PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado Rio Grande do Sul
CME/Feliz CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Lei de criação Nº819/91
Lei de alteração Nº2.803/13
Lei de criação do Sistema
Municipal de Ensino Nº 1.203/97
Lei de alteração Nº 2.804/13

ANEXOS Da RESOLUÇÃO Nº 01/2017
Escrituração Escolar
Anexo nº 02- TERMO DE ABERTURA e DE ENCERRAMENTO
Termo de Abertura
O presente livro contém xxx (extenso) folhas devidamente numeradas e rubricadas para
o registro de finalidade.
Feliz, ….. de …......... de …...
Nome Completo Secretário (a)

Nome completo Diretor (a)

Termo de Encerramento
Utilizadas todas as xxx (extenso) folhas deste livro devidamente numeradas e
rubricadas, declaro encerrado o presente livro de finalidade.
Feliz, ….. de …........ de …...
Nome Completo Secretário (a)

Nome completo Diretor (a)

Anexo nº 04 - ATA DE CLASSIFICAÇÃO
Aos ….. dias do mês de …....... de …....., o(a) estudante …....................... foi
matriculado(a)no(a) …..... ano ou etapa da EJA, do Ensino Fundamental, mediante
avaliação para classificação, realizada de acordo com os termos do Art.24 da Lei Federal
nº 9.394/1996 e o artigo ….. do Regimento Escolar, devido à ausência de comprovante
de escolarização anterior. E para constar, eu Secretário(a) Escolar desta instituição de
ensino, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo(a) Diretor(a) e pelos(as)
Professores(as) que participaram da Avaliação.
Feliz, ….. de …... de …....
Assinaturas.
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso;
2. colher assinatura do(a) estudante ou de seu(sua) responsável, para ciência do
resultado obtido e resguardo da instituição de ensino.
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Anexo nº 05 - REGISTRO NO HISTÓRICO SOBRE CLASSIFICAÇÃO
O(A) estudante …............... foi matriculado(a) no(a) …... ano ou etapa da EJA, do Ensino
Fundamental, mediante Avaliação de Classificação dos componentes curriculares da
Base Nacional Comum, nos termos do Art.24 da Lei Federal nº 9.394/1996 e do
Regimento Escolar.

Anexo nº 06 - ATA DE RECLASSIFICAÇÃO
Aos ….... dias do mês de …..... de …..., o(a) estudante …............... foi matriculado(a)
no(a)….. ano ou etapa da EJA, do Ensino Fundamental, mediante Reclassificação
realizada de acordo com os termos do Art.23 da Lei Federal nº 9.394/1996 e o artigo
…... do Regimento Escolar, por transferência de escola com organização curricular
diversa ou transferência de escola situada no exterior. E, para constar, eu, Secretário(a)
Escolar desta instituição de ensino, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim,
pelo(a) Diretor(a) e pelos(as) Professores(as) que participaram da Avaliação.
Feliz, ….. de …... de …....
Assinaturas
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso;
2. colher assinatura do(a) estudante ou de seu(sua) responsável, para ciência do
resultado obtido e resguardo da instituição de ensino.

Anexo nº 07 – REGISTRO NO HISTÓRICO SOBRE RECLASSIFICAÇÃO
O(A) estudante …............... foi matriculado(a) no(a) …... ano ou etapa da EJA, do Ensino
Fundamental, mediante Reclassificação, nos termos do Art.23 da Lei Federal Nº
9.394/1996,em razão de …..............................
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Anexo nº 08 – ATA DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Aos ….. dias do mês de …... de …..., foi concedido Aproveitamentos de Estudos, de
acordo com o que estabelece o Regimento Escolar ao(à) estudante …....................... do
…. ano do Ensino Fundamental nos seguintes componentes curriculares: listar os
componentes curriculares. E, para constar, eu, Secretário(a) desta instituição de ensino,
lavro a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo(a) Diretor(a) e pelos(as)
Professores(as): listar os(as) professores(as) e os respectivos componentes curriculares.
Assinaturas.
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso;
2. colher assinatura do(a) estudante ou de seu(sua) responsável, para ciência do
resultado obtido e resguardo da instituição de ensino;
3. os(as) professoras dos componentes curriculares, nos quais houve Aproveitamento de
Estudos deverão assinar a Ata;
5. o Aproveitamento de Estudos inclui a possibilidade da Adaptação Curricular, prevista
em Regimentos Escolares.

Anexo nº 09 - ATA DE AVANÇO DE ESTUDOS
Aos ….. dias do mês de …... de …..., o(a) estudante, cursando o(a) …... ano ou etapa da
EJA, do Ensino Fundamental foi promovido(a) ao(à) …... ano ou etapa da EJA, do
Ensino Fundamental, de acordo com o que estabelecem a legislação em vigor e o
Regimento Escolar. O(A) estudante frequentou o(a) ….. ano ou etapa da EJA, até a
presente data, sendo submetido à avaliação e obtendo os seguintes resultados: listar, se
for o caso, componentes curriculares. E, para constar, eu, Secretário(a) Escolar desta
instituição de ensino, lavro a presente Ata que vai assinada por mim, pelo(a) Diretor(a)
pelos membros do Conselho de Classe.
(Feliz, ….. de …... de …..)
Assinaturas.
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso;
2. colher assinatura do(a) estudante ou de seu(sua) responsável, para ciência do
resultado
obtido e resguardo da instituição de ensino.
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Anexo nº 10 - ATA DA REVISÃO DE RESULTADOS
Aos ….. dias do mês de …... de …..., o(a) ….(nome completo), cursando o(a) …... (ano ou etapa
da EJA), do Ensino Fundamental foi realizada a revisão do(s) resultado(s) do(s)
componente(s) do(a) …... (ano ou etapa da EJA), do Ensino Fundamental, de acordo com o que
estabelecem a legislação em vigor e o Regimento Escolar. Os documentos comprobatórios
ficarão arquivados na pasta individual do(a) estudante. E, para constar, eu, Secretário(a) Escolar
desta instituição de ensino, lavro a presente Ata que vai assinada por mim, pelo(a) Diretor(a) e
pelos membros do Conselho de Classe.
Feliz ….. de …...de …..
Assinaturas.
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso;
2. colher assinatura do(a) estudante e de seu(sua) responsável, para ciência do resultado obtido
e resguardo da instituição de ensino.

Anexo nº 11 - ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE CLASSE
Ata para o Ensino Fundamental
Aos ….. dias do mês de …...... de ….., às …... horas e ….... minutos, nas dependências da
escola …............................, reuniu-se o Conselho de Classe, referente ao …...... trimestre da
turma ….... do …... ano ou etapa da EJA, do turno …...., constituído com a finalidade
de…............................., sob a Coordenação do(a) ….............................., no qual estiveram
presentes os Professores(as), abaixo assinados. Abertos os trabalhos, concedida a palavra,
tratou-se dos seguintes assuntos: …........................................ Nada mais havendo a tratar, eu,
Secretário(a) Escolar, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo(a) Coordenador(a) e
demais presentes.
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso.

Ata para a Educação Infantil
Aos ….. dias do mês de …...... de ….., às …... horas e ….... minutos, nas dependências da
escola …............................, reuniu-se o Conselho de Classe, referente ao …...... trimestre da
turma …...., do turno …...., constituído com a finalidade de …............................., sob a
coordenação do(a) ….............................., no qual estiveram presentes os Professores(as),abaixo
assinados. Abertos os trabalhos, concedida a palavra, tratou-se dos seguintes assuntos:
…........................................ Nada mais havendo a tratar, eu, ….........(nome completo), lavro a
presente Ata, que vai assinada por mim, pelo(a) Coordenador(a) e demais presentes.
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso.

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado Rio Grande do Sul
CME/Feliz CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Lei de criação Nº819/91
Lei de alteração Nº2.803/13
Lei de criação do Sistema
Municipal de Ensino Nº 1.203/97
Lei de alteração Nº 2.804/13

Anexo nº 12 - ATA DOS RESULTADOS FINAIS
Ata para Educação Infantil, 1º, 2º e 3º ano Ensino Fundamental e ano/séries iniciais EJA
….................................................................................................(Nome da instituição de
ensino) Endereço: ….................................................... Nº…..... Bairro: ….................
Feliz/RS Atos legais da instituição de ensino…...............................................................
…...........................................................Entidade Mantenedora: …......................................
ATA DOS RESULTADOS FINAIS
Aos …..dias do mês de …............... de …..., concluiu-se a avaliação final do ano letivo de
…............. nos termos da Lei Federal nº 9.394/96 e de acordo com o Regimento Escolar,
registrando-se os resultados dos(as) estudantes nos seguintes termos:
Ano Letivo
Nº

Ano/Etapa

Nome do(a) estudante

Turma

Dias Letivos

Carga Horária
Resultado Final

Convenção:
P_ Promovido
T – Transferido
DF – Deixou de Frequentar

E, para constar, eu, Secretário(a) Escolar, lavro a presente Ata que vai assinada por mim e
pelo(a) Diretor(a). Feliz, …. de …... de …....
Assinaturas.
Esclarecimentos: 1. preencher todos os dados por extenso.
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Modelo tabela para os Anos Finais e Etapa Final da EJA (Educação Básica)
Ano Letivo

Ano

Turma

Dias Letivos

Carga Horária

COMPONENTES CURRICULARES
Nº

Nome do(a) Estudante

Língua
Portuguesa

Matemática

Geografia

Ciências

História

Artes

Educação
Física

Ensino
Religioso

Língua
Estr.
Moderna

Resultado
Final

Convenção:
A- Aprovado
R - Reprovado
T - Transferido
DF- Deixou de Frequentar
E, para constar, eu, Secretário(a) Escolar, lavro a presente Ata que vai assinada por mim e
pelo(a) Diretor(a). Feliz, …. de …... de ….... Assinaturas.
Esclarecimentos: 1. preencher todos os dados por extenso.

Anexo nº 13 - ATA DE DESCARTE DE DOCUMENTOS
Aos...... dias …... do mês de ….. de ….. na presença do(a) Diretor(a), do(a) Secretário(a) Escolar
e de duas (02) testemunhas, realizou-se o descarte dos seguintes documentos: relação dos
documentos descartados............................................ E, para constar, eu, Secretário(a) Escolar,
lavro a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo(a) Diretor(a) e pelas testemunhas
presentes. Feliz, …........ de …........ de ….......... Assinaturas.
Esclarecimentos:
1. preencher todos os dados por extenso.
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