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5.Regularização de Vida Escolar 

 

A regularização de vida escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de 

Limeira é um procedimento que reestabelece o direito do aluno cuja matrícula se realizou indevidamente em 

determinado ano/ série. 

  O procedimento de regularização da vida escolar de alunos é de responsabilidade da direção da escola, sob 

orientação da Secretaria Municipal de Educação. 

  Os alunos poderão ter a regularização da vida escolar, constatadas irregularidades durante o curso ou após o 

encerramento do ano/série/ciclo.  

 

 

 

 

 

5.1 Fluxograma 
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5.2 Procedimentos 

 

1. Identificar a circunstância e relacioná-la com o expediente correspondente: 

 

 

Circunstância 1: 

 Irregularidade 

configurada por falha 

administrativa  da 

escola ou de outra 

instância do sistema 

escolar 

 

 

 

Circunstância 3: 

Irregularidade 

configurada  por 

tempo decorrido 

 

Caberá ao diretor da U.E protocolar C.I. ao ADE da escola, solicitando regularização 

da vida escolar do aluno constando nome completo , R.A.,data de nascimento, 

classe/turma/período , anexando: 

 

- Cópias: certidão de nascimento do aluno, histórico escolar, quadro curricular, atas 

do Conselho de Ciclo; 

-Relatório circunstanciado da situação do aluno; 

-Justificativa da direção para o deferimento da matrícula do aluno na ocasião de sua 

chegada à U.E.; 

- Proposta de solução para regularização da vida escolar do aluno: elaborada pela 

direção, coordenação, professor da turma e com parecer favorável do Conselho de 

Série/Ciclo, de acordo com o disposto na Deliberação CME nº 02/2010. Caso o 

aluno seja elegível para sala de recurso, o professor de recurso deverá participar da 

elaboração da referida proposta. 

 

Circunstância 2: 

 Irregularidade 

configurada por ação 

ou participação 

dolosa do 

responsável ou do 

aluno 

 

 

Caberá ao diretor da U.E., assim que detectar ação dolosa: 

 

1- Convocar o responsável/aluno para iniciar o processo, orientando que o mesmo 

requeira a regularização da vida escolar do aluno; 

 

2- Protocolar C.I. ao ADE da escola, solicitando regularização da vida escolar do 

aluno constando nome completo, R.A. , data de nascimento, classe/turma/período  

anexando: 

 

- Cópias: certidão de nascimento do aluno, histórico escolar, quadro curricular,  atas 
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do Conselho de Ciclo; 

- Requerimento do responsável /aluno; 

- Relatório circunstanciado da situação do aluno, assinado pelo diretor; 

- Justificativa da direção para deferimento da matrícula do aluno na ocasião de sua 

chegada à U.E. 

- Proposta de solução para regularização da vida escolar do aluno: elaborada pela 

direção, coordenação, professor da turma e com parecer favorável do Conselho de 

Série/Ciclo, de acordo com o disposto na Deliberação CME nº 02/2010. Caso o 

aluno seja elegível para sala de recurso, o professor de recurso deverá participar da 

elaboração da referida proposta. 

 

2. Após protocolar os documentos para regularização da vida escolar do aluno a equipe gestora da U.E deverá 

aguardar orientações do ADE responsável pela U.E.; 

 

3. Caberá ao diretor da U. E., após o cumprimento das propostas/ orientações homologadas pelo ADE,  protocolar 

em duas vias o Termo de Regularização do aluno (SUP08); 

 

 Uma via homologada do expediente será encaminhada para arquivo no prontuário do aluno e outra permanecerá 

arquivada na Secretaria Munucipal de Educação; 

 

 As dúvidas que surgirem no decorrer do processo e não estiverem previstas neste documento e/ou na Deliberação 

CME nº 02, de novembro de 2010, deverão ser discutidas com o ADE da escola.  

 

5.3 Referência       

Deliberação do Conselho Municipal de Educação nº 02/2010 – Regularização de Vida Escolar 

 

 

https://smelegal.files.wordpress.com/2015/03/deliberac3a7c3a3o-cme-02_2010-projeto-regular-vida-escolar.pdf

