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PORTARIA nº 04 de 21 de fevereiro de 2017 

“Dispõe sobre a organização do quadro 
de Estagiários de Pedagogia, quando 
em apoio a Educação inclusiva, 
especifica suas funções e dá outras 
providências”.  

 
 

VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC, Secretária Municipal de Educação do 
Município de Ferraz de Vasconcelos, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,  

 

Considerando o compromisso de promover a melhoria da qualidade da 
educação e da promoção efetiva da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino; 

Considerando o compromisso permanente de diálogo com os educadores, 
alunos e suas famílias como princípio e fundamento da gestão democrática; 

Considerando as necessidades apontadas pelos profissionais da Rede 
Municipal de Ensino, durante as Jornadas Pedagógicas, para os efetivos avanços no 
atendimento aos alunos público alvo da educação especial; 

Considerando a necessidade de assegurar aos alunos com quadros de 
Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD a plena participação nas 
atividades desenvolvidas na Unidade Educacional em igualdade de condições com os 
demais alunos; 

Considerando o aumento do número de alunos com Deficiência e Transtornos 
Globais de Desenvolvimento-TGD matriculados nas Unidades Educacionais da Rede 
Municipal de Ensino; 

Considerando a necessidade de se assegurar estagiários da área educacional 
que apoiem as ações desenvolvidas pelos educadores na sua prática cotidiana em 
consonância com a perspectiva inclusiva; 

Considerando a parceria existente entre a PMFV e o CIEE para contração de 
estagiários de Pedagogia para atuação junto aos professores nas Unidades 
Educacionais, sem vínculo empregatício de qualquer natureza. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Regulariza o quadro dos estagiários na Secretaria Municipal de 
Educação atuando nas Unidades Educacionais: 

Art. 2º - Caberá aos Estagiários de Pedagogia referidos no artigo 1º desta 
Portaria: 

I – Auxiliar o professor na preparação e realização das atividades em sala de 
aula; 

II - Auxiliar nas rotinas da classe; 
III - Dar assistência individual durante as atividades para aqueles alunos que 

evidenciarem maior necessidade de apoio; 
IV - Auxiliar pequenos grupos de alunos em atividades de recreação, roda da 

leitura, roda da conversa, dentre outras; 
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V - Auxiliar pequenos grupos de alunos em situações mais formais de 
desenvolvimento de currículo, tais como: atividades de leitura, atividade de produção 
de texto, cálculo, sala de leitura, sala de informática; 

VI - Auxiliar pequenos grupos de alunos, planejando e organizando junto com o 
professor regente da classe comum, atividades específicas de determinada área de 
conhecimento. 

Parágrafo Único - As atividades realizadas pelos Estagiários devem ser 
orientadas e acompanhadas pelos Coordenadores Pedagógicos, pelo Professor da 
classe em que estiver atuando e pela equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação de Formação e Acompanhamento à Educação Especial e Inclusiva. 

Art. 3º -  A indicação de apoio do Estagiário aos alunos com quadros de 
Deficiência ou Transtorno Global de Desenvolvimento – TGD, só se justifica mediante 
prévia avaliação da Equipe Escolar, da família, da Supervisão Escolar e da Equipe 
Pedagógica (Educação Especial e Inclusiva) da SME quando constatada a 
necessidade. 

Parágrafo Único: A indicação referida no caput deste artigo deverá ser periodicamente 
reavaliada pela equipe gestora junto a equipe da SME quanto a sua efetividade e 
continuidade. 

Art. 4º - Caberá a Secretaria Municipal de Educação: 

I - indicar a Unidade Educacional para a sua atuação do estagiário; 
II - oferecer a formação e o acompanhamento das atribuições do estagiário, 

previstas no artigo 2º desta Portaria; 
III - formalizar, por meio de ofício a solicitação de Estagiários ratificando a sua 

necessidade; 
IV – indicar a necessidade de remanejamento dos Estagiários e definir a 

Unidade Educacional de exercício. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

Ferraz de Vasconcelos, 21 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Valéria Eloy da Silva Kovac  
Secretária Municipal da Educação  

 
 
 

Arquivada na Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação e 
afixada na Portaria da Secretaria da Educação na mesma data.  
 

 
 

Wanderléia Gomes de Jesus 
Supervisora de Ensino 

Departamento de Planejamento 




