
MUNICiPIO DE FLORIAN OPOLIS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA~AO

Fixa normas para a elabora~ao do Projeto Politico-
Pedagogico e Regimento das Institui~oes de Educa~ao
integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Municipio
de Florianopolis.

o Conselho Municipal de Educa~ao de Florianopolis, Santa Catarina, no uso
de suas atribui~oes, conforme Capitulo II, Art. 3°, inciso VI do Regimento Intemo deste
Conselho e tendo em vista a delibera<;:aoem Sessao Plenaria do dia 16 de dezembro de 2009,

Art. 10 As institui<;:oesde educa<;:aointegrantes do Sistema Municipal de Ensino
tern a incumbencia de elaborar seus Projetos Politico-Pedagogicos e Regimentos, confom1e
determina esta Resolwyao.

Panigrafo Unico. 0 Regimento pode constituir-se parte integrante do Projeto
Politico Pedagogico.

Art. r Os Projetos Politico-Pedagogicos, concebidos pelas institui<;:oes de
educayao do Sistema Municipal de Ensino fundamentam a construyao dos respectivos
Regimentos.

Art. 30 0 Projeto Politico-Pedagogico e 0 documento que define e orienta a ayao
pedagogica de cada instituiyao de educayao.

§ 1° 0 Projeto Politico-Pedagogico tern como pressupostos os referenciais
teoricos que representam a concep<;:ao filosofica, politica, socio-antropologica e pedagogica,
apontados pela comunidade a que se destina, respeitando:

I - nas instituiyoes de educayao publicas, os principios emanados do Plano
Plurianual do Municipio 0 Plano Municipal de Educayao, do Sistema Municipal de Ensino e a
legislayao vigente;

II - nas instituiyoes de educayao privadas de Educayao Infantil, 0 Plano Municipal
de Educa<;:ao, no que couber, as diretrizes da mantenedora, as normas do Sistema Municipal de
Ensino e a legislayao vigente.

§ 2° Cabeni a instituiyao de educayao promover a participayao de todos os
segmentos da comunidade educativa na elaborayao, implementayao e avaliayao do Projetoee



Politico-Pedag6gico, visando garantir a consolidayao e 0 aperfeiyoamento da gestao democnitica
na Rede Municipal de Ensino.

Art. 4° 0 Projeto Politico-Pedag6gico das instituiyoes de educayao publicas
subsidiani a elaborayao do Plano de Gestao e Plano Anual.

§ 100 Plano de Gestao deve ser elaborado pela equipe diretiva, em conjunto com
o Conselho Deliberativo, Associayao de Pais e Professores e a comunidade, prevendo metas a
partir do Projeto Politico-Pedag6gico para run periodo de determinada gestao.

§ 20 0 Plano Anual e a definiyao das metas estabelecidas no Plano de Gestao da
Direyao da instituiyao de educayao para cada ano letivo e deve:

I - ser avaliado, sistematicamente, ao final de cada periodo escolar e
administrative;

II - promover os ajustes e/ou reformulayoes necessanas a adequayao da realidade,
para 0 ana seguinte;

III - cumprir metas pre-estabelecidas.

Art. 5° 0 Projeto Politico-Pedagogico deve explicitar, no minimo, os seguintes
elementos constitutivos:

I - Introduyao
II - Diagn6stico
III - Caracterizayao da unidade educativa
IV - Indicadores educacionais
V - Proposta Pedag6gica
VI - Metas/ Ayoes/ Atividades
VII - Implementayao/ Avaliayao
VIII - Atualizayoes anexas

Art. 6° 0 Regimento da instituiyao de educayao e 0 documento normativo que
formaliza e reconhece as relayoes dos sujeitos envolvidos no processo educativo, fundamentando
as definiyoes expressas no Projeto Politico-Pedagogico, com base no cumprimento da legislayao
vigente.

§ 10 0 Regimento deve ser construido com a participayao efetiva de todos os
segmentos da instituiyao de educayao, observadas as seguintes peculiaridades:

I - as instituiyoes de educayao publicas terao 0 processo de discussao, elaborayao
e/ou alterayao do Regimento, coordenados pela equipe diretiva e pedag6gica, em consonancia
com a comunidade em conformidade com os principios emanados do Plano Plurianual, do Plano
Municipal de Educayao, do Sistema Municipal de Ensino, das diretrizes da Secretaria Municipal
de Educayao e da legislayao vigente;

II - as instituiyoes privadas de Educayao Infantil, quando necessario, devem
propiciar a participayao das familias e da comunidade, respeitadas as diretrizes da Secretaria
Mlmicipal de Educayao;

§ 20 Cada instituiyao de educayao deve ter urn unico Regimento onde esteja
disciplinada sua organizayao estrutural das etapas e modalidades de ensino, quando oferecidas.



§ 3° As Bases Curriculares para 0 Ensino Fundamental e modalidades de
educayao oferecidas pelas instituiyoes de educayao devem ser anexadas ao Regimento,
acrescidas de Complementos Curriculares, quando existentes.

§ 4° 0 Regimento da instituiyao de educayao deve explicitar os seguintes
elementos minimos constitutivos, de acordo com as etapas e modalidades de educayao
oferecidas:

I - Identificayao da mantenedora e da instituiyao de educayao;
II - Fins e Objetivos da instituiyao de educayao;
III - Organizayao administrativa e pedag6gica;
IV - Organizayao do curriculo;
V - Gestao da instituiyao de educayao;
VI - Principios de convivencia;
VII - Avaliayao;
VIII - Matriculas e transferencias;
IX - Disposiyoes gerais.

Art. 7° A Secretaria Municipal de Educayao, devera publicar Portaria especifica
para orientar os conteudos que integram os elementos constitutivos do Projeto Politico-
Pedag6gico e 0 referencial do Regimento.

Art. 8° As altera<;oes e/ou adequa<;oes do Projeto Politico-Pedag6gico e/ou
Regimento, sempre que necessarias, deverao ser feitas ate 0 ato da rematricula e/ou matricula,
para a aplica<;ao no ano letivo subsequente.

§ 1° Na rede publica, as altera<;oes deverao ser encaminhadas a Secretaria
Municipal de Educayao, para analise e Parecer Tecnico.

§ 2° Na rede privada, as altera<;oes deverao ser aprovadas pelo Conselho Escolar
au equivalente, obedecida a legisla<;ao vigente.

Art. 9° Os casos omissos nesta Resoluyao serao resolvidos pelo Conselho
Municipal de Educayao.
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CLARITA CRAVES

Presidente do Conselho Municipal de Educa<;ao


