
RESOLUÇÃO CME nº 26/2018
Comissão de Ensino Fundamental
Comissão de Legislação e Normas

Comissão das Modalidades de Ensino
Altera o Art. 2º §2° e Art. 11 da Resolução CME nº 14/2009 que

regulamenta o Atendimento na Modalidade de Educação Especial e
Inclui Art. 7º e 9º da Resolução CME nº 21/2014 – Define Normas para a
Organização da Educação Infantil, pertencentes as Escolas do Sistema

Municipal de Ensino – Passo Fundo RS.
O  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Passo  Fundo,  no  uso  de  suas
atribuições legais com base na Resolução CNE/CEB nº 07/2010, Decreto nº
6.571/2008,  Resolução  CNE/CEB  04/2009,  Nota  Técnica  MEC/SECADI
nº24/2013, Lei Federal nº 13.146/2015 e nas Leis Municipais nº 3.861/02 e nº
3.975/02, Altera:
Art. 1º - O Art. 2º §2º e Art. 11 da Resolução CME nº 14 de 2009 e inclui Art.
7º e 9º da Resolução CME nº 21/2014 que passam a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2º. …………...
§ 1º ……………….
§  2º.  Haverá  serviço  de  apoio  especializado  no  Centro  Municipal  de
Atendimento ao Educando – CEMAE (SME) para atender as peculiaridades
dos alunos,  quando matriculados no ensino regular das escolas municipais,
com Deficiências, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) e Altas
Habilidades/Superdotação, na área clínica e social, e poderá ser por meio de
parcerias, com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Secretaria Municipal
de Cidadania e Assistência Social – SEMCAS - e Instituições Privadas.
Parágrafo Único: A Secretaria Municipal de Educação – SME, ficará com o
encargo de disciplinar a operacionalização destes possíveis convênios.
Art.  2º  -  O Sistema Municipal  de Ensino designará o número máximo de
vagas  que  a  instituição  escolar  pode  oferecer,  com base  nas  instalações  e
equipamentos existentes no prédio escolar, de acordo com a Resolução CME
12/2009, respeitando o limite máximo de vagas por turma:
I - Educação Infantil, conforme Resolução CME nº 21/2014 – Define Normas
para a organização da Educação Infantil pertencentes ao Sistema Municipal de
Ensino :
a) Crianças de 0 a 1 ano – 8 crianças – 1 professor e 1 assistente;
b) Crianças de 2 anos – 10 crianças – 1 professor;
c) Crianças de 3 anos – 15 crianças – 1 professor;
d) Crianças de 4 e 5 anos – 20 crianças - 1 professor.
§ 1º- haverá um assistente fixo para atender a alínea “a”;
§ 2º- haverá um assistente volante para atender as alíneas “b”,”c” e “d” que
poderá  atender  mais  de  uma  turma,  respeitando  o  limite  máximo  de  30
crianças; 
§ 3º- na alínea “a”, observando o espaço físico, o número de alunos poderá ser
ampliado respeitando a proporção criança/assistente.
II - Ensino Fundamental Regular:
a) 1º e 2º anos - máximo de 25 (vinte e cinco) alunos por turma;
b) 3º , 4º e 5º anos - máximo de 30 (trinta) alunos por turma;
c) 6º e 7º anos - máximo de 30 (trinta) alunos por turma;
d) 8º e 9º anos - máximo de 35 (trinta e cinco) alunos por turma.
§ 1º – Em relação ao monitor nas salas de aula da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, este atendimento será parcial ou integral de acordo com
o diagnóstico da equipe pedagógica e/ou laudo médico;
§  2º  –  quando  houver  aluno  com  Deficiência,  Transtorno  Globais  de
Desenvolvimento ou Altas Habilidades/Superdotação, na Educação Infantil e
no  Ensino  Fundamental,  o  número,  por  agrupamento,  deve  ser  reduzido,
obrigatoriamente, em duas (02) crianças a cada uma (01) inclusão;
§  3º  –  Será  permitido  a  inclusão  de,  no  máximo,  3  (três)  alunos  com
Deficiências,  Transtornos  Globais  de  Desenvolvimento  (TGD)  e  Altas
Habilidades/Superdotação, por turma, sempre a critério da equipe escolar.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação.
Márcia  Bandeira  Vargas Muccini  –  Relatora;  Adriana Aparecida da Silva;
Angelita  Vanessa  Scottá;  Enoir  Santana;  Maria  Isabel  Silveira;  Marla
Debastiane Maffi; Rosane Rigo De Marco; Regina Costa dos Santos; Vera
Lúcia Mondin dos Santos; Zenita Faller Cagliero.
Aprovada, por maioria, na plenária de 31 de outubro de 2018.

Carla Corrales - Presidente.


