
 
ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2021 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DE ALAGOA 

NOVA/PB 

 

INSTITUI NO ÂMBITO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO O SISTEMA 

DE GESTÃO DE 

INFORMAÇÕES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO -

SABER , E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer do município 

de Alagoa Nova/PB, no uso de suas atribuições legais, e. 

CONSIDERANDO a necessidade de informatizar a administração escolar 

com vistas a melhoria contínua da gestão pública no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar procedimentos e atividades 

para conferir fidedignidade e exatidão aos resultados, mediante acompanhamento e 

controle sistemático das ações realizadas no âmbito das escolas municipais; 

CONSIDERANDO a necessidade de obter, com eficiência e eficácia, 

informações e dados necessários à melhoria da qualidade dos serviços prestados e a 

correta aplicação dos recursos públicos na área da Educação, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação o 

Sistema de Gestão de Informações da Rede Municipal de Ensino do município de Alagoa 
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Nova, denominado SABER, que será utilizado por todas as Unidades Escolares e órgãos 

desta Secretaria. 

 § 1º - O acompanhamento geral das ações de operacionalização do SABER 

será de responsabilidade da Gerência de Tecnologia da Informação GTECI do Estado da 

Paraíba. 

§ 2º - O acompanhamento no nível da Secretaria Municipal de Educação será 

de responsabilidade do seu respectivo Operador Máster e da Equipe Pedagógica. 

§ 3º - O acompanhamento de cada Unidade de Trabalho Escolar do Município 

será de responsabilidade do seu respectivo Diretor de Escola. 

Art.  2º - O SABER constitui amplo portal operacional que integra a unidade 

escolar aos demais órgãos, servindo de ferramenta administrativa na escola e instrumento 

eficaz de gestão para os órgãos da Secretaria de Municipal de Educação. 

Art. 3º - O SABER está estruturado em módulos operacionais, cada qual 

contendo ferramentas específicas para a manutenção de suas informações, como segue: 

I - Módulo Aluno: responsável pela gestão das informações relacionadas aos 

alunos da rede municipal de ensino, compreendendo o processo de matrícula e seu 

acompanhamento. 

II - Módulo Unidade Escolar: responsável pelo cadastro e manutenção das 

informações relacionadas às unidades escolares. 

III - Módulos Profissionais: responsável pela gestão das informações 

relacionadas aos profissionais da rede municipal de ensino. 

IV - Módulo Secretaria Municipal de Educação: responsável pela gestão 

das informações relacionadas à Secretaria Estadual da Educação. 

V - Módulo Administrador: responsável pela configuração básica, 

parametrização, controle, auditoria, manutenção e administração geral do sistema, com 

função primordial de garantir seu funcionamento e sua segurança. 
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VI  - Módulo Gestão Estratégica: responsável pela geração de relatórios e 

indicadores sobre as informações existentes, com o intuito de agilizar a tomada de decisão 

e possibilitar visão geral da situação escolar nos mais diversos aspectos. 

Art. 4º - Os usuários do SABER, no contexto de cada unidade da Secretaria 

Municipal de Educação e nas Escolas, serão classificados como:  

I - Operadores; 

a) O operador é um usuário registrado que, independente da unidade em que 

estiver alocado, tem como função principal manter atualizadas as informações do SABER 

e, por meio das ferramentas de Gestão Estratégica, gerar conhecimento na forma de 

relatórios ou gráficos. 

II – Administradores;  

a) O administrador é um usuário registrado que, independente da unidade em 

que estiver alocado, é responsável por todas as atividades técnicas relacionadas ao bom 

funcionamento do SABER, e, também, pela gestão dos usuários do sistema. 

III – usuário de consulta. 

a) O usuário de consulta é o usuário comum. 

Art. 5º - O sistema SABER será acessado através do endereço eletrônico: 

http://saber.pb.gov.br. 

Art. 6º - O servidor público responsável pelo acesso e pela alimentação do 

SABER, nas funções de operador ou administrador do sistema, tem responsabilidade e 

compromisso funcional com: 

I - A veracidade das informações que lançar no sistema; 

II - O lançamento dos dados na forma e no tempo determinado pelas normas 

de operação do sistema e a orientação da Secretaria de Estado da Educação, por meio da 

Gerência de Tecnologia da Informação GTECI; 

III - a integridade e a confidencialidade dos dados e informações do Sistema; 
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IV - a guarda e o sigilo do seu login e senha de acesso, como determinam as 

normas de segurança do sistema. 

Art. 7º - Aquele que inserir ao sistema SABER dados não condizentes com 

a verdade, sendo ou não beneficiado pelo incremento de tais informações, bem como 

aquele que utilizar indevidamente as informações deste programa para benefício pessoal, 

estará incorrendo em ato infracional, sendo automaticamente submetido a sanções penais, 

civis e administrativas previstas em Lei, que serão aplicadas independentemente, 

podendo, inclusive, cumular-se. 

Parágrafo único: A Administração Pública terá o prazo prescricional de 

cinco anos, contados a partir do conhecimento do ato ilícito, para aplicar a 

responsabilização prevista no caput do presente artigo. 

Art. 8º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Alagoa Nova/PB, 08 de fevereiro de 2021. 

 

EVERALDO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 
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RESOLUÇÃO Nº 002/2021 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DE ALAGOA 

NOVA/PB 

 

DISPÕE SOBRE OS REGISTROS DO 

DIÁRIO DE CLASSE ON-LINE 

(SISTEMA DE GESTÃO DE 

INFORMAÇÕES DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO - SABER) NO ÂMBITO DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DÁ 

PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 

O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer do município 

de Alagoa Nova/PB, no uso de suas atribuições legais, e. 

CONSIDERANDO, considerando a necessidade de acompanhamento 

sistemático com vistas à manutenção do estudante na escola e da evolução de sua 

aquisição de conhecimentos;  

CONSIDERANDO, que é fundamental o correto registro da frequência e do 

processo de aprendizagem do estudante ao longo do ano letivo; 

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e padronizar 

procedimentos técnicos e administrativos adotados na efetivação de registros escolares;  

CONSIDERANDO a disponibilização aos pais ou responsáveis de 

mecanismos para acompanhamento da vida escolar dos estudantes, de forma transparente, 

ágil e segura; 
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CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB nº 10/2005 que trata sobre a carga 

horária da Educação Básica; 

CONSIDERANDO a necessidade de implementação do Diário Escolar On-

line (Plataforma Saber) na rede municipal de ensino de alagoa nova; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar a Rede Municipal de Ensino 

sobre os procedimentos de preenchimento dos dados de conteúdo e metodologias 

aplicadas na Plataforma Saber; 

R E S O L V E:  

Art. 1º - O Diário de Classe (SABER) se constitui de instrumento legal de 

registro das atividades diárias desenvolvidas em sala de aula pelo professor junto aos 

discentes, envolvendo os apontamentos dos conteúdos trabalhados, das avaliações e da 

frequência dos estudantes, permitindo o acompanhamento do rendimento escolar nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

Art. 2º - A partir do ano de 2021, os registros de aula, avaliação e frequência 

diária serão realizados exclusivamente de maneira informatizada, em módulo específico 

SABER da Secretaria Estadual de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba – 

SEECT/PB. 

§1º - Os dados serão inseridos por meio de website, disponibilizado pela 

SEECT/PB. 

§2º - As orientações sobre estrutura, acesso e operação do módulo Diário de 

Classe (SABER) serão estabelecidas através de documentos orientadores, manuais ou 

tutoriais, a serem disponibilizados nos canais de comunicação e atendimento da Pasta. 

§3º - Fica estabelecido, até 31-12-2021, prazo para o período de transição, 

durante o qual poderá ser utilizado o diário de classe em papel para registros de aula, 

avaliação e frequência diária para os casos que se comprove impossibilidade de utilização 

do SABER. 
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Art. 3º - As informações contidas no diário de classe serão utilizadas para a 

geração de documentos de escrituração escolar, para a geração de relatórios de 

acompanhamento de frequência, e outras finalidades. 

Art. 4º - Caberá aos integrantes da equipe escolar: 

I - Ao Gestor de Escola, no âmbito de suas atribuições: 

a) orientar, supervisionar e acompanhar o registro e a inserção dos dados e 

informações sob responsabilidade dos docentes. 

b) assegurar que os dados de frequência e os resultados de avaliações internas 

bimestrais e finais dos estudantes estejam sistematicamente disponibilizados, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de encerramento do bimestre, 

para viabilizar a consulta on-line das notas e da frequência, por meio do boletim escolar. 

c) adotar as providências necessárias quando o estudante apresentar baixa 

frequência, nos termos da Lei Federal 9.394, 20/12/1996 – Lei de Diretrizes Bases da 

Educação Nacional e Resolução Estadual nº 001, 22 de fevereiro de 2016. 

d) informar a Secretaria de Educação por meio de ofício os casos em que o 

professor não esteja alimentando o SABER com mais de dois meses de atraso e que não 

tenha dado justificativa plausível a gestão escolar;  

II – Ao Secretário Escolar e/ou Gerente de Organização Escolar – GOE 

ou ao servidor integrante do Sistema Saber indicado pelo Diretor de Escola, no 

âmbito de suas atribuições: 

a) inserir e manter atualizados dados e informações referentes à vida escolar 

dos estudantes. 

b) proceder, no início do ano letivo, à associação dos professores as 

respectivas aulas ou classe, viabilizando o acesso destes aos Diários de Classe de suas 

turmas. 
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III – ao professor, perante a (s) turma(s) que lhe for(em) atribuída(s), 

observando o calendário escolar, sobretudo as datas estabelecidas para as reuniões 

de conselho de classe / ano/série: 

a) lançar a frequência dos estudantes, que resultará no percentual de 

frequência bimestral e semestral/anual, conforme o caso. 

 

b) registrar, regularmente, as informações referentes aos conteúdos 

trabalhados nas aulas, bem como dos processos de avaliação da aprendizagem alcançada 

pelos estudantes, lançando as respectivas notas. 

c) lançar, ao final do bimestre, a nota que expresse o resultado do estudante 

naquele período (nota bimestral) e as ausências compensadas, conforme regimento 

escolar. 

d) lançar, ao final do ano/semestre letivo, a nota que expressará a avaliação 

final do estudante, salvo no caso de situação sujeita à análise e parecer do conselho e 

classe / ano / série. 

§ 1º - Caberá ao professor manter atualizados os dados de registros, avaliações 

e frequências dos estudantes nos respectivos Diários de Classe (SABER). 

§ 2º – Caso haja impossibilidade do professor para lançamentos de dados no 

SABER, este deverá comunicar imediatamente ao Gestor de Escolar para as devidas 

providencias. 

§ 3º - Nos casos de afastamentos do professor, cujas aulas ou classe sejam 

atribuídas em substituição, os lançamentos serão de responsabilidade de seu substituto. 

Art. 5º - Caberá à Secretaria Municipal de Educação, por meio: 

I – Da Equipe de Coordenadores Pedagógicos: 
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a) orientar, em conjunto, com os Gestores escolares quanto à inserção, 

movimentação, atualização, retificação ou ratificação de dados e informações no SABER 

que causem reflexos no Diário de Classe; 

b) acompanhar o cumprimento de prazos estabelecidos para inserção e 

divulgação de informações; 

c) acompanhar, em ação articulada Gestor Escolar, quando for o caso, os 

registros efetuados pelos docentes, referentes ao processo de avaliação de estudantes e à 

apuração de frequência; 

d) analisar, articuladamente, os relatórios disponíveis com vistas à melhoria 

da aprendizagem. 

II  -  Da Equipe Técnica: 

a) orientar as escolas sobre a descrição das atividades e registros de vida 

escolar dos estudantes que causem reflexos no Diário de Classe; 

b)  apoiar, por meio de Informações Educacionais e Tecnologia, as 

escolas/professores na utilização do mecanismo, em relação ao acesso ao SABER; 

c)  assegurar, por meio de orientação e acompanhamento do Departamento de 

Estatísticas Educacionais, que as matrículas sejam efetuadas dentro dos prazos 

legalmente estabelecidos, bem como a correta inserção e manutenção dos dados de 

movimentação escolar no cadastro de alunos, como transferência, remanejamento, 

abandono e registro de não comparecimento, garantindo registros fidedignos no SABER; 

III - do Departamento de Recursos Humanos: 

a)  alocar professor substituto para as turmas em que o professor titular seja 

afastado por motivo médico e/ou outros;  

b) efetuar a suspenção salarial do professor que estiver com mais de dois 

meses de atraso na atualização do SABER sem a devida justificativa ao superior direto. 
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Art. 6º - A Coordenadoria Pedagógica, Equipe Técnica, Departamento de 

Estatísticas Educacionais e o Departamento de Recursos Humanos poderão baixar 

orientações/resoluções complementares, se necessário. 

Art. 7º - A inobservância do contido nesta Resolução será objeto de 

investigação e apuração de responsabilidade na forma da lei. 

Art. 8º - Casos excepcionais deverão ser submetidos à análise da Secretaria 

Municipal de Educação, estando sujeitos à validação por Departamento de Estatísticas 

Educacionais e o Departamento de Recursos Humanos. 

 

Art. 9º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Alagoa Nova, 08 de fevereiro de 2021. 

 

EVERALDO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 
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RESOLUÇÃO Nº 003/2021 DE 31 DE MARÇO DE 2021 DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DE ALAGOA 

NOVA/PB 

 

DISPÕE SOBRE AS 

ORIENTAÇÕES DE USO E 

PREENCHIMENTO DO DIÁRIO 

ESCOLAR ON-LINE (SISTEMA 

DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES 

DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO - SABER) NO PERÍODO 

DE ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS/REMOTAS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Secretário Municipal de Educação de Alagoa Nova-PB, no uso de suas atribuições 

legais, e. 

CONSIDERANDO a Portaria MS Nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual 

o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Corona vírus; 

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/1996; 

CONSIDERANDO a Medida Provisória Nº 934 que estabelece normas excepcionais 

para o ano letivo da Educação Básica e do Ensino Superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei Nº 13.979 

de 6 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB nº 10/2005 que trata sobre a carga horária da 

Educação Básica; 
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CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 05/2020 de 28 de abril de 2020, que, entre 

outros aspectos, “reitera que a normatização da reorganização do calendário escolar de 

todos os níveis e etapas da educação nacional, para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual prevista na LDB em seus artigos 24 e 31, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e nos currículos dos cursos de Ensino Superior, é de competência de cada 

Sistema de Ensino”; 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 9/2020 de 08 de junho de 2020  que reexamina 

o Parecer CNE/CP nº 5/2020, que trata da reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO o Parecer CNE Nº 11/2020 de 07 de julho de 2020 que dispõe sobre 

Orientações Educacionais para Realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais 

e não presenciais no contexto da Pandemia; 

CONSIDERANDO a Resolução CEE-PB nº 140/2020 que altera e estabelece normas 

complementares o que dispõe a resolução nº 120/2020, que orienta o Regime Especial de 

Ensino no que tange à Reorganização das atividades curriculares assim como dos 

Calendários Escolares das Instituições do Sistema Estadual de Educação da Paraíba, em 

caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de 

prevenção ao Covid-19; 

CONSIDERANDO as Notas Públicas da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME); 

CONSIDERANDO a Portaria 01/2020, a Nota Pública 002/2020 e o Guia para 

Conselheiros Municipais de Educação – Educação em tempos de pandemia: direitos, 

normatização e controle social da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(UNCME); 

CONSIDERANDO as Notas Conjuntas de Esclarecimento da UNCME-PB e UNDIME-

PB sobre reorganização do calendário escolar 2020 e as atividades não presenciais no 

período de pandemia; 
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CONSIDERANDO, as orientações do Fórum Nacional de Educação e Fórum Estadual 

de Educação, Campanha pelo Direito à Educação Pública, Movimentos Educacionais da 

Sociedade Civil e das Universidades sobre a Educação Pública Brasileira; 

CONSIDERANDO a situação de calamidade pública no Município de Alagoa Nova, 

expressa no Decreto Municipal n.º 013/2021 que acatou todas as determinações do 

Decreto de calamidade pública no Estado da Paraíba pelo Decreto n.º 40.134, de 20 de 

março de 2020; 

CONSIDERANDO as Orientações Nº 003 e 004 de 2020 do Conselho Municipal de 

Educação de Alagoa Nova que dispõem sobre trabalho com atividades não 

presenciais/remotas na então Rede Municipal de Ensino de Alagoa Nova-PB, para fins de 

reorganização e cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de 

prevenção e combate ao contágio do COVID-19; 

CONSIDERANDO as mudanças  educacionais ocasionadas pela pandemia de 

COVID-19 iniciada em meados de 2020 e ao cenário de persistência desta crise 

sanitária. 

CONSIDERANDO a necessidade de implementação do Diário Escolar On-line (sistema 

de gestão de informações da rede municipal de ensino - SABER) na Rede Municipal 

de Ensino de Alagoa Nova; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar a Rede Municipal de Ensino sobre os 

procedimentos de preenchimento dos dados de conteúdo e metodologias aplicadas na 

Plataforma Saber; 

CONSIDERANDO a metodologia de cômputo da carga horária para registro de 

frequência no período de atividades pedagógicas não presenciais/remotas; 

CONSIDERANDO a necessidade de registro de ocorrências para a justificativa das 

atividades pedagógicas não presenciais/remotas como elemento de justificativa da 

frequência do aluno; 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação para as aulas remotas; 
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CONSIDERANDO a necessidade de orientações para construção do plano bimestral de 

ensino no SABER. 

RESOLVE:  

Art. 1º - Os conteúdos deverão ser registrados no diário on-line (Plataforma Saber) de 

forma objetiva e concisa no campo registro de aulas e em consonância com a Matriz 

Curricular Municipal Anual a BNCC e Proposta Curricular da Paraíba e ao Continuum 

Curricular Municipal. 

Art. 2º - Em relação as metodologias aplicadas orientam-se que o professor das turmas 

de primeiro ao quinto anos no campo metodologias, deverá escolher uma das opções 

disponíveis previamente propostas e/ou subscrever em “outra metodologia proposta”: 

componente curricular, atividade proposta e modalidade da atividade. (Ex. Língua 

Portuguesa; Ordem alfabética; impressa e orientações complementares via WhatsApp). 

Art. 3 - Para as turmas de Educação Infantil o número de aulas serão quatro por dia 

distribuídos em campos de experiência, Atividade proposta e estratégias/vivências. 

Art. 4 - Para as turmas de primeiro ao quinto ano em que o professor ministre apenas uma 

série/seriado o número de aulas serão quatro por dia distribuídos em pelo menos dois 

componentes curriculares. 

Art. 5 - Para as turmas multisseriadas o número de aulas serão quatro por dia distribuídos 

em pelo menos dois componentes curriculares. 

Art. 6 - Para as turmas de multietapas o professor terá dois diários on-line, sendo um 

destinado aos alunos matriculados no ensino fundamental, que utilizará o critério 

qualitativo na avaliação e outro destinado ao Ensino Infantil no qual o critério de 

avaliação será qualitativo (Campos de Experiência). 

Parágrafo único: Para o diário on-line de Educação Infantil (Multietapas) o professor 

deverá seguir o disposto no o Art. 3º e para o diário do fundamental deverá seguir o 

disposto no Art. 5º.  
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Art. 7º - Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, o registro de aula obedecerá 

a carga horária de cada componente curricular, conforme horário disposto pela gestão 

escolar. 

Art. 8º - Em relação a Educação de Jovens e Adultos (EJA) primeiro segmento será 

distribuída no registro de cada aula no mínimo dois componentes curriculares por dia, 

obedecendo sequência orientada pela respectiva coordenação pedagógica. 

Art. 9º - Em relação a Educação de Jovens e Adultos (EJA) segundo segmento o registro 

de aula, obedecerá a carga horária de cada componente curricular, conforme horário 

disposto pela gestão escolar. 

Art. 10º -  O cômputo da carga horária descrito no campo “registro de frequência” para 

o período de atividades não presenciais/remotas deverá  ser considerada a “PRESENÇA” 

para todos os alunos dispostos na turma. 

Art. 11º - No campo “JUSTIFICATIVA”, caso a presença não seja computada, o 

professor deverá digitar o seguinte texto: “Horário disponibilizado pela equipe 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação”. 

Art. 12º - No campo “OCORRÊNCIAS" o professor deverá colocar a seguinte 

observação para cada turma, uma vez por bimestre, em texto padrão: “No Período entre 

10/02/2021 e 03/05/2021, referente ao primeiro bimestre letivo de 2021, as atividades 

não presencias/remotas foram elaboradas em consonância com a resolução nº 

001/2021 do Conselho Municipal de Educação de Alagoa Nova”; 

Parágrafo Único: Ao término de cada bimestre letivo uma ocorrência deverá ser aberta 

pelo professor conforme o exemplo no caput deste artigo.  

Art. 13º - No campo “REGISTRO DE AVALIAÇÃO” as turmas de 1º ao 9º anos e as 

turmas de EJA – primeiro e segundo segmento- para o período de aulas não presenciais/ 

remotas deverá ser atribuída nota de sete (7,0) a dez (10,0) para todos os alunos que 

estiverem com vínculo remoto, já os evadidos, deverão permanecer em branco até que 

seja concluída a busca ativa dos mesmos; 
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Parágrafo Único: No Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos EJA os 

componentes curriculares: Português e Matemática seguirão três notas bimestrais e os 

demais componentes duas com respectiva atividade de recuperação;  

Art.14º - O “Plano de Ensino” do professor deverá ser organizado bimestralmente, 

seguindo orientações da Coordenação Pedagógica; 

Art.15º - O professor que não apresentar justificativa ao Secretário Municipal de 

Educação e permanecer dois bimestres letivos sem a devida atualização do seu diário terá 

seu salário suspenso até que o atualize; 

Art. 16º - Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Secretário Municipal 

de Educação; 

Art. 17º Esta Resolução entrará em vigor após a publicação. 

 

 

Alagoa Nova, 31 de março de 2021 

 

 

  

EVERALDO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer 
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RESOLUÇÃO Nº 004/2021 DE 31 DE MARÇO DE 2021 DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DE 

ALAGOA NOVA/PB 

 

INSTITUI O CONTROLE 

DE FREQUÊNCIA DOS 

GESTORES, DOCENTES 

E NÃO DOCENTES NO 

ÂMBITO DA 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER DE 

ALAGOA NOVA/PB, E 

DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

O Secretário Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer do 

município de Alagoa Nova/PB, no uso de suas atribuições legais. 

 

R E S O L V E  

 

Art. 1°- Instituir o controle de frequência dos Gestores, Docentes não docentes 

da Secretaria de Educação, cultura, Esporte e Lazer, do Município de Alagoa 

Nova/PB, através de livro-ponto impresso. 

Art. 2°- A jornada de trabalho mínima para os docentes será de trinta (30) horas 

semanais, atendida a distribuição de vinte (20) de horas/aula e dez (10) horas 

distribuídas entre horários departamentais e planejamentos de acordo com a 

determinação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  
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Art. 3°- Para atender a necessidade da escolar, a jornada de trabalho do Gestor 

e do Gestor-adjunto será de quarenta (40) horas semanais.  

 

Art. 4° - O abono de falta ao serviço não ilide à jornada de trabalho obrigatória 

a que o Docente deve cumprir por força da lei, devendo, entretanto, repor os dias 

faltosos a ser definido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  

Art. 5°. A frequência será registrada pelo responsável da respectiva unidade 

escolar ou pela equipe de Pedagógica, Supervisão Escolar e Inspetoria Educacional 

ou, ainda, ou por funcionário da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

devidamente designado. 

§ 1° É terminantemente vedado o preenchimento do Boletim de Frequência por 

funcionário não responsável pela unidade administrativa.  

§ 2° O formulário referido no caput deste artigo estará disponível na Secretaria 

e terá por base a ficha de frequência.  

Art. 6°- No ato de preenchimento do Boletim de Frequência serão 

discriminados:  

I - A unidade de origem; 

II - O mês e o ano de referência do boletim; 

III - Os nomes de todos os servidores, havendo ou não ocorrências; 

IV - O(s) dia (s) de falta (s), atraso (s) e saída (s) antecipada (s), se houver; 

V - Os períodos de férias e de licenças 

VI - Os afastamentos;    

VII – O nome e o cargo do responsável pela sua emissão.  

Art. 7° - Emitirão e assinarão os boletins de frequência no âmbito da sua 

unidade administrativa:  

I – O titular da Secretaria ou por funcionário indicado; 

a) o diretor ou responsável pela unidade administrativa.  

Art. 8°-  O Boletim de Frequência será encaminhado pelos responsáveis das 

unidades administrativas ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal, até o quinto dia útil subsequente ao mês trabalhado.  
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Art. 9°- Não serão aceitos boletins contendo rasuras, nem emitidos e assinados 

por quem não tenha autoridade para tanto.  

Art. 10º - Será lançada falta se o atraso for superior a dez (10) minutos, bem 

assim em caso de ausência à sala de aula constatada pela fiscalização.  

 

Art. 11º- Somente é permitido ao funcionário exercer suas atividades quando 

comparecer fora do horário de que trata o art. 8°, mesmo assim, sofrerá desconto de 

um terço da remuneração do dia, se comparecer ao serviço com atraso superior a 

dez (10) minutos ou sair antecipadamente 

Art. 12º- O servidor perderá: 

I - A remuneração do (s) dia (s) em que faltar;  

II - A remuneração correspondente ao turno da falta;  

III - Um terço da remuneração do dia, se comparecer ao serviço com atraso ou sair 

antecipadamente.  

§ 1° Considera-se atraso o comparecimento ao serviço após o início do expediente, 

até no máximo dez (10) minutos.  

§ 2° Considere-se saída antecipada aquela que ocorrer antes de findo o expediente.  

Art. 13º. A falta somente será abonada pelo titular da Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, mediante a entrega de atestado médico original, com 

indicação da CID da enfermidade e da inscrição do profissional junto ao Conselho 

Regional de Medicina-CRM.  

Art. 14º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Alagoa Nova/PB, 31 de março de 2021.  

 

EVERALDO DOS SANTOS 

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 


