoria Mesa Diretora e Vereadores –   Ludinéia Baggio Silvério; 

- Assessoria Mesa Diretora e Vereadores –    Scheila Adriane Stollmeier; 

- Assessoria Mesa Diretora e Vereadores –   Ítalo Renan Berto; 

- Assessoria Mesa Diretora e Vereadores –   Driely Cristhine Pereira Pino-

tti; 

- Assessorar Plenário – Jânia Rodrigues dos Santos; 

- Assessorar Plenário – Josenita Fernandes Frasão; 

- Assessorar Plenário – Cíntia Alves Ferreira; 

- Assessorar Plenário – João Batista Pimenta; 

- Responsável pela Ata das Sessões- Elizama Marques; 

- Transmissão de Sessões ao vivo- Valdomiro Medeiros da Rocha; 

- Transmissão de Sessões ao vivo- Camila Caroline de Oliveira; 

- Responsável Painel Eletrônico – Peterson Stamm França. 

 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se; 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

 

Em 17 de Novembro de 2022. 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO 

Presidente da Câmara Municipal 

PORTARIA Nº. 068 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Dispõe sobre a concessão de gratificação e dá outras providências. 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-

PAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III, do artigo 17, da 

Lei Municipal n° 1.050, de 2 de abril de 2008;   

 

RESOLVE: 

 

Conceder, “ex officio” GRATIFICAÇÃO DENOMINADA PELA SIGLA 

“FG”, no percentual de 20%, ao servidor JOÃO BATISTA PIMENTA, 

em decorrência de a mesma acumular tarefas, conforme dispõe a Portaria 

067/2022. 

 

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE, CUMPRA-SE. 

 

Primavera do Leste, MT. 

 

Em 17 de Novembro de 2022. 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO 

Vereador Presidente 

HINO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

 

Primavera de clima inconteste 

Tua vida está cheia de esperança 

No progresso o teu povo sempre avança, 

Premiado pelos bens que tu nos deste. 

 

Estribilho: 

 

Salve, salve! Primavera do Leste. 

Deleitosa estação primaveril, 

Separando as águas do Brasil, 

Tu espraias o altiplano em campo agreste. 

Terra de luz, terra de amor, 

De tudo produz, a linda flor. 

E a vida reluz, na linda flor. 

 

Primavera do Leste em ti me assento, 

Ó rainha de plagas virginais, 

Em teus campos vicejam cereais, 

Destacada provedora de alimentos. 

 

Sobranceira do chão desta planura, 

Das vertentes dos rios, sul e norte 

Tuas terras tratadas desta sorte 

Recompensam quem explora a agricultura. 

 

... 

 

O Hino de Primavera do Leste foi feito logo após a emancipação e criação 

do município no ano de 1986, sendo apresentado à comunidade no dia 13 

de maio (data de aniversário da cidade) de 1987. 

 

Letra e Música: Manoel João Braff - 1986. 
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