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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

1 – 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022.

2  – Fato gerador: Processo nº 612/2022 – Convite nº 001/2022 – SECPLA.

3 – Celebrado entre o Município de Quissamã e a empresa QUISSALOC 
SERVIÇOS E COMERCIAL EIRELI.

4 – Objeto:  Prorrogação da contratação de empresa para prestação dos serviços 
de locação de sanitários químicos, para atender diversos eventos realizados pela 
Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, conforme Projeto 
Básico que integra este Termo Aditivo.

5 – Fundamentação: Prorrogação de prazo com acréscimo de serviços, com 
fundamento no Art. 57, §1º, c/c Art 65, §1º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

6 – Prazo do Termo Aditivo: Em 08 (oito) dias, conforme cronograma de execução.

7 – Valor do Aditivo: R$ 10.300,80 (dez mil, trezentos reais e oitenta centavos).

Quissamã (RJ), 16 de janeiro de 2023.

Kitiely Paula Nunes de Freitas

Secretaria Municipal de Cultura, 

Patrimônio Histórico e Lazer

Thamires de Souza Freitas 

Chefe de Gabinete da Prefeita

Em exercício, conforme Portaria nº 23.057/2022.
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República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro - Quissamã / RJ

Portaria nº 23.131/2023

CONSIDERANDO a classificação final do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Quissamã/RJ, em
conformidade com o Edital 001/2019 do Concurso Público, e a ordem de classificação por cargo, homologada
pela Portaria 18.500/2020, publicada no Diário Oficial de Quissamã, edição 1.155 de 22 de junho de 2020;

CONSIDERANDO que foram preenchidos os requisitos exigidos para a investidura em que
o(a) candidato(a) foi aprovado(a) e classificado(a), conforme Edital do Concurso;

CONSIDERANDO que o(a) candidato(a) foi NOMEADO(A), conforme Portaria relacionada, assinou termo de
posse e atos de investidura, atribuindo ao(a) servidor(a) as prerrogativas, os direitos e deveres inerentes ao
cargo;

RESOLVE: investir o(a)(s) cidadão(ã)(s) abaixo relacionado(s) no(s) cargo(s) correspondente(s), sob o
regime estatutário, na data apontada em sequência.

Mat Nome Port. de
nomeação Posse Efetivo

Exercício Cargo Lotação

8606 CAROLINA RANGEL
ALMEIDA PEREIRA 23.099/2023 13/01/2023 01/02/2023 PROFESSOR II –

GEOGRAFIA
Secretaria Municipal
de Educação

Quissamã, 13 de janeiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO

PREFEITA

República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
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Quissamã, 13 de janeiro de 2023.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
010/2023

Processo Administrativo nº 12315/2022

OBJETO: Registro de preços para fornecimento de uniformes para 
atender única e exclusivamente os servidores públicos municipais 
lotados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
VALOR ESTIMADO: R$ 12.652,83
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E HORÁRIO: 27/01/2023 
– 09:00h.
LOCAL: Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal de Quissamã 
– Comissão Permanente de Licitação – Rua Conde de Araruama, nº 
425 – Centro – Quissamã – RJ.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
CONDIÇÕES PARA A RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-
se a disposição dos interessados para consulta e retirada no 
endereço acima citado, mediante requerimento em papel timbrado 
e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4, de segunda a quinta-
feira, no horário de 08:00 às 11:00 horas e de 13:30 às 16:00 horas, 
e na sexta-feira no horário de 08:00 às 11:00 horas, exceto feriados 
municipais, estaduais ou nacionais, ou através do download no site 
http://www.quissama.rj.gov.br.

Quissamã (RJ), 16 de janeiro de 2023.

Donato Tavares de Souza
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página 1 de 1

HISTÓRICO DO PREGÃO

Processo: 8742/2022 -  Pregão - Registro de Preços Modalidade: 3552/2022 -  PREGAO - Presencial - Registro de Preços

Objeto: AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O USO NA MERENDA ESCOLAR, PARA ATEDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE QUISSAMA/RJ.

Expedição: Homologação:15/07/2022 01/12/2022 ConcluídaSituação:

GOVBR LC - Licitações e Contratos Emissão: 14/12/2022 às 16:15 - Usuário: 60 - RAFAEL.SOUZA

CLASSIFICAÇÃO FINAL POR FORNECEDOR

Fornecedor: A.F.M.F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS UNIPESSOAL  LTDA

Lote Item Unidade Valor UnitárioDescrição Quantidade Valor Total

1 1
Marmitex isopor 500ml com tampa.Material atóxico, não contém
CFC. Ideal para acondicionamento de ali

UN 81.000,00300.000,0000 0,2700

1 2
Kit garfo e faca de refeição descartável embalado. Garfo e faca
produzidos em poliestireno. Produto

UN 15.750,00105.000,0000 0,1500

1 4
Copo descartável de 200 ML de poliestireno não tóxico
temperatura mínima para uso de 100º c, em paco

PA 80.700,0030.000,0000 2,6900

1 7
Pote 200 ml p/ sobremesa, transparente, composição
poliestireno (ps) - atóxico, caixa com 500 unida

UN 4.788,00120,0000 39,9000

1 8
Saquinho plástico para geladão, dimensões: 6 cm de largura e
24cm, de comprimento, pacote c/100 uni

UN 720,00600,0000 1,2000

1 9
Pote retangular com tampa, descartável, 40x25x25,
transparente, composição Poliestireno (ps) - atóx

UN 46.500,003.000,0000 15,5000

229.458,00Total do Fornecedor

Fornecedor: ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lote Item Unidade Valor UnitárioDescrição Quantidade Valor Total

1 6
CUMBUCA DE ISOPOR 300 ML COM TAMPA. Material atóxico.
(048-19-0116)

UN 64.000,00200.000,0000 0,3200

64.000,00Total do Fornecedor

293.458,00Total Geral
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EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº DAS ATAS DE 
REGISTRO DE 

PREÇOS

NOME DA EMPRESA CNPJ VALOR REGISTRADO
R$

195/2022

A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS UNIPESSOAL LTDA

39.702.519/0001-57 229.458,00
196/2022 ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 15.727.912/0001-37 64.000,00

FATO GERADOR: Requisição nº 258/2022 – Processo nº 8742/2022 - Pregão Presencial para Registro de Preços nº 155/2022.
REGISTRADOR: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais descartáveis para uso na merenda escolar, para atender aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Quissamã/RJ, conforme Termo de Referência que integra esta Ata de Registro de Preços.
PRAZO: Em 12 (doze) meses.
INÍCIO: 20/12/2022
TÉRMINO: 20/12/23
VALOR TOTAL: R$ 293.458,00 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais).
A discriminação, quantidades e valores constantes nas Atas estão na tabela abaixo:

Quissamã (RJ), 16 de janeiro de 2023.

Helena Lima da Costa
Secretária Municipal de Educação

Thamires de Souza Freitas
Gabinete da Prefeita

Em exercício, conforme portaria nº 23.057/2022
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                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

RESOLUÇÃO SEMED nº 003/2023 
 

Dispõe sobre o funcionamento da Educação 
Inclusiva, nas Unidades de Ensino da Rede 
Municipal de Ensino de Quissamã, em todas 
as etapas e modalidades. 

     

A Secretária Municipal de Educação de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, 
 

CONSIDERANDO a Constituição federal que em seu art. 205. diz: “A educação, direito de todos e dever 
do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”; 
 

CONSIDERANDO a Lei nº 3934/96, LDB – Lei das Diretrizes e Bases da educação Nacional, em seu 
art. 3º, inciso I, que diz: “i - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.” 

CONSIDERANDO a Lei nº 3934/96, LDB – Lei das Diretrizes e Bases da educação Nacional, em seu 
art. 37, que diz: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para 
a educação e a aprendizagem ao longo da vida”. 

CONSIDERANDO que a educação especial está prevista na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – 
Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, em seus artigos 58 e 59, como modalidade de educação 
escolar que deve ser oferecida, preferencialmente, aos estudantes da rede regular de ensino, com 
deficiência, que resultem em dificuldades ou impedimentos no desenvolvimento do seu processo de ensino 
e de aprendizagem; 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o estatuto da Criança e do Adolescente, que  
em seu art. 53. diz “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”; 

CONSIDERANDO o compromisso em assegurar um sistema educacional inclusivo em todas as 
modalidades de ensino da rede e Atendimento educacional especializado - Aee aos alunos com 
deficiência, conforme prevê a Lei 13.146/2015; 

CONSIDERANDO a Lei nº 14.254/2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos 
com dislexia ou transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (tDAH) ou outro transtorno de 
aprendizagem; 

CONSIDERANDO o Parecer CNe/CeB nº 13/2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o 
atendimento educacional especializado na educação Básica, modalidade educação especial; 

CONSIDERANDO o Parecer CNe/CeB Nº: 3/2021 que reexaminou o Parecer CNe/CeB nº 8, de 10 de 
dezembro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais Operacionais para a garantia da Qualidade das 
escolas Quilombolas; 
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CONSIDERANDO a resolução CNe/CeB nº 3, de 13 de maio de 2016 que define as Diretrizes Nacionais para o 
atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; 

CONSIDERANDO a necessidade de ressignificação da educação inclusiva no sentido de contribuir para 
uma educação mais justa e democrática, que atenda à heterogeneidade do aluno, buscando processos de 
ensino mais adequados e eficientes; 

CONSIDERANDO que a educação inclusiva, como uma política de educação escolar que se baseia no 
paradigma da diferença enquanto construção do sujeito cultural, histórico, político e social, deve 
organizar-se em função da reafirmação dos valores éticos, estéticos, políticos e sociais estabelecidos pela 
Declaração dos Direitos Humanos; 

CONSIDERANDO que a construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental 
importância para o desenvolvimento e a manutenção de um estado democrático. 

RESOLVE: 

Título I 

Capítulo I 

Da Identificação, Finalidades e Público-Alvo 

Art. 1°. A educação inclusiva da rede Municipal de ensino de Quissamã é um processo em que se amplia 
a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular e abrange: a educação 
especial, a educação Quilombola, a educação de jovens e Adultos, a educação escolar para Populações 
em Situação de itinerância e a educação escolar para Adolescentes e jovens em Cumprimento de Medidas 
Socioeducativas. 
 
Art. 2°. A educação inclusiva reger-se-á pelos seguintes princípios: 
I. respeito aos valores humanos, garantindo o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida; 
II. igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 
III. transversalidade da educação especial desde a educação infantil; 

IV. resolutividade nas intervenções; 

V. integralidade no atendimento; 

VI. qualidade e humanização do atendimento; 

VII. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VIII. participação da família e da comunidade; 

IX. valorização da experiência extraescolar; 

X. garantia do padrão de qualidade; 

XI. respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

XII. consideração com a diversidade étnico-racial; 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
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XIII. respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e 
com deficiência auditiva. 

Art. 3º. São considerados alunos público-alvo da educação inclusiva: 
I. alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e/ou superdotação; 
II. alunos remanescentes das comunidades Quilombolas; 
III. alunos da educação de jovens e Adultos; 
IV. alunos em situação de itinerância; 
V. alunos em cumprimento de medida socioeducativa; 
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VI. alunos com tDAH- transtorno com Deficit de Atenção e Hiperatividade; 
VII. alunos com transtornos e dificuldades de aprendizagem; 
VIII. alunos com dislexia. 

Título II 

Capítulo II 

Seção I 
Dos Serviços 

 

Art. 4º. A Educação Inclusiva da Rede Municipal de Ensino de Quissamã, dispõe dos serviços 
oferecidos: 

a) pelas Unidades escolares; 

b) pelo Núcleo de Assistência ao Educando - NAE; 

c) pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado de Quissamã  - CAEEQ; 

d) pelo Espaço de Apoio Pedagógico - EAP. 

      

                     Capítulo III 

Seção I 

                                                               Das Unidades Escolares 

 

Art. 5º. As Unidades escolares atenderão aos alunos da educação especial, da educação escolar 
Quilombola, da educação dos Alunos em Situação de itinerância, da educação para jovens e Adultos do 
Atendimento especial aos Alunos em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, conforme necessidade 
e peculiaridades. 

 

Art. 6º. As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Quissamã deverão: 

I. oferecer recursos físicos, materiais e humanos adequados à oferta da Educação Inclusiva; 

II. garantir espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 
equipamentos específicos; 
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III. garantir a matrícula de alunos com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento - 
TGD, altas habilidades e superdotação, diagnosticados(as), que estejam regularmente matriculados 
nas turmas de ensino regular na Rede Municipal de Ensino de Quissamã; 

IV. informar no Censo escolar os alunos com deficiência e o tipo de deficiência; 

V. promover as adaptações necessárias ao processo de avaliação do aluno, tendo em vista a 
elaboração do PDI – Plano de Desenvolvimento Individualizado (Anexos I, II, III, e IV) desta 
resolução; 

VI. ofertar ao aluno com deficiência flexibilizações curriculares, visando ao desenvolvimento de 
competências, habilidades e atitudes, respeitando seu tempo; 

VII. ofertar matrícula na Unidade escolar quilombola tendo como referência valores culturais, sociais, 
históricos e econômicos das comunidades remanescentes de Quilombos; 

VIII. implementar projeto político-pedagógico que considere as especificidades históricas, culturais, 
sociais, políticas, econômicas e identitárias da comunidade quilombola; 

IX. elaborar na Unidade Escolar quilombola, currículo que considere as especificidades históricas, 
culturais, sociais, políticas, econômicas e identitárias da comunidade quilombola; 

X. assegurar matrícula na Educação para o Jovens e Adultos oportunizando início ou continuidade 
do processo de ensino e aprendizagem, visando à aquisição e o desenvolvimento de competências e 
habilidades para construção do seu projeto de vida; 

XI. oportunizar aos jovens e adultos uma educação de qualidade com características e metodologias 
adequadas às reais necessidades dos alunos; 
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XII. assegurar matrícula ao aluno itinerante, com condições de permanência e conclusão de estudos, 
na Educação Infantil e Ensino Fundamental, respeitando suas particularidades; 

XIII. garantir a documentação de matrícula e avaliação periódica mediante expedição imediata de 
histórico escolar e/ou relatório das crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância; 

XIV. proporcionar aos docentes através da Equipe de Suporte Técnico-Pedagógico das Unidades 
Escolares o conhecimento de estratégias pedagógicas, materiais didáticos e de apoio pedagógico, 
bem como procedimentos de avaliação que considerem a realidade cultural, social e profissional das 
crianças e adolescentes em situação de itinerância; 

XV. regularizar a vida escolar dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, caso 
necessário, conforme o §4º do artigo 99, do regimento escolar da rede Municipal de ensino; 

XVI. incentivar a reinserção do adolescente e/ou jovem no seu contexto familiar e social por meio de 
ações socioeducativas; 

XVII. promover a integração à escola do adolescente e/ou jovem em cumprimento de medida sócio 
educativa, e garantir seus direitos individuais e sociais, prestando informações necessárias aos órgãos 
competentes; 

XVIII. estimular a autoestima do adolescente e/ou jovem, mobilizando novos posicionamentos e práticas 
de solidariedade e companheirismo. 

Art. 7º. Nas Unidades escolares da rede Municipal de ensino, serão oferecidas estratégias pedagógicas 
diferenciadas, recursos e metodologias apropriados para os alunos com deficiência auditiva e/ou visual, 
por meio do ensino de LiBrAS – Língua Brasileira de Sinais e Braile - sistema de escrita tátil utilizado 
por pessoas cegas ou com baixa visão. 
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Art. 8º. A Unidade escolar através do professor regente, deverá identificar os alunos com dificuldades de 
aprendizagem, encaminhá-los à equipe de Suporte Pedagógico para avaliação pedagógica, e identificados 
os obstáculos que interfiram na aprendizagem, encaminhá-los ao serviço de Orientação educacional, para 
as providências necessárias. 

 

§ 1º. A Unidade escolar através do serviço de Orientação educacional, ao receber alunos com laudo de 
deficiência, de acordo com o art. 7º desta resolução, deverá encaminhar através de documentação própria, 
cópia do laudo e anamnese para o NAe. 

 

§ 2º. O professor regente da Unidade escolar ao observar alunos com quadro sugestivo de transtornos do 
neurodesenvolvimento, deverá realizar uma sondagem inicial e/ou avaliação diagnóstica, através de 
atividades pedagógicas sob orientação da equipe de Suporte Pedagógico. Permanecendo as dificuldades 
de aprendizagem ou comportamental, o Professor Orientador educacional deverá encaminhá-lo ao NAe, 
da seguinte forma: 

I. os alunos da educação infantil em Creche serão observados e estimulados por meio de estratégias 
diferenciadas pelo professor regente sob a orientação da equipe de Suporte Pedagógico; 

II.  os alunos da educação infantil Pré-escola, serão observados e estimulados por meio de estratégias 
diferenciadas pelo professor regente sob a orientação da equipe de Suporte Pedagógico. Permanecendo a 
dificuldade de aprendizagem o Professor Orientador educacional deverá encaminhá-lo ao NAe; 

III. os alunos do ensino fundamental i, ii e ejA, serão observados através de estratégias diferenciadas 
pelo professor regente sob a orientação da equipe de Suporte Pedagógico. Permanecendo a dificuldade de 
aprendizagem o Professor Orientador educacional deverá encaminhá-lo ao NAe. 

Seção II 

Da Educação Especial 
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Art. 9º. A educação especial, abrange todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até os anos 
finais de escolaridade do ensino fundamental, nas modalidades regular e educação para jovens e Adultos 
e deve assegurar ao educando a formação indispensável e fornecer-lhe os meios de desenvolver atividades 
produtivas, de progredir no trabalho e em estudos posteriores, satisfazendo as condições requeridas por 
suas características e baseando-se no respeito às diferenças individuais e na igualdade de direitos entre 
todas as pessoas. 

 
Art. 9º. Considera-se público-alvo da Educação Especial: 

I. alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
intelectual, mental ou sensorial; 

II. alunos com transtornos globais do desenvolvimento – TGD: aqueles que apresentam um quadro 
de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 
comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com Transtorno de 
Espectro Autista – TEA; 
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III. alunos com altas habilidades/superdotação - ASH: aqueles que apresentam um potencial elevado 
e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas (intelectual, 
liderança, psicomotora, artes e criatividade); 

Art. 10. A rede Municipal de ensino de Quissamã deve oferecer o atendimento a todos os alunos com 
deficiência, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade, garantindo acesso, 
permanência e aprendizagem. 

 
Art. 11. Os alunos com deficiência serão matriculados nas turmas regulares das Unidades de 
Escolares da Rede Municipal, observando a seguinte organização: 

 

§ 1º. Os alunos com deficiência terão atendimento educacional especializado, no Centro Educacional 
Especializado de Quissamã, preferencialmente no contraturno do horário da sala regular. 

 

§ 2º. O Atendimento Educacional Especializado não substitui a escolarização nas salas de aula, 
sendo um atendimento complementar e/ou suplementar, oferecido preferencialmente no 
contraturno. 

 

§ 3º. Será garantido ao aluno com deficiência atendimento no mesmo turno, para os casos em que o 
aluno apresentar limitações decorrentes de suas necessidades específicas, que o impeçam de 
permanecer na sala regular em tempo integral de aula. Esses casos serão analisados pela equipe 
gestora, coordenação pedagógica da escola e professor, mediante apresentação de laudo médico e 
avaliação da Equipe de Educação Inclusiva da Coordenação de Gestão Pedagógica e Secretaria 
Municipal de Educação. 

 

 

Seção III 
Da Organização e Funcionamento da Educação Especial 

 
Art. 12. Para organizar o atendimento ao aluno com deficiência, faz-se obrigatório: 
 
I. identificação do aluno com deficiência, mediante: 
a) apresentação de laudo médico e/ou; 
b) observação dos aspectos comportamentais, afetivos, sociais, cognitivos e/ou físicos; 
II. distribuição dos alunos com deficiência pelas várias salas regulares do ano de escolaridade/fase em que 
forem classificados, dentro do princípio de educar para a diversidade; 
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III. definição do número de alunos com deficiência por período da educação infantil, ano de escolaridade 
ou fase do ensino fundamental, dentro do quantitativo geral total de alunos por turma e turno, no caso de 
haver mais de uma turma e turno do mesmo nível ou ano de escolaridade; 
IV. flexibilização e adaptações curriculares, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico da 
Unidade escolar; 
V. elaboração do Plano de Desenvolvimento individualizado; 
VI. projeto de aceleração para alunos com altas habilidades/superdotação; 
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VII. avaliação do desenvolvimento escolar dos alunos com necessidades específicas, cognitivo, 
psicomotor e socioafetivo, respeitadas as adaptações curriculares necessárias a cada caso, em consonância 
com o Projeto Político-Pedagógico da Unidade escolar; 
VIII. eliminação de barreiras atitudinais, curriculares e de comunicação; 
IX. facilidade de acesso nas edificações, com a eliminação de barreiras arquitetônicas de instalações, 
mobiliários e de equipamentos. 
 
Parágrafo único. A identificação do aluno, conforme previsto no inciso I, letra “b” deverá ser concluída 
com elaboração de relatório das observações do Professor regente da sala regular. 
 
Art. 13. A Coordenação de Gestão Pedagógica, deverá estimular parcerias com outros órgãos, para 
complementar o atendimento nas áreas de assistência social, saúde, cultura, esporte, lazer, reabilitação, e, 
também, apoio e orientação à família, à comunidade e à escola. 
 
Art. 14. A presença de alunos com deficiência não implicará na redução do quantitativo de alunos 
matriculados na turma regular, conforme previsto no art. 96, incisos e parágrafos do regimento escolar 
da rede Municipal de ensino. 
 
Art. 15. Para garantir a permanecia e a aprendizagem dos alunos especiais, a Coordenação de Gestão 
Pedagógica avaliará a possibilidade do aluno ser acompanhado pelo profissional Auxiliar Cuidador, que 
apoiará o aluno com deficiência na realização das atividades comuns e/ou adaptadas realizadas em classe 
e/ou extraclasse, bem como nas rotinas referentes à alimentação, à higiene pessoal, ao deslocamento e 
acesso a espaços escolares e extraescolares. 
 
Art. 16. O Auxiliar Cuidador poderá acompanhar mais de 01 (um) aluno por turma, mediante avaliação 
da Coordenação de Gestão Pedagógica. 
 
Art. 17. Dentre as competências previstas no Art. 36, do regimento escolar da rede Municipal de ensino, 
o Auxiliar Cuidador deverá também: 
 
I. envolver-se em toda a rotina e atividades que o aluno necessita para o desenvolvimento social e 
educacional, incluindo a locomoção, auxílio nas atividades pedagógicas e de aprendizado, caso o aluno 
não tenha autonomia motora ou intelectual para ler e escrever, além de toda a rotina de higiene e 
alimentação. 
 
Art. 18. Os alunos do ensino fundamental com deficiência participarão de oficinas pedagógicas nas 
Unidades escolares para complementar as atividades na sala de aula, visando o aprimoramento nas 
habilidades de leitura e escrita, habilidades de letramento matemático, habilidades sociais, emocionais e 
psicomotoras. 
 
Art. 19. As Unidades escolares de ensino fundamental organizarão suas oficinas pedagógicas nos 
campos: 
I. Oficina de Letramento em Linguagem; 
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II. Oficina de Letramento Matemático; 
III. Oficina de jogos; 
IV. Oficina de Arte; 
V. Oficina de Corpo e Movimento; 
VI. Oficina de AVD - Atividade de Vida Diária. 
 
Parágrafo único. Os alunos da educação especial de acordo com o nível de desenvolvimento poderão 
participar de até duas oficinas pedagógicas por dia, com duração de sessenta minutos. 
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Art. 20. As oficinas pedagógicas nas Unidades Escolares, como uma modalidade do processo 
educativo, constituem uma ferramenta importante e diferenciada das aulas na sala regular, visando 
a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades dos alunos com deficiência, e 
deverão estar alinhadas ao Projeto Político Pedagógico da escola. 
 
Art. 21. São objetivos das oficinas pedagógicas nas Unidades Escolares para os alunos da educação 
especial: 
I. garantir os direitos de aprendizagem aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e/ou altas habilidades ou superdotação; 
II. promover ensino de qualidade aos alunos da educação especial do ensino fundamental, de forma  
equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida; 
III. assegurar aos alunos da educação especial acessibilidade e atendimentos adequados, consideradas as 
suas singularidades e especificidades; 
IV.  valorizar a educação especial como processo que contribui para a autonomia e o desenvolvimento da 
pessoa, bem como sua participação nos diversos âmbitos da vida cultural, científica e artística; 
V. assegurar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e/ou 
superdotação oportunidades educativas diferenciadas, compatível com as diversidades sociais, 
econômicas, culturais e locais; 
VI.  auxiliar os alunos com deficiência a desenvolver suas potencialidades e suprir as dificuldades 
relacionadas com o processo de aprendizagem. 
 
Art. 22. As oficinas pedagógicas são momentos nos quais a aprendizagem acontece de forma individual 
e/ou coletiva possibilitando aos alunos uma experiência enriquecedora e avanço no processo de 
aprendizagem. 
 
Art. 23. Os alunos com deficiência de alta complexidade poderão participar das oficinas pedagógicas nas 
Unidades escolares específicas às suas reais necessidades, permanecendo um período da carga horária na 
sala regular. 
 
Art. 24. Os alunos com altas habilidades e/ou superdotação participarão de oficinas específicas de forma 
suplementar ao currículo oferecido nas Unidades escolares do ensino fundamental, da rede Municipal 
de ensino. 
 
Art. 25. A avaliação na educação especial na sala regular consiste na observação dos avanços qualitativos 
do desenvolvimento do aluno com deficiência, acompanhados e registrados em relatório. 
 
§ 1º. A avaliação tem como objetivo precípuo nortear as intervenções pedagógicas, visando à interação do 
aluno no processo e no desenvolvimento pedagógico. 
§ 2º. A avaliação de que trata este artigo deverá ser realizada pelo professor da turma regular, sob 
orientação da equipe de suporte pedagógico da Unidade escolar e da equipe da Divisão de educação 
inclusiva. 
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Art. 26. A avaliação do desempenho escolar dos alunos com deficiência deverá ser contínua e cumulativa, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
 
§ 1º. A avaliação deve estar voltada à observação criteriosa e pormenorizada de qualquer progresso no 
aproveitamento escolar, visando à constante melhoria das condições do processo de ensino e aprendizagem. 
 
§ 2º. Os alunos com deficiência, que seguem e acompanham os conteúdos regulares da turma, com 
adaptação curricular, se necessário, deverão ser avaliados conforme o sistema escolar, disposto no 
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regimento escolar da rede Municipal de ensino de Quissamã, inclusive com exigência da frequência 
mínima obrigatória. 
 
§ 3º. Os alunos com deficiência, mesmo que aplicada adaptação curricular, que não acompanham os 
conteúdos regulares da turma, serão avaliados e seus avanços registrados em relatório bimestral, sem 
exigência da frequência mínima prevista no art. 24 da Lei nº 9394/96, Lei das Diretrizes e Bases da 
educação Nacional - LDB. 
 
§ 4º. O relatório bimestral referido no parágrafo anterior deverá ser elaborado com base nas observações 
diárias, regularmente registradas pelo Professor da sala regular, sob a orientação da equipe da Divisão de 
educação inclusiva. 
 
Art. 27. As Unidades escolares da rede Municipal de ensino, de acordo com o art. 8º, inciso Viii, da 
resolução CNe/CeB nº 02/2001, poderão prever a temporalidade flexível do ano letivo, para atender às 
necessidades específicas de alunos com deficiência intelectual ou com graves deficiências múltiplas, de 
forma que possam concluir em tempo maior o currículo previsto para o ano de escolaridade/fase, 
principalmente nos anos/fases finais do ensino fundamental, procurando-se evitar grande defasagem 
idade/ano de escolaridade/fase. 

Seção IV 
 Da Educação Escolar Quilombola 

 
Art. 28. entende-se por quilombos, grupos étnico-raciais definidos por autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, como presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica. 
 

Art. 29. Compreende-se educação escolar Quilombola, como aquela desenvolvida em Unidade de ensino 
localizada em comunidades ou remanescentes quilombolas, que requerem práticas socioculturais, políticas, 
econômicas das comunidades quilombolas, bem como os seus processos próprios de ensino-aprendizagem 
e as suas formas de produção e de conhecimentos tecnológicos. 
 
Parágrafo Único. Considera-se na rede Municipal de ensino de Quissamã, a escola Municipal felizarda 
Maria Conceição de Azevedo, uma Unidade escolar Quilombola. 
 
Art. 30. São objetivos da educação escolar Quilombola: 
 I. garantir acesso e permanência do aluno na escola; 
 II- garantir formação continuada aos docentes para atuação na educação escolar Quilombola; 
 III. garantir o protagonismo dos estudantes quilombolas nos processos político-pedagógicos em 
todas as etapas e modalidades; 
 IV. implementar um currículo escolar aberto, flexível e de caráter interdisciplinar, elaborado de 
modo a articular o conhecimento escolar e os conhecimentos construídos pela comunidade quilombola; 
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 V. implementar um projeto político-pedagógico que considere as especificidades históricas, 
culturais, sociais, políticas, econômicas e identitárias da comunidade quilombola; 
 VI. valorizar a alimentação escolar voltada para as especificidades socioculturais da comunidade 
quilombola; 
 VII. inserir a realidade quilombola em todo o material didático e de apoio pedagógico produzido 
em articulação com a comunidade e rede Municipal de ensino; 
 VIII. efetivar uma educação escolar voltada para o desenvolvimento sustentável das comunidades 
quilombolas; 
 IX. realizar processo educativo escolar que respeite as tradições e o patrimônio cultural dos povos 
quilombolas. 
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Art. 31. A educação escolar Quilombola deverá atender aos princípios constitucionais da gestão 
democrática que se aplicam a todo o sistema de ensino brasileiro e deverá ser realizada em diálogo, 
parceria e consulta às comunidades quilombolas, por ela atendidas. 
 
§ 1º. A equipe gestora da escola Quilombola deverá contar obrigatoriamente com um quilombola que 
deverá exercer o papel de Diretor Comunitário. 
 
§ 2º. O cargo do Diretor Comunitário, desde que respeitem a condicionalidade de ser quilombola, deverá 
ser designado pelo Poder executivo. 
 
Art. 32. O currículo da educação Quilombola deverá ter modos de organização dos tempos e espaços 
escolares de suas atividades pedagógicas, das interações do ambiente educacional com a sociedade, das 
relações de poder presentes no fazer educativo e nas formas de conceber e construir conhecimentos, 
constituindo parte importante dos processos sociopolíticos e culturais de construção de identidades. 
 
§ 1º. O currículo deve considerar, na sua organização e prática, os contextos socioculturais, regionais e 
territoriais das comunidades quilombolas e em seus projetos de educação escolar Quilombola. 
 
§ 2º. A Base Nacional Comum Curricular deverá ser considerada na elaboração da Matriz Curricular e 
complementada com a parte diversificada, onde os princípios quilombolas deverão ser considerados. 
 
Art. 33. O currículo quilombola deverá ser ministrado a partir dos seguintes fundamentos: 
  I. da memória coletiva; 

II.  das línguas reminiscentes; 
III. dos marcos civilizatórios; 
IV. das práticas culturais; 
V. das tecnologias e formas de produção do trabalho; 
VI. dos acervos e repertórios orais; 
VII. dos festejos, usos, culinária, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio 

cultural das comunidades quilombolas de todo o país; 
VIII. da territorialidade; 
IX. preservação da história local. 

 
Art. 34. O currículo deverá contemplar o estudo da história geral da África e da história da população 
negra no Brasil, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político 
e cultural do País. 
 
Parágrafo Único. temáticas relacionadas as lutas, resistências e conquistas dos negros no Brasil, bem 
como as práticas antirracistas também deverão ser contempladas no contexto curricular. 
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Art. 35. A Secretaria Municipal de educação, por meio da Coordenação de Gestão Pedagógica, deverá 
ofertar formações permanentes que vão ao encontro das temáticas quilombolas. 
 
Parágrafo Único. As atividades de formação e planejamento na Unidade escolar deverá ser norteada 
pelos diálogos, práticas e discussões dos princípios que fundamentam o currículo quilombola. 
 
Art. 36. O Projeto Político Pedagógico, entendido como expressão da autonomia e da identidade escolar, 
deverá ser pautado nas seguintes orientações: 
I. observância dos princípios da educação escolar Quilombola; 
II. observância das Diretrizes Curriculares Nacionais e locais; 
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III. ser construído de forma autônoma e coletiva mediante o envolvimento e participação de toda a 
comunidade escolar. 
 
Art. 37. O calendário letivo da escola Quilombola deverá considerar as especificidades do calendário  
remanescente Quilombola, considerando a necessidade nacional de dias e horas letivas. 
 

Seção V 
 Da Educação dos Alunos em Situação de Itinerância 

 

Art. 38. São considerados em situação de itinerância os alunos pertencentes a grupos sociais que vivem 
em tal condição por motivos culturais, políticos, econômicos, de saúde, tais como: ciganos, indígenas, 
povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, circenses e artistas  e/ou trabalhadores de parques 
de diversão, de teatro mambembe, dentre outros. 
 
Art. 39. São objetivos da educação da População itinerante: 
I. assegurar matrícula ao aluno itinerante, com condições de permanência e conclusão de estudos, na 
educação infantil e ensino fundamental, respeitando suas particularidades; 
II. fomentar o respeito ao aluno itinerante, protegendo-o contra qualquer forma de discriminação que 
coloque em risco a garantia dos seus direitos fundamentais. 
III. garantir a documentação de matrícula e avaliação periódica mediante expedição imediata de histórico 
escolar e/ou relatório dos alunos em situação de itinerância. 
 
Parágrafo único. É dever da equipe de Suporte técnico-Pedagógico das Unidades escolares 
proporcionar aos docentes o conhecimento de estratégias pedagógicas, materiais didáticos e de apoio 
pedagógico, bem como procedimentos de avaliação que considerem a realidade cultural, social e 
profissional dos alunos em situação de itinerância. 
 
Art. 40. Os alunos em situação de itinerância deverão ter garantido o direito à matrícula em escola pública, 
gratuita, com qualidade social e que garanta a liberdade de consciência e de crença. 
 
Art. 41. Os alunos itinerantes, terão asseguradas a transferência da matrícula e consequente vaga nas 
escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental na rede Municipal de ensino de Quissamã, 
mediante apresentação de Histórico escolar da escola de origem. 
 
Art. 42. Nenhum aluno será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais. 
 
Art. 43. Visando à garantia dos direitos socioeducacionais de alunos em situação de itinerância a rede 
Municipal de ensino deverá adequar-se às particularidades desses alunos. 
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Art. 44. A Secretaria Municipal de educação/Coordenação de Gestão Pedagógica por meio das Unidades 
de escolares de educação Básica deverão assegurar a matrícula ao aluno em situação de itinerância sem 
a imposição de qualquer forma de embaraço, preconceito e/ou qualquer forma de discriminação, pois se 
trata de direito fundamental, mediante autodeclaração ou declaração do responsável. 
 
§ 1º. No caso de matrícula de jovens e adultos, poderá ser usada a autodeclaração. 
 
§ 2º. A Unidade de escolar que receber matrícula dos alunos em situação de itinerância deverá comunicar 
o fato à Secretaria Municipal de educação/ COGeP- Coordenação de Gestão Pedagógica. 
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§ 3º. O atendimento socioeducacional ofertado pelas escolas e programas educacionais deverá garantir o 
respeito às particularidades culturais, regionais, religiosas, étnicas e raciais dos alunos em situação de 
itinerância, bem como o tratamento pedagógico, ético e não discriminatório, na forma da lei. 
 
Art. 45. Caso o aluno itinerante não disponha, no ato da matrícula, de Histórico escolar da Unidade 
escolar anterior, este deverá ser inserido no grupamento correspondente aos seus pares de idade, mediante 
diagnóstico de suas necessidades de aprendizagem, realizado pela Unidade escolar que o recebe. 
 
§ 1º. A Unidade escolar deverá desenvolver estratégias pedagógicas adequadas às suas necessidades de 
aprendizagem. 
 
§ 2º. A Unidade escolar deverá realizar avaliação diagnóstica do desenvolvimento e da aprendizagem 
desse aluno, mediante acompanhamento e supervisão adequados às suas necessidades de aprendizagem. 
 
§ 3º. A Unidade escolar deverá oferecer atividades complementares para assegurar as condições 
necessárias e suficientes para a aprendizagem desses alunos. 
 

Seção VI 
Da Educação para Jovens e Adultos 

 
Art. 46. entende-se por educação para jovens e adultos, práticas pedagógicas que devem considerar as 
realidades sociais, assim como, desigualdade racial e econômica, tendo em vista as características deste 
público, seus interesses e condições de vida e de trabalho. 
 
Art. 47. Compreende-se educação para jovens e Adultos, os sistemas de ensino que assegurarão 
gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, ofertando 
oportunidades educacionais apropriadas. 
  
Art. 48. A educação para jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental na idade própria. 
 
Parágrafo único. A educação para jovens e Adultos da rede Municipal de ensino de Quissamã, está 
direcionada no CieP 465 – Dr. Amílcar Pereira da Silva, podendo ser ampliada em outras unidades, de 
acordo com  a necessidade. 
 
Art. 49. São objetivos da educação para jovens e Adultos: 
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I. oferecer ao jovem e adulto oportunidade de iniciar ou complementar a escolarização fundamental, 
adquirindo os conhecimentos básicos estabelecidos na legislação em vigor e proposta pedagógica da rede 
Municipal de ensino; 
II. desenvolver, através da educação, a autoestima, visando à autorrealização; 
III. oferecer informações de caráter geral, tornando o aluno capaz de perceber, analisar e criticar as 
mudanças do mundo e de atuar no interior da família, das organizações, do trabalho e da sociedade; 
IV. fornecer instrumentos para exercício dos direitos e deveres do cidadão; 
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V. oportunizar aos jovens e adultos uma educação de qualidade e com características e metodologias 
adequadas às reais necessidades dos alunos; 
VI. estabelecer parcerias visando à qualificação para o trabalho; 
VII. garantir um currículo adequado, respeitando as vivências e experiências dos discentes; 
VIII. articular os projetos sociais com a educação para jovens e Adultos; 
IX. fortalecer as funções reparadora, equalizadora e qualificadora da ejA. 
 
Parágrafo único. O currículo da educação para jovens e Adultos – ensino fundamental, é organizado: 
I. fase i, em 01 um ano letivo; 
II. fase ii a iX, em fases semestrais. 
 
Art. 50. A proposta curricular da educação para jovens e Adultos precisa ser entendida como referencial 
para a organização do trabalho pedagógico, com respeito à concepção pedagógica própria e à pluralidade 
cultural brasileira, de modo adaptável à realidade dos alunos. 
§ 1º. A educação para jovens e Adultos poderá funcionar em horário diurno e / ou noturno 
§ 2º. A idade mínima para matrícula na educação para jovens e Adultos do ensino fundamental, será de 
15 (quinze) anos completos, até o primeiro dia letivo em cada semestre do ano em que ocorrer a matrícula. 
 
Art. 51. A SeMeD – Secretaria Municipal de educação deve proporcionar aos docentes o conhecimento 
de estratégias pedagógicas, materiais didáticos e de apoio pedagógico, bem como procedimentos de 
avaliação que considerem a realidade cultural e social dos alunos. 
 

Seção VII 
 Do Atendimento Especial aos Alunos em Cumprimento de Medidas Socioeducativas 

 
Art. 52. O atendimento especial aos alunos em cumprimento de medidas socioeducativas na rede 
Municipal de ensino de Quissamã é aplicado aos adolescentes envolvidos na prática de um ato infracional, 
o qual apresenta, de forma gradativa, as medidas a serem aplicadas, desde a advertência até a privação de 
liberdade. 
 
Art. 53. O atendimento do aluno em cumprimento de medidas socioeducativas, ofertará o ensino baseado 
para formação de um cidadão pleno que preserve a sua integridade para reinserção no contexto social em 
uma concepção de educação voltada para a autonomia e a vida em liberdade. 
 
Art. 54. São objetivos do Atendimento especial aos Alunos em Cumprimento de Medida Socioeducativa: 
I. ofertar aos alunos da rede Municipal de ensino em cumprimento de medida socioeducativa um ensino 
de qualidade; 
II. incentivar a reinserção do adolescente e/ou jovem no seu contexto familiar e social por meio de ações 
socioeducativas; 
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III. estimular a autoestima do adolescente e/ou jovem, mobilizando novos posicionamentos e práticas de 
solidariedade e companheirismo; 
IV. fomentar a construção de valores, regras éticas e sociais, partindo da conscientização  dos seus direitos 
e deveres; 
 
Parágrafo único. A equipe de Suporte Pedagógico das Unidades escolares acompanhará a regularização 
da vida escolar dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 
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Art. 55. A proposta curricular em atendimento ao aluno em cumprimento de medidas socioeducativas, 
deve garantir um currículo que considere as adequações pedagógicas de acordo com a necessidade dos 
adolescentes. 
 
Art. 56. Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, que são matriculados na rede Municipal 
de ensino de Quissamã, são público-alvo da educação inclusiva. 
Parágrafo único: A Divisão de educação inclusiva acompanhará a vida escolar dos adolescentes com 
medida socioeducativa, visando a sua inclusão na classe regular de ensino. 
Art. 57. A SeMeD – Secretaria Municipal de educação deve proporcionar aos docentes o conhecimento 
de estratégias pedagógicas, materiais didáticos e de apoio pedagógico bem como procedimentos de 
avaliação que considere a realidade cultural, social e profissional doa alunos. 
 

 Capítulo IV 
Seção I 

                                                     Do Núcleo de Assistência ao Educando – NAE 
 

Art. 58. O NAe - Núcleo de Assistência ao educando tem como missão acolher e avaliar os alunos 
devidamente matriculados na rede Municipal de ensino de Quissamã, da educação infantil ao 9º ano de 
escolaridade e ejA (educação para jovens e Adultos) do ensino fundamental, que apresentam quadro 
sugestivo de transtorno do Neurodesenvolvimento, transtornos e/ou Dificuldades de Aprendizagem, 
prestando atendimento multidisciplinar aos alunos, visando contribuir para a melhoria do bem-estar e 
aprendizagem. 

 

Art. 59. O NAe assistirá os alunos, respeitando os seguintes princípios: 

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. respeito aos valores humanos; 

III. garantia do direito à educação e à aprendizagem; 

IV. multidisciplinaridade; 

V. resolutividade nas intervenções; 

VI. qualidade e humanização no atendimento. 

 

Art. 60. O NAE -  Núcleo de Assistência ao educando tem como objetivos: 

I. realizar avaliação multiprofissional dos alunos que apresentem quadro característico de transtorno do 
Neurodesenvolvimento;  

II. prestar assistência multidisciplinar aos alunos com transtornos específicos da Aprendizagem, 
dificuldades de aprendizagem associadas ao quadro de tDAH, distúrbios articulatórios e questões de 
ordem comportamental que tragam prejuízo nas habilidades básicas acadêmicas;  

III. identificar e/ou encaminhar as demandas à rede especializada de saúde, educação e assistência social, 
conforme necessidade;  

IV. encaminhar, referenciar e monitorar os atendimentos dos alunos nas áreas da Neurologia, 
Neuropediatria, Psiquiatria, Psicologia, fonoaudiologia, Psicopedagogia Clínica e terapia Ocupacional;  
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V. orientar as famílias dos alunos atendidos, visando contribuir com sua efetiva participação no processo 
socioeducativo; 

VI. realizar regularmente orientações e/ou visitas institucionais nas escolas, apresentando a devolutiva dos 
alunos assistidos pelo NAe, em articulação com a equipe de educação inclusiva da rede Municipal de 
ensino e equipe de Suporte técnico Pedagógico da escola;  

VII. orientar as escolas em relação a aplicação dos protocolos de triagem e relatório descritivo;  

VIII. realizar atendimentos de triagem, orientações às famílias e escolas; 

IX. aplicar recursos da tecnologia Assistiva, em especial a Comunicação Alternativa, como apoio ao 
atendimento multidisciplinar ao aluno;  

X. participar do trabalho preventivo com a equipe Equipe de Suporte Técnico Pedagógico da Escola, 
para elaboração de projetos que visem atender as demandas, bem como prestar esclarecimentos e 
informações sobre as demais questões presentes no cotidiano escolar. 

 

Capítulo V 
Seção I 

        Do  Centro de Atendimento Educacional Especializado de Quissamã  - CAEEQ 
 

Art. 61. O CAeeQ destina-se ao atendimento educacional especializado de alunos com deficiência leves, 
moderadas ou graves, que estejam regularmente matriculados nas salas regulares da educação infantil ao 
9º ano de escolaridade da rede Municipal de ensino, considerando: 

I. Alunos com deficiência aqueles que possuem impedimentos de longo prazo de natureza: 
a) física; 
b) intelectual; 
c) Mental; 
d) Sensorial. 
 
II. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações 
no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas interações sociais, na comunicação ou 
estereotipias motoras, aqui incluídos alunos com: 
a)transtorno do espectro Autista (teA) 
 

III. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado grande 
envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: 

a) intelectual; 

b) Liderança; 

c) Psicomotora; 

d) Artes; 

e) Criatividade. 
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Art. 62. O Centro de Atendimento educacional especializado de Quissamã – CAeeQ tem como missão 
promover o atendimento educacional especializado, visando o desenvolvimento de habilidades e 
potencialidades do aluno na sua forma holística, contemplando às áreas psicomotoras, cognitivas, 
emocionais e sociais. 

 

Parágrafo único. Considera-se o Atendimento educacional especializado (Aee) o conjunto de atividades 
e recursos pedagógicos e de acessibilidade organizados institucionalmente, prestado de forma 
complementar e/ou suplementar à formação dos alunos público-alvo da educação especial, regularmente 
matriculados na rede Municipal de ensino. 

 
 

16 

Art. 63. O CAeeQ atenderá os alunos com deficiência através dos seguintes princípios: 

I.  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. oferta de atendimento educacional especializado, prestado de forma complementar e/ou suplementar à 
formação dos alunos da rede Municipal de ensino; 

III. respeito aos valores humanos e garantia de direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida; 

IV. multidisciplinaridade; 

V. resolutividade nas intervenções; 

VI. qualidade, integralidade e humanização no atendimento. 

 

Art. 64. O CAeeQ atenderá aos alunos com deficiência, com os seguintes objetivos: 

I. realizar avaliação multiprofissional nas salas de recursos multifuncionais e desenvolver ações que visam 
atender as necessidades pedagógicas dos alunos, para que possam ter acesso ao ambiente e conhecimento 
escolares de forma a garantir sua permanência, participação e desenvolvimento na escola regular; 

II. prestar atendimento educacional especializado, através de um conjunto de atividades que utilizem 
recursos pedagógicos de acessibilidade, organizados de acordo com as potencialidades e necessidades 
educacionais de cada aluno atendido; 

III. identificar e/ou encaminhar as demandas à rede especializada de Saúde, Assistência Social e demais 
órgãos que compõem a rede de Apoio e Proteção à Criança e ao Adolescente; 

IV. orientar as famílias dos alunos atendidos, visando contribuir com a sua efetiva participação no processo 
socioeducativo; 

V. realizar orientações e/ou visitas institucionais nas escolas dos alunos acompanhados pelo CAeeQ 
quando for necessário, com o apoio da Divisão de educação inclusiva da COGeP e equipe de Suporte 
técnico- Pedagógico da escola; 

VI. articular-se com o professor da sala regular, visando à disponibilização dos serviços, recursos e 
atividades que atendam às necessidades do aluno. 

 

Capítulo VI 
Seção I 

                                                    Do Espaço de Apoio Pedagógico – EAP 
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Art. 65. O Espaço de Apoio Pedagógico – EAP, atende alunos com laudo ou em investigação de: 

I. Dislexia; 

iii – Dislalia; 

II. tDAH - Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade; 

IV. transtorno de Aprendizagem; 

 
Art. 66. O Espaço de Apoio Pedagógico constitui-se em um locus de aplicação de metodologias, 
estratégias e recursos didáticos diferenciados para os casos de alunos diagnosticados com TDAH- 
Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade, Dislexia e Transtornos de Aprendizagem, 
regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino de Quissamã. 

 

Parágrafo único. Alunos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam 
alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que interferem 
na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. 

 

Art. 67. O EAP tem como missão, em regime de colaboração com o Núcleo de Assistência ao 
Educando (NAE), minimizar as dificuldades de aprendizagem identificadas nos alunos submetidos 
ao processo de triagem psicopedagógica. 
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Art. 68. O EAP reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. respeito aos valores humanos; 

III. garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida; 

IV. multidisciplinaridade; 

V. resolutividade nas intervenções; 

VI. qualidade e humanização no atendimento; 

VII. integralidade no atendimento. 

 

Art. 69. O EAP tem como objetivos: 

I. assegurar ao aluno o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, garantindo o 
processo ensino aprendizagem; 

II. oferecer suporte pedagógico aos alunos mediante aplicação de estratégias, recursos e 
metodologias diferenciados; 

III. produzir relatórios bimestrais sobre as atividades aplicadas, relatando o desenvolvimento do 
aluno, promovendo devolutiva à Unidade Escolar em que o aluno está matriculado; 

IV. promover uma relação dialógica e a troca de experiência entre o EAP e as Unidades Escolares 
acerca das atividades realizadas bem com o processo avaliativo. 
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        Título III 
                                                                      Capítulo VII 
                        Do Atendimento Domiciliar e/ou Hospitalar 
 
Art. 70. O atendimento pedagógico domiciliar e/ou hospitalar caracteriza-se por ser um serviço 
educacional especializado, desenvolvido na residência do aluno ou na Unidade Hospitalar, quando 
impossibilitado de participar das aulas nos espaços escolares, por tempo determinado pelo médico, por 
motivo de impedimento físico que impeça a frequência às aulas. 
 
Parágrafo único. Para ter direito ao atendimento educacional domiciliar e/ou hospitalar, o responsável 
pelo aluno deverá assinar um termo de Ciência para Atendimento Domiciliar e/ou Hospitalar, juntamente 
com a equipe Pedagógica da Unidade escolar. (Anexo V) 
 
Art. 71. O atendimento educacional domiciliar e/ou hospitalar caracteriza-se pela adaptação do currículo, 
com vistas à igualdade de condições para aquisição de conhecimentos, levando em consideração as 
necessidades do educando de acordo com as especificidades de cada Unidade escolar, sem prejuízo da 
sequência didática. 
 
Art. 72. O planejamento das atividades, bem como oferta do atendimento educacional domiciliar e/ ou 
hospitalar serão realizados por um professor, com apoio da equipe de Suporte técnico-Pedagógica e 
Gestora da Unidade escolar onde o aluno estiver matriculado. 
 
Art. 73. A vida escolar do aluno em atendimento domiciliar e/ou hospitalar deverá ser registrada em 
documentação própria, devidamente preenchida e arquivada na pasta individual do aluno da Unidade 
escolar onde estiver matriculado. 
 
Parágrafo único. terá direito ao atendimento pedagógico domiciliar e/ou hospitalar o aluno, quando 
impossibilitado de frequentar regularmente as atividades escolares após quinze dias (15) de afastamento, 
mediante atestado médico. 
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    Título IV 

                                                                           Capítulo VIII 
Da Avaliação Inclusiva 

 

Art. 74. A avaliação inclusiva é um ato pedagógico, de caráter diagnóstico, sistemático, contínuo, integral 
e participativo, que auxilia na identificação, explicitação e análise das dificuldades e avanços dos alunos 
no decorrer do processo ensino/aprendizagem, a fim de reorientar novas estratégias. 
Art. 75. São objetivos da avaliação inclusiva: 
I. adaptar os currículos a serem trabalhados de forma a respeitar as especificidades de cada aluno; 
II. observar, avaliar e registrar as dificuldades, limites e avanços dos alunos para reorientação de novas 
estratégias pedagógicas; 
III. acompanhar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, refletindo sobre o desenvolvimento do 
aluno; 
IV. reavaliar se a prática pedagógica está coerente com a necessidade do aluno, considerando as 
expectativas de aprendizagem estabelecidas no PDi – Plano de Desenvolvimento individual; 
V. buscar mecanismos para uma avaliação diagnóstica, dialógica, prazerosa e significativa. 

 
Título V 

                                                                          Capítulo XI 
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Das Disposições Finais 
 

Art. 76. Programas de formação inicial ou continuada devem ser oferecidos aos professores que atuam 
em turmas regulares e aos que atuam no CAeeQ. 
 
Art. 77. esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
em especial a resolução SeMeD nº 02/2011. 
 
 
 

           Quissamã, 16 de janeiro de 2023.  

                                 

                                                                                                     Helena Lima da Costa 
                                                                                 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO I – Resolução SEMED nº 003/2023 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL - PDI 

Educação Infantil 
1- DADOS DA ESCOLA: 

 

 
Nome da escola:________________________________________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________________ 
 
Município:_______________________________________Telefone: (      )________________ 
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2- DADOS DO ALUNO: 

 

Aluno (a): ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

filiação: __________________________________________________________________________ 
 
responsável pelo aluno: _____________________________________________________________ 
 

Data de Nascimento: _____ / _____ / _____           Período:______________ 

 
endereço: ________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
telefone para contato: (        ) _______________________________ 

 
3- IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

 

Professor regente  
Professor Orientador Pedagógico  
Professor Orientador educacional  
Professor Supervisor educacional  
Professor Orientador  
Diretor  

 
Data da elaboração: ______ / _____ / ______. 

  

20 

 
4- LAUDO / PARECER MÉDICO 

 
Nº do CID: 
 
 

 

 

5- INFORMAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS: 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 

tipo de atendimento 
(clínico, 

pedagógico,terapêutico) 

instituição Dia da 
semana 

Horário 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

6- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO: (ANAMNESE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
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7- DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO ALUNO: 

 

Direitos de Aprendizagem previstos para educação infantil: Brincar, Conviver, expressar, Conhecer-se, 
Participar, explorar. 

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 
DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
TRAÇOS, SONS, CORES E 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
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                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
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7- DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO ALUNO: 

 

Direitos de Aprendizagem previstos para educação infantil: Brincar, Conviver, expressar, Conhecer-se, 
Participar, explorar. 

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 
DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
TRAÇOS, SONS, CORES E 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

FORMAS 
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ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
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8- PROPOSTA CURRICULAR PREVISTA PARA O ALUNO: 

IMPORTANTE: A adaptação curricular na educação infantil constitui possibilidades educacionais de 
atuar frente as necessidades dos alunos aplicando-se como um conjunto de estratégias que dão 
oportunidades a uma aprendizagem coletiva. 

 

 

 
 

ANEXA 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
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8- PROPOSTA CURRICULAR PREVISTA PARA O ALUNO: 

IMPORTANTE: A adaptação curricular na educação infantil constitui possibilidades educacionais de 
atuar frente as necessidades dos alunos aplicando-se como um conjunto de estratégias que dão 
oportunidades a uma aprendizagem coletiva. 

 

 

 
 

ANEXA 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
9- DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO: 

LEMBRE-SE: A Avaliação é um instrumento de suma importância para nortear as decisões pedagógicas, 
exercendo um papel essencial na flexibilização do currículo, reestruturando-o ou confirmando os avanços 
obtidos pelo aluno durante o processo educacional. A avaliação também proporciona informações úteis ao 
professor para decidir o nível de profundidade no qual devem ser abordadas as futuras ações educativas e 
quais serão as ajudas pedagógicas de que lançará mão observando as características e necessidades de 
cada aluno. 

 

  
 ANeXO reLAtÓriO BiMeStrAL 
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                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
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10- ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS E/ OU PROPOSTA DE CONTINUIDADE PARA O 
PRÓXIMO ANO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Quissamã, ___, ________________, _________ 

 

Assinaturas e carimbo dos responsáveis pela elaboração: 

 

 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                              Professor Orientador Pedagógico       

  

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                             Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
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ANEXO II – Resolução SEMED nº 003/2023 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL -PDI 

 
Ensino Fundamental – Alunos que não acompanham a turma 

 
1- DADOS DA ESCOLA: 

 

 
Nome da escola:________________________________________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________________ 
 
Município:_______________________________________Telefone: (      )________________ 
 

 

2- DADOS DO ALUNO: 

 

Aluno (a): ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

filiação: __________________________________________________________________________ 
 
responsável pelo aluno: _____________________________________________________________ 
 

Data de Nascimento: _____ / _____ / _____           Ano de escolaridade:______________ 

 
endereço: ________________________________________________________________________ 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
telefone para contato: (        ) _______________________________ 

 
3- IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

 

Professor regente  
Professor Orientador Pedagógico  
Professor Orientador educacional  
Professor Supervisor educacional  
Professor Orientador  
Diretor  

 
Data da elaboração: ______ / _____ / ______. 
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4- LAUDO / PARECER MÉDICO 

 
Nº do CID: 
 
 

 

 

5- INFORMAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS: 

 

 

tipo de atendimento 
(clínico, 

pedagógico,terapêutico) 

instituição Dia da 
semana 

Horário 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

6- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO: (ANAMNESE) 

 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
7- DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO ALUNO: 

 

 
HABiLiDADeS 

 

 
eXPeCtAtiVAS De APreNDiZAGeNS 

1-Habilidades Cognitivas: 
(Leitura e escrita) 
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2- Habilidades Cognitivas: 
(raciocínio lógico matemático) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- Habilidades Sociais: 
(Atitudes, comportamentos e relações 
interpessoais) 
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11D.O.Q.
                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
4- Habilidades Socioemocionais: 
(Aspectos afetivos / intrapessoal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5- Habilidade Motora / Psicomotora e 
Visomotora 
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6- Habilidades de vida diária 
(AUtONOMiA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8- PROPOSTA CURRICULAR PREVISTA PARA A TURMA OU CURRÍCULO 
INDIVIDUALIZADO: 

 

 
 

ANEXA 

 

 

 

 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 

9- DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO: 

 

LEMBRE-SE: A Avaliação é um instrumento de suma importância para nortear as decisões pedagógicas, 
exercendo um papel essencial na flexibilização do currículo, reestruturando-o ou confirmando os avanços 
obtidos pelo aluno durante o processo educacional. A avaliação também proporciona informações úteis ao 
professor para decidir o nível de profundidade no qual devem ser abordadas as futuras ações educativas e 
quais serão as ajudas pedagógicas de que lançará mão observando as características e necessidades de 
cada aluno. 

 

  
ANeXO reLAtÓriO BiMeStrAL 
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10- ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS E/ OU PROPOSTA DE CONTINUIDADE PARA 

O PRÓXIMO ANO: 

 

 
 
 
 
 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Quissamã, ___, ________________, _________ 

 

Assinaturas e carimbo dos responsáveis pela elaboração: 

 

 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                              Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                             Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
 

 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
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ANEXO III – Resolução SEMED nº 003/2023 

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL - PDI 

Ensino Fundamental – Alunos que acompanham a turma 
 

1- DADOS DA ESCOLA: 

 

 
Nome da escola:________________________________________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________________ 
 
Município:_______________________________________Telefone: (      )________________ 
 

 

2- DADOS DO ALUNO: 

 

Aluno (a): ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

filiação: __________________________________________________________________________ 
 
responsável pelo aluno: _____________________________________________________________ 
 

Data de Nascimento: _____ / _____ / _____           Ano de escolaridade:______________ 

 
endereço: ________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
telefone para contato: (        ) _______________________________ 

 
3- IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

 

Professor regente  
Professor Orientador Pedagógico  
Professor Orientador educacional  
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12 D.O.Q.
                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
Professor Supervisor educacional  
Professor Orientador  
Diretor  

 
Data da elaboração: ______ / _____ / ______. 
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4- LAUDO / PARECER MÉDICO 

 
Nº do CID: 
 
 

 

 

5- INFORMAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS: 

 

tipo de atendimento 
(clínico, 

pedagógico,terapêutico) 

instituição Dia da 
semana 

Horário 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

6- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO: (ANAMNESE) 

 
7- FORMA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO: 

O aluno acompanha a proposta curricular da turma, sendo avaliado: 

(   ) por nota; 

(   ) por relatório. 

 

8- PROPOSTA CURRICULAR PREVISTA PARA A TURMA: 

 

 
ANEXA 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 

 

 

9- DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO: 

LEMBRE-SE: A Avaliação é um instrumento de suma importância para nortear as decisões pedagógicas, 
exercendo um papel essencial na flexibilização do currículo, reestruturando-o ou confirmando os avanços 
obtidos pelo aluno durante o processo educacional. A avaliação também proporciona informações úteis ao 
professor para decidir o nível de profundidade no qual devem ser abordadas as futuras ações educativas e 
quais serão as ajudas pedagógicas de que lançará mão observando as características e necessidades de 
cada aluno. 

  
ANeXO reLAtÓriO BiMeStrAL 
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10- ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS E/ OU PROPOSTA DE CONTINUIDADE PARA 

O PRÓXIMO ANO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 
 

 

       Quissamã, ___, ________________, _________ 
 

Assinaturas e carimbo dos responsáveis pela elaboração: 

 

 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                              Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                             Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           
                Professor Orientador                                                                   Diretor 
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ANEXO IV – Resolução SEMED nº 003/2023 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL – PDI 
 

Alunos com Alta Complexidade 
 

1- DADOS DA ESCOLA: 

 

 
Nome da escola:________________________________________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________________ 
 
Município:_______________________________________Telefone: (      )________________ 
 

 

2- DADOS DO ALUNO: 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
Aluno (a): ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

filiação: __________________________________________________________________________ 
 
responsável pelo aluno: _____________________________________________________________ 
 

Data de Nascimento: _____ / _____ / _____           Período ou ano de escolaridade:______________ 

 
endereço: ________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
telefone para contato: (        ) _______________________________ 

 
3- IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

 

Professor regente  
Professor Orientador Pedagógico  
Professor Orientador educacional  
Professor Supervisor educacional  
Professor Orientador  
Diretor  

 
Data da elaboração: ______ / _____ / ______. 
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4- LAUDO / PARECER MÉDICO 

 
Nº do CID: 
 
 

 

 

 

5- INFORMAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS: 

 

 

tipo de atendimento instituição Dia da Horário 
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(clínico, 
pedagógico,terapêutico) 

semana 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

 

6- RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO: (ANAMNESE) 

 

 

 

 

 

 

7- DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO ALUNO: 

 

 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA 

 
 

 
DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

 
O eU, O OUtrO e O NÓS 
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COrPO, GeStOS e MOViMeNtOS 
 
 
 
 
 
 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
 
trAçOS, SONS, COreS e fOrMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eSCUtA, fALA, PeNSAMeNtO e 
iMAGiNAçÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 eSPAçOS, teMPOS, QUANtiDADeS, 
reLAçÕeS e trANSfOrMAçÕeS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABiLiDADeS De ViDA DiÁriA 
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8- PROPOSTA CURRICULAR PREVISTA PARA A TURMA OU CURRÍCULO INDIVIDUALIZADO: 

 

 

ANEXA 

 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 

 

 

 

 

9- DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO: 

LEMBRE-SE: A Avaliação é um instrumento de suma importância para nortear as decisões pedagógicas, 
exercendo um papel essencial na flexibilização do currículo, reestruturando-o ou confirmando os avanços 
obtidos pelo aluno durante o processo educacional. A avaliação também proporciona informações úteis ao 
professor para decidir o nível de profundidade no qual devem ser abordadas as futuras ações educativas e 
quais serão as ajudas pedagógicas de que lançará mão observando as características e necessidades de 
cada aluno. 

 

 

  
ANeXO reLAtÓriO BiMeStrAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
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                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
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10- ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS E/ OU PROPOSTA DE CONTINUIDADE PARA O 
PRÓXIMO ANO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 
 

       Quissamã, ___, ________________, _________ 
 

Assinaturas e carimbo dos responsáveis pela elaboração: 

 

 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                              Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                             Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
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ANEXO V – Resolução SEMED nº 003/2023 

 
Termo de Ciência para Atendimento Domiciliar e/ou Hospitalar 

 
 
eu, ___________________________________________________Responsável Legal pelo aluno (a) 

_________________________________________________ regularmente matriculado nesta Unidade 

escolar, cursando o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) Nível ___ano de escolaridade/___fase do 

ensino fundamental, tomo ciência de que, em cumprimento ao estabelecido no artigo 3º, inciso i e art. 4º-

A, da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (Lei nº 9394/96) e nos artigos 70 ao 73 da resolução 

SeMeD nº 003/2023, o aluno terá direito ao Atendimento Domiciliar e/ou Hospitalar no período de 

____/____/____ a ___/____/____ mediante atestado médico. Se necessário, o prazo do atendimento 

poderá ser prorrogado mediante apresentação de um novo atestado médico. 

1) Observações (prorrogação do prazo do atendimento) 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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2) Observações (data de retorno do aluno às atividades escolares) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

     
     ____________________________________ 
               Responsável legal pelo aluno 
 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                               Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                                Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
 
 

   Quissamã - RJ, ____/________/_______ 
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                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
2) Observações (data de retorno do aluno às atividades escolares) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

     
     ____________________________________ 
               Responsável legal pelo aluno 
 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                               Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                                Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
 
 

   Quissamã - RJ, ____/________/_______ 
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                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
2) Observações (data de retorno do aluno às atividades escolares) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

     
     ____________________________________ 
               Responsável legal pelo aluno 
 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                               Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                                Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
 
 

   Quissamã - RJ, ____/________/_______ 
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                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 
2) Observações (data de retorno do aluno às atividades escolares) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

     
     ____________________________________ 
               Responsável legal pelo aluno 
 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                               Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                                Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
 
 

   Quissamã - RJ, ____/________/_______ 
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                            república federativa do Brasil - estado do rio de janeiro 
                            Prefeitura Municipal de Quissamã 
                            Secretaria Municipal de Educação 
                        rua Conde de Araruama nº 425 – Quissamã 

 
 

       Quissamã, ___, ________________, _________ 
 

Assinaturas e carimbo dos responsáveis pela elaboração: 

 

 

____________________________________                     ____________________________________ 
                     Professor Regente                                              Professor Orientador Pedagógico       

  

 

____________________________________                     ____________________________________           

       Professor Orientador Educacional                             Professor Supervisor Educacional       

 

____________________________________                     _____________________________________           

                Professor Orientador                                                                   Diretor 
 
 

42 

ANEXO V – Resolução SEMED nº 003/2023 

 
Termo de Ciência para Atendimento Domiciliar e/ou Hospitalar 

 
 
eu, ___________________________________________________Responsável Legal pelo aluno (a) 

_________________________________________________ regularmente matriculado nesta Unidade 

escolar, cursando o Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) Nível ___ano de escolaridade/___fase do 

ensino fundamental, tomo ciência de que, em cumprimento ao estabelecido no artigo 3º, inciso i e art. 4º-

A, da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (Lei nº 9394/96) e nos artigos 70 ao 73 da resolução 

SeMeD nº 003/2023, o aluno terá direito ao Atendimento Domiciliar e/ou Hospitalar no período de 

____/____/____ a ___/____/____ mediante atestado médico. Se necessário, o prazo do atendimento 

poderá ser prorrogado mediante apresentação de um novo atestado médico. 

1) Observações (prorrogação do prazo do atendimento) 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO  MUNICÍPIO  DE  QUISSAMÃ  –  IPMQ
CONVOCA  OS  MEMBROS  DO  CONSELHO
DELIBERATIVO  PARA  A  REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA
30.01.20, ÀS 15 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES
DO  IPMQ,  TENDO  COMO  PAUTA  A
APROVAÇÃO DO ESTUDO ATUARIAL.
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HORAS NA SALA DE REUNIÕES DO IPMQ.
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ERRATA

CONVOCAÇÃO  DE REUNIÃO, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ EM
12/01/2023, EDIÇÃO N° 2179, ANO 06. 

Onde se lê: Convoca os membros da diretoria executiva e do conselho deliberativo.
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