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RESOLUÇÃO 02/2021 – SME 

 

Dispõe sobre Alterações no Sistema de Ensino Municipal para 

atender à Lei nº 1.813/2021 sobre a alteração do regimento 

escolar das escolas de Cesário Lange. 

 

 

 

A Secretaria Municipal da Educação e Cultura, no uso de suas atribuições 

legais, outrossim consoante o disposto junto à Lei  nº  1813 /2021, resolve: 

 

Art. 1° - Alterar os históricos escolares  de conclusão e de transferência do 

Ensino Fundamental  da rede Municipal de Ensino visando atender à Lei 1.813 de 7/5/2021 que 

alterou o regimento escolar das Escolas Municipais de Educação Infantil  e Fundamental de 

Cesário Lange, conforme o artigo 27 inciso VII da presente Lei que estabelece a avaliação 

processual e formativa para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, sem o critério de nota 

numérica, acrescendo-se no campo observações do histórico escolar:” 1º ano do Ensino 

Fundamental Avaliação Processual e Formativa, sem critério de nota numérica, conforme 

artigo 27, inciso VII, Lei 1.813 de 7/5/2021.” 

Art. 2° A escola adota progressão regular para a classificação e reclassificação 

dos alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental, havendo promoção e retenção em todos os 

anos, exceto no 1º ano do Ensino fundamental, conforme artigo 37, inciso II. Alterar o campo 

observações dos históricos escolares: “Avaliação bimestral através de notas de 0 a 10, sendo 

a média 5,0 o mínimo necessário para aprovação, exceto no 1º ano do Ensino Fundamental, 

conforme artigo 37, inciso I Lei 1.813 de 7/5/2021.” 
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Art. 3º As escolas da rede municipal de ensino de Cesário Lange poderão 

realizar a reclassificação dos alunos conforme o artigo 69 da Lei 1.813 de 7/5/2021 e tal ato 

deverá constar no histórico escolar “Reclassificação conforme art. 23 §1º Lei 9394/96, 

indicação CEE 180/2019, resolução SE 60/2019 e art. 69 Lei 1813/2021” 

Art. 4º Fica instituída a avaliação processual e formativa bimestral para os 

alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, sem critério de nota conforme plano de ensino das 

escolas elencando as habilidades a serem desenvolvidas no período e utilizará como critérios 

atividades de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, atividades de leitura e produção de 

textos.         

Art. 5º  A avaliação do rendimento dos alunos será contínua, cumulativa e 

sistemática, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e do resultado ao 

longo do ano letivo sobre a avaliação final e serão utilizados diversos instrumentos (mais de 

um) e procedimentos avaliativos em todos os anos do ensino fundamental, entre eles observação, 

registro descritivo e reflexivo, trabalhos individuais e coletivos, portfólios, exercícios, provas, 

seminários, autoavaliação, dentre outros, levando-se sempre em conta a faixa etária e as 

características de desenvolvimento dos alunos. 

Art. 6º As instituições de Educação Infantil criarão procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, 

sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, conforme resolução CNE/CEB 5/2009, 

garantindo:  

I - A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 

das crianças no cotidiano; 

 II - Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);  

III - A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de 

estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição 

casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-

escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 

 IV - Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da 

instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na 

Educação Infantil;  

V - A não retenção das crianças na Educação Infantil. E na transição para o 

Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no 



processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades 

etárias. 

Art.  7º.  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a sete de maio de 2021.  

 

Cesário Lange, 23 de julho de 2021.  


