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3. Excursão/ Visitas 

Atividades de caráter pedagógico desenvolvidas com alunos da Rede Municipal de Ensino, fora do espaço 

escolar, como parte integrante do Projeto Político Pedagógico das Unidades Escolares, sendo a autorização de 

competência da Gestão Escolar, composta pela Direção e Conselho de Escola. 

 

3.1 Fluxograma 
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                   3.2 Procedimento  

1. Reunião do Conselho de Escola: apresentação detalhada do(s) projeto(s) de excursão/ visita proposto(s), 

conforme exposto na CI nº 38/2014 (SUP07), para que este aprecie e se pronuncie sobre a autorização. 

 

2. Registro de ata da referida reunião:  

a. Total de alunos, faixa etária, ano de escolaridade, total de acompanhantes, recomenda-se acrescentar nome 

completo e R.G.; 

b. Local a ser visitado, com endereço e telefone; 

c. Data, horário e local de saída e retorno; 

d. Objetivo pedagógico, justificativa; 

e. Deliberação do Conselho. 

 

3. Agendamento de Transporte: pedido deverá ser protocolado à Divisão de Transporte com, no mínimo, 20 

dias de antecedência, contendo: 

a. Solicitação de veículo de acordo com as necessidades da excursão/visita; 

b. Destino, data, local de saída e de chegada; 

c. Quantidade de alunos e de acompanhantes: respeitar a proporção de 10 alunos para cada acompanhante. 

 

4. Comunicação Interna (CI) à S.M.E.: encaminhamento apenas de cópia da ata do Conselho de Escola que 

autorizou a excursão/visita, protocolada, à Supervisão – SME (item 2), para ciência do Agente de 

Desenvolvimento Educacional, com antecedência mínima de uma semana, com detalhamento de registros. 

 

Lembretes: 

a. Garantir as autorizações por escrito, dos pais/ responsáveis, para participação dos alunos, as quais devem 

estar de posse dos funcionários/professores/gestores que acompanharem a visita/excursão realizada; 

 

b. Todos os alunos da turma devem participar, exceto aqueles cujos pais não autorizarem, sendo garantido o dia 

letivo na Unidade Escolar, sendo proibida a sua dispensa;  
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c. A visita/ excursão não deve estar vinculada a pagamento de taxas, nem ao recolhimento de mensalidades, 

não havendo discriminação de qualquer natureza em relação à participação; 

 

d. A visita/ excursão fora do município deverá ser acompanhada pelo diretor, vice-diretor ou professor 

coordenador; 

 

e. A unidade escolar não poderá realizar visita / excursão sem análise e autorização da Gestão Escolar (inclui-se 

aqui o Conselho de Escola). 

 

Referência  

Comunicado Interno do Gabinete do Secretário de Educação nº 38/2014 de 28/01/2014. 

 

 


