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Comissão de Legislação e Normas 

Nota Técnica nº 01/17 

 

 

Estende o prazo de vigência dos 

Projetos Políticos Pedagógicos e dos 

Regimentos das Instituições 

pertencentes ao Sistema Municipal de 

Ensino de São Sepé.  

 

 

 

RELATÓRIO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 concedeu 

autonomia às escolas no que concerne a construção de seus documentos 

regulatórios, ou seja, o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico. 

Emana a mesma que estes serão frutos da construção do coletivo de cada 

instituição de Ensino referenciados por critérios como, por exemplo, o do direito 

à educação que levam ao cumprimento dos dias letivos e das horas-aulas e a 

garantia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Estas garantias 

encontram-se no Art. 12 incisos I, III e V e Art. 13 incisos I, II, IV e V. 

O Projeto Político Pedagógico é o referencial da escola no que tange a 

suas concepções de homem e sociedade, e o Regimento é o modo como a 

escola se organizará para pôr em prática suas opções teóricas. Caldieraro 

(2006, p.28) destaca que o “Regimento Escolar é o documento originado do 
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Projeto Pedagógico que disciplina a vida escolar”. Pode-se afirmar que o 

Regimento é um pacto de convivência e nele está materializado o PPP.  

Esta reflexão se faz necessária para que estes documentos não sejam 

construídos aligeirada mente e nem para que retrocedamos ao período em que 

estes eram impostos as escolas, deixando de lado a especificidade de cada 

comunidade educacional. Destaca também este Conselho que tais documentos 

devem ser constantemente visitados pela equipe diretiva e pedagógica para 

alinharem o fazer pedagógico do estabelecimento de ensino. Ao que nos 

parece este fato não vem acontecendo, pois em visitas algumas escolas não 

possuem o documento de forma organizada junto a secretaria da instituição, o 

 que permite deduzir que eles não fizeram parte do planejamento anual 

da instituição.  

O Conselho Municipal de Educação ciente do término do prazo de 

validação dos Regimentos e bem como dos Projetos Políticos Pedagógicos das 

instituições e ele pertencentes delibera: 

a) Os documentos citados passam a ter validade até o final do período 

letivo em curso; 

b) Os novos documentos devem ser enviados para a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura que posteriormente os encaminhará 

através de ofício a este Colegiado até o dia 20 de outubro; 

c) Os novos documentos terão sua validade para o biênio 2018/2019; 

d) Este colegiado emitirá normativa sobre a elaboração do Regimento 

visando atender as especificidades das instituições de ensino 

pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino; 

e) O CME alerta as Escolas que é de sua responsabilidade observar o 

prazo de vigência de seus documentos para mantê-los atualizados 

diante da constante evolução das normativas educacionais, sendo 

assim, ficam as direções das Escolas cientes deste compromisso: o 

de enviar para a Secretaria Municipal de Educação a atualização de 

seus documentos regulatórios antes que o prazo dos documentos 

vigentes expirem. 
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