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INSTRUÇÃO TÉCNICA GEMPRO/SIE Nº 03 
 

1. Título: 

Orientações para preenchimento do instrumento “Termo de Visita Monitorada” 
realizada em Instituições de Ensino Privadas - Versão 2016. 

2. Objetivo da Instrução Técnica: 

Instruir quanto aos procedimentos de planejamento, execução e retorno de 
visita monitorada realizada às Instituições de Ensino Privadas do Estado do 
Espírito Santo que ofertam Educação Básica, considerando as situações 
detectadas, os pontos Não Conformes à legislação vigente e os respectivos 
encaminhamentos para a melhoria do funcionamento da Instituição de Ensino. 

 

2.1. Objetivos do Instrumento de Vista Monitorada às Instituições de Ensino 
Privadas. 

a) Identificar pontos Não Conformes à legislação vigente; 

b) Servir como documento orientador para a mantenedora retificar as Não 
Conformidades descritas; 

c) Subsidiar a Superintendência Regional de Educação – SRE no 
monitoramento das Instituições de Ensino Privadas; 

d) Subsidiar o CEE na tomada de decisão, quando detectado Não 
Conformidades na Instituição de Ensino Privada.  

e) Atender a legislação vigente, em especial o que determina a Resolução Nº 
3.777/2014: 

 
TÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO SISTEMA DE ENSINO DO 
ESTADO 
CAPÍTULO I 
DA SUPERVISÃO DO SISTEMA DE ENSINO DO ESTADO 
Art. 145 A Secretaria de Estado da Educação exercerá as atividades de 
supervisão relativas, respectivamente, a: 
I – legalização e funcionamento das instituições de ensino; 
II – legalização e funcionamento dos cursos, etapas e modalidades de 
ensino; e 
III – resultados obtidos pelas instituições de ensino nos processos 
avaliativos. 
§ 1º A Secretaria de Estado da Educação poderá, no exercício de sua 
atividade de supervisão, nos limites da lei, determinar a apresentação 
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de documentos que julgar necessários ao processo de supervisão. 
§ 2º Os atos de supervisão do poder público buscarão resguardar os 
interesses dos envolvidos, bem como preservar as atividades em 
andamento. 
Art. 146 Compete à Sedu realizar a avaliação das instituições de 
ensino que compõem o Sistema de Ensino do Estado, por meio dos 
seus órgãos reguladores. 
Art. 147 O processo de avaliação institucional abrangerá os seguintes 
aspectos: 
I – cumprimento da legislação de ensino; 
II – desempenho dos estudantes e produtividade da instituição, 
aferidos por meio das avaliações oficiais e do censo escolar; 
III – planejamento do ensino expresso por meio dos PPCs ou planos de 
cursos; 
IV – relatórios da autoavaliação, organizada e executada pela própria 
instituição; 
V – qualificação e desempenho dos dirigentes, professores e demais 
funcionários; e  
VI – qualidade dos espaços físicos, instalações, equipamentos, 
materiais de ensino e adequação às suas finalidades. 

 

3. Orientações preliminares para o desenvolvimento da visita monitorada 
3.1. Planejamento da Visita Monitorada 

a) Com base em CI/SEDU específica sobre Visita Monitorada do ano letivo 
vigente, o Superintendente Regional de Educação determina o cronograma 
anual de Visitas Monitoradas às Instituições de Ensino Privadas, ouvida a 
equipe de Supervisão Escolar no que tange às datas e aos supervisores 
escolares designados para a Instituição de Ensino Privada; 

b) O cronograma anual deve conter: nome da instituição de ensino privada, 
data prevista e os nomes dos supervisores escolares designados; 

c) Após validação do cronograma pelo Superintendente Regional de Educação, 
a Supervisão Administrativa promove o agendamento de veículo específico 
para esse fim; 

d) Os supervisores escolares encaminham e-mail, com cópia para o 
Superintendente Regional de Educação, para a instituição de ensino privada, 
informando sobre o objetivo da visita, a data e a hora; 

e) Ocorrendo alteração do cronograma, motivado pela instituição de ensino 
privada ou pela SRE, o Superintendente Regional de Educação deve ser 
informado e validar a nova data; 

f) Os supervisores escolares devem verificar as pendências dos Termos de 
Visitas Monitoradas anteriores; 
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g) Os supervisores escolares devem ler o Regimento Escolar da instituição de 
ensino privada aprovado pela SRE.  

h) Os supervisores escolares devem verificar na pasta da instituição de ensino 
privada: o Calendário Escolar e a Organização Curricular caso tenham sido 
enviados pela instituição espontaneamente, os atos oficiais da instituição e 
dos cursos ofertados, o quadro de professores e do corpo técnico visando 
subsidiar a análise prévia; 

i) Os supervisores escolares devem verificar em seu controle de ações e 
processos analisados, se existe alguma denúncia contra a instituição de 
ensino privada. 

3.2. Execução da Visita Monitorada in loco 

a) Verificar in loco e escriturar os itens descritos no instrumento de “Termo 
de Visita Monitorada às Instituições de Ensino Privadas” (ANEXO VIII); 

b) Após a escrituração do “Termo de Visita Monitorada às Instituições de 
Ensino Privadas”, imprimir duas vias, rubricar todas as páginas, assinar e 
carimbar ao final; 

c) Deixar uma via com o mantenedor da instituição de ensino privada ou 
alguém designado por ele, visando implementação das Ações Corretivas às 
Não Conformidades detectadas; 

d) Alinhar com o mantenedor da instituição de ensino privada ou alguém 
designado por ele, o prazo para que seja encaminhada à SRE resposta 
formal quanto à implementação das Ações Corretivas às Não 
Conformidades detectadas; 

e) Na semana subsequente às visitas monitoradas realizadas, a supervisão 
escolar comunicará oficialmente ao Superintendente Regional de Educação 
quais as visitas realizadas, os prazos e encaminhamentos acordados com 
cada instituição de ensino privada. 

3.3 . Retorno à Instituição de Ensino Privada e interface com o CEE/ES 

3.3.1 Para a Instituição de Ensino Privada (IEP) que deram devolutiva para a 
SRE   

a) Para as IEP que protocolizaram ofício informando as ações corretivas 
promovidas frente aos itens não conformes detectados, a Supervisão Escolar 
planeja e executa o retorno visando verificar especificamente os itens não 
conformes. 

b) Para as IEP que na visita de retorno, continuarem com Não Conformidade 
sem Ação Corretiva, o procedimento será o encaminhamento de ofício ao 
CEE/ES (com cópia para SEDU/GEMPRO) solicitando análise e manifestação.   
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3.3.2 Para a Instituição de Ensino Privada (IEP) que NÃO emitiu devolutiva 
para a SRE  

a) Para as IEP que NÃO protocolizaram ofício informando a implementação 
das Ações Corretivas, promovidas frente aos itens Não Conformes, o 
procedimento será o encaminhamento de ofício do Superintendente Regional 
de Educação ao CEE/ES (com cópia para SEDU/GEMPRO) solicitando análise e 
manifestação. 

4. Conduta do Supervisor Escolar no Monitoramento das Instituições de 
Ensino Privadas 

a) O relacionamento com o mantenedor e demais membros da equipe da 
Instituição de Ensino Privada visitada tem como base norteadora o 
Decreto nº 1.595-R de 06/12/2005 que instituiu o Código de Ética dos 
Servidores Civis do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. 

b) O Supervisor Escolar deve ter muita atenção quanto ao que preceitua o 
referido Código de Ética no desempenhar de sua função, entendendo que 
o intuito da visita monitorada é verificar se a Instituição de Ensino Privada 
está em acordo com o que determina a legislação vigente.  

 

5. Formato do instrumento de Visita Monitorada à Instituições de Ensino 
Privadas 

O Instrumento de Visita Monitorada às Instituições de Ensino Privadas é 
composto de três eixos a serem verificados in loco, seguido da descrição da Não 
Conformidade e de suas respectivas Orientações/Encaminhamentos, sendo 
gerado no software Microsoft Word podendo ser preenchido diretamente no 
arquivo de computador. 

 

Exemplo: 
Item Verificado in loco (01) 

Descrição da Não Conformidade (02) Orientações/Encaminhamentos (03) 

  

 

 

5.1 Descrição da Não Conformidade 

a) Uma Não Conformidade refere-se a situação detectada que se encontra em 
desacordo com a legislação vigente);  

b) A descrição da Não Conformidade deve conter informações técnicas, 
fazendo menção estritamente ao que está em desacordo com a legislação 
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vigente, evitando qualquer tipo de julgamento de valor. 

c) Para itens e subitens que estiverem de acordo com a legislação vigente a 
descrição será: “Item Conforme” 

d) Para itens e subitens que não fizerem parte da realidade da instituição de 
ensino privada a descrição será: “Não se Aplica” 

 

5.2 Orientações/Encaminhamentos 

As orientações e encaminhamentos versarão basicamente em: 

a) Correção imediata ao item Não Conforme pela Instituição de Ensino; 

b) Encaminhamento para o Superintendente comunicar ao CEE/ES os itens Não 
Conformes para que o egrégio colegiado possa se manifestar sobre a matéria 
e emitir orientação. 

c) Os encaminhamentos feitos ao CEE devem se copiados à SEDU/GEMPRO/SIE. 
 

6. Eixos do Instrumento de Vista Monitorada às Instituições de Ensino 
Privadas 

O instrumento conta com dois eixos que se complementam, a saber: 

Eixo A: Secretaria Escolar 

Eixo B: Infraestrutura 

Os desdobramentos dos Eixos do Instrumento de Visita Monitorada são 
descritos a seguir: 
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Eixo A: Secretaria Escolar   

Item a verificar in loco 

A.1. Prontuário do aluno 

A.1.1. Composição padrão do prontuário  

a) Ficha de Matrícula (se a mesma está assinada pelo Diretor Escolar, 
Secretário Escolar e responsável pelo aluno);  

b) Ficha de Transferência (Original); 

c) Histórico Escolar (Verificar se está de acordo com a legislação vigente:  

1) Para alunos que concluíram cursos/séries/ano/etapa EF, EM, EJA e 
Educação Profissional no período de 2006 a 2014: Resolução CEE/ES 
1.286/2006; 

2) Para alunos que concluíram cursos/séries/ano/etapa EF, E.M., EJA e 
Educação Profissional a partir de 2015: Resolução CEE/ES 3.777/2014.  

d) Comprovante de residência atualizado (Cópia); 

e) Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade ou Certidão de 
Casamento; 

f) Documentos referentes aos alunos que apresentem Necessidades 
Educacionais Especiais - NEE que influenciem no processo de ensino 
aprendizagem (Checar a pasta de todos os alunos com NEE e se os 
respectivos documentos comprobatórios estão lá contidos, por exemplo: 
Laudo Médico e/ou Relatório Pedagógico); 

g) Ficha Descritiva (1º e 2º ano do Ensino Fundamental) ou outro documento 
previsto no Regimento Escolar da Instituição; 

h) Comunicações formais, feitas aos pais e/ou responsáveis e ao Conselho 
Tutelar, sobre o excesso de faltas; 

i) Fotografia 3X4 – Que identifique quem é o aluno 

 

Escrituração do Termo de Visita  

Para todos os documentos, verificar a existência e a integridade dos mesmos. 

Parâmetro da amostra para verificação de prontuários de alunos: 

100% (8ª Série/9º ano e 3ª série do EM) 

10% por turma (Demais anos/séries) 

Sem esquecer o bom senso. 

100% do 1º ano do Ensino Fundamental, de acordo com o art. 187 e 188 da Resolução 
CEE/ES nº 3.777/2014. 
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MATERIAL DE APOIO 

Resolução CEE/ES 3.777/2014: a) art. 122 – 123 (Histórico Escolar) / b) art. 286 
(educação especial) 

Nota Técnica nº 4/2014 MEC/SECADI/DPEE (23/01/2014) 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino devidamente aprovado pela SRE  

Parecer CNE/CEB nº 6/2008 (Educação Infantil) / Parecer CNE/CEB nº 8/2011 
(Educação Infantil) 

 

 

 

A.1.2. Composição Eventual do prontuário 

Atas de Classificação, Reclassificação, Avanço, Atraso Escolar, Complementação 
Curricular, Aproveitamento de Estudos e Atividades Domiciliares. 

a) Identificar alunos que participaram de algum dos processos elencados no 
item A.1.2 (em livro próprio estão descritos todos os alunos que 
participaram de algum desses processos, constando também se foram 
promovidos ou não); 

b) Especificamente para esses alunos, verificar se a respectiva documentação 
está de acordo com a legislação vigente; 

c) Checar os registros dos procedimentos;  

d) Verificar se existe atestado médico de aluna em licença maternidade ou 
alunos com atendimento domiciliar ou hospitalar; 

 

Escrituração do Termo de Visita  

Os itens devem descrever estritamente as Não Conformidades encontradas e suas 
respectivas orientações/encaminhamentos na coluna própria do Termo de Visita 
Monitorada. 

 

MATERIAL DE APOIO 

LDB 9394/1996: Art. 12 

ECRIAD:  inciso II do art. 56 

Resolução CEE/ES 3.777/2014: a) art. 79 – 84 (Classificação e reclassificação); b) art. 81 e 
88 (Aproveitamento de estudos) 

c) art. 84 (Avanço) 

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014: a) art. 89 e 96 (Estudos realizados no estrangeiro) 
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Resolução CEE/ES Nº 3.479/2013 (D.O. 04/12/2013) Equivalência de Estudos e 
Revalidação de Diplomas e Certificados 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino devidamente aprovado pela SRE  

 

 
A.2. Escrituração de Documentos Escolares 

A.2.1. Base Legal 

Verificar se a base legal, descrita nos históricos escolares, certificados e 
diplomas, está de acordo com a legislação vigente da época em que o aluno 
cursou a educação básica. 

MATERIAL DE APOIO 

Resolução CEE/ES 3.777/2014: a) art. 122 - 123 (Histórico Escolar)/ b) art. 124 
(Certificados e diplomas) 

c) art. 125 (Legalização dos cursos) 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino devidamente aprovado pela SRE  

 

 

A.2.2. Atos Oficiais da Escola 

a) Verificar se existe pasta contendo todos os atos oficiais da instituição e 
ensino privada publicados pelo CEE/ES no Diário Oficial; 

b) Verificar se os atos oficiais da instituição de ensino privada correspondem 
ao descrito nas respectivas resoluções do CEE/ES; 

c) Verificar se estão escriturados corretamente nos documentos emitidos; 

d) Verificar se estão gravados corretamente nos carimbos; 

e) Verificar os prazos dos atos autorizativos dos cursos ofertados. 

f) Preencher Anexo “I” do Instrumento de Visita Monitorada às Instituições 
de Ensino Privadas. 

g) Verificar se existe o funcionamento de algum curso ou etapa sem ato 
oficial do CEE/ES. 

 

Escrituração do Termo de Visita  

A Instituição de  Ensino que não possuir os atos impressos deve ser 
orientada a procurar, prioritariamente, na publicação impressa Selecta 
(encontra-se na SEDU Central e, geralmente nas SRE ), no site do CEE 
(Resoluções Estaduais mais recentes), Diário Oficial do ES (agendar 
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consulta) e Arquivo Público do ES (agendar consulta) 

 

 

 

A.2.3. Modelos usados  

Verificar se a documentação escolar emitida pela  secretaria escolar está de 
acordo com a Resolução CEE/ES nº 3.777/2014. 

 

A.2.4. Registro e Controle de entrega de Certificados e Diplomas  

Verificar a existência de livro ou outra forma de controle de registro 
sistematizado, e se está sendo devidamente escriturado/preenchido. Verificar se 
existem elementos que demostrem a fidedignidade do controle. Por exemplo: 
em caso de livro físico, verificar se contém termo de abertura e encerramento, 
datados e assinados pelo Diretor Escolar e Secretário Escolar, folhas numeradas 
e rubricadas, número de ordem, nome do titulado, data e local de nascimento, 
data de conclusão do curso, habilitação profissional (Diploma), conclusão do 
Ensino Médio (Certificado), assinaturas do Diretor Escolar e Secretário Escolar, 
data e efetivação do registro, assinatura legível do solicitante e data de entrega.  

 

A.2.5. Registro e Controle de entrega de Históricos Escolares 

Verificar se existe livro ou outra forma de controle de registro sistematizado e se 
está sendo devidamente escriturado. Verificar se existem elementos que 
demostrem a fidedignidade do controle. Por exemplo: em caso de um livro 
físico, verificar se contém termo de abertura e encerramento, datados e 
assinados pelo Diretor Escolar e Secretário Escolar, folhas numeradas e 
rubricadas, número de ordem, nome do estudante, data e local de nascimento, 
data de conclusão do curso, assinaturas do Diretor Escolar e Secretário Escolar, 
data e efetivação do registro, assinatura legível do solicitante e data de entrega. 

 

A.2.6. Registro e Controle de Classificação, Reclassificação e Avanço 

a) Verificar a existência de registro em livro, pasta ou outra forma de 
controle de registro sistematizado e se está sendo devidamente 
escriturado. Verificar se existem elementos que demostrem a 
fidedignidade do controle. Por exemplo: em caso de livro físico, verificar 
se contém termo de abertura e encerramento, datados e assinados pelo 
diretor e secretário escolar, folhas numeradas e rubricadas, número de 
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ordem, assinaturas do Diretor Escolar e Secretário Escolar, data e 
efetivação do registro; 

b) Verificar se consta termo de abertura e encerramento para livros 
encerrados e arquivados; 

c) Verificar se a escrituração contém: 

Reclassificação, Classificação e Avanço: nome do aluno, a data em que 
foi realizado o processo, a série/ano/etapa em que o estudante foi 
inserido, assinatura do Pedagogo e do Diretor Escolar atestando o 
processo;  

No caso específico de Reclassificação e Avanço, deve constar a 
série/ano/etapa em que o estudante se encontrava; 

 

A.3. Diários de Classe 

A.3.1. Escrituração, Organização, Guarda e Arquivamento 

a) Verificar como estão sendo escriturados os Diários de Classe/Pauta do ano 
letivo vigente de modo a garantir a integridade e rastreabilidade das 
informações da vida escolar do estudante. Em caso de diários de 
classe/pauta em que a escrituração é feita diretamente no sistema de 
gestão escolar da Instituição de Ensino Privada, a verificação é feita 
diretamente no sistema; 

b) Verificar se é feito, diariamente, o registro de frequência, conteúdos e 
metodologias utilizadas no ensino; 

c) Verificar se existe registro do processo de recuperação conforme 
determinado no Regimento Escolar da Instituição de Ensino; 

d) Verificar se há registro dos alunos promovidos pelos processos de 
Classificação, Reclassificação ou Avanço durante o ano letivo (em livro 
próprio estão registrados todos os alunos que participaram de algum 
desses processos); 

e) Verificar se existe indício de rasura, de uso de corretivo ou qualquer ação 
que gere dúvida sobre a escrituração. 

f) Verificar se o local onde são arquivados os Diários de Classe dos anos 
anteriores mantém a integridade estrutural dos mesmos; 

g) Verificar se a forma de arquivamento dos Diários de Classe/Pauta dos anos 
anteriores está de acordo com o que determina o Regimento Escolar da 
Instituição de Ensino; 

h) Verificar se a inserção de notas e faltas no Sistema de Gestão Escolar, caso 
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haja,  está sendo feita sistematicamente, pela Secretaria Escolar; 

i) Verificar se a nomenclatura das turmas, contidas no Sistema de Gestão 
Escolar, caso haja, está de acordo com a nomenclatura praticada pela 
escola. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Decreto 1.044/69 (Falta justificada: Afecções) 

Decreto 6.202/75 (Falta justificada Gestação) 

Decreto 715/69 (Falta justificada Serviço Militar) alterada pela Lei 4.375/1964 

Lei nº 10.793/2003 (Educação Física) 

Decreto 8.0228 1977(Falta justificada Serviço Militar) 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino devidamente aprovado pela SRE  

Resolução CEE/ES 3.777/2014:  

a) art. 79 §2º (Reclassificação) 

b) art. 104 -112 ( Avaliação) 
c) art. 113 – 116 (Recuperação) 
d) art. 117 – 121 (Promoção) 

 

 

 

A.4. Atas de Resultados Finais: Base Legal e comprovação de entrega na SRE  

a) Verificar se a base legal contida nas Atas de Resultados Finais ou Atas 
Especiais estão de acordo com a legislação vigente no ano letivo a que se 
referem.  

b) Verificar se as Atas de Resultados Finais do ano anterior foram entregues a 
SRE, conforme data determinada no art. 4º da Resolução CEE/ES Nº 
1.836/2008. 

c) Verificar se as disciplinas descritas nas Atas de Resultados Finais estão em 
consonância com a Organização Curricular. 

d) Verificar se está escriturada corretamente, sem rasuras. 

e) Verificar se existe registro de data da entrega das Atas de Resultados 
Finais no setor próprio da SRE, inclusive quando retorna após as correções 
solicitadas. 

MATERIAL DE APOIO 

Resolução CEE/ES 1.836/2008 art. 4º (Atas de Resultados Finais) 
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A.5. Lista de Concluintes 

A.5.1. Pasta contendo a Lista de Concluintes da Instituição de Ensino Privada, 
por ano, publicadas no Diário Oficial 

Verificar se existe pasta contendo as Listas de Concluintes de cada ano letivo 
publicadas no Diário Oficial;  

MATERIAL DE APOIO 

Resolução CEE/ES nº 1.836/2008: (Lista de Concluintes)  

 

 

A.5.2. Comprovação de entrega das Listas de Concluintes SRE  visando 
publicação no Diário Oficial 

Verificar se existe registro de data da entrega da Lista de Concluintes no setor 
responsável da SRE, inclusive quando retorna após as correções solicitadas. 

A.6. Registro de Atas 

A.6.1. Conselho de Classe 

a) Verificar se há registro em livro ou em pasta, de acordo com o previsto no 
Regimento Escolar da Instituição de Ensino; 

b) No caso de livros, verificar se consta termo de abertura e encerramento 
(especificamente para livros encerrados e arquivados); 

c) Verificar se a escrituração está sendo feita de forma descritiva, 
informando detalhes de alunos que não alcançaram a pontuação mínima e 
que excepcionalmente, foram promovidos por decisão do Conselho de 
Classe; 

d) Verificar se há rasuras no documento; 

e) Verificar se há assinatura dos participantes do Conselho de Classe. 

 
MATERIAL DE APOIO 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino devidamente aprovado pela SRE  
 

A.6.2. Reunião de Pais 

a) Verificar se há registro em livro ou em pasta; 

b) No caso de livro, verificar se consta termo de abertura e encerramento 
(para livros encerrados e arquivados); 
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c) Verificar se constam informações dos objetivos, dos fatos relatados e 
decididos na reunião, bem como as assinaturas de todos os presentes. 

 

A.7. Fluxo e Resultados Escolares dos Alunos 

A.7.1. Quadro do quantitativo de turmas e alunos por turma, conforme 
legislação vigente 

a) Verificar se existe o quadro organizado em pasta por ano; 

b) Verificar se o quantitativo de alunos por sala atende à legislação vigente; 

c) Checar de forma amostral se o quantitativo descrito neste quadro tem 
alinhamento com o quantitativo de alunos descritos nos Diários de Classe 
e com o Sistema de Gestão Escolar, caso a instituição possua tal sistema; 

d) Preencher o Anexo “II” - Nº de alunos por turma, ano letivo, alunos 
frequentando. 

 

Escrituração do Termo de Visita  

Para melhor composição desta pasta a Supervisão Escolar deve encaminhar por e-mail 
todos os modelos de quadros descritos no item A.7. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Lei 9394/96: Art. 25 

Resolução CEE/ES 3.777/2014 a) art. 132 § 4º (Limite máximo de alunos por turma) 

 

 

A.7.2. Quadro descrevendo o quantitativo de alunos com deficiência 

a) Verificar se existe o quadro dentro da pasta; 

b) Preencher o Anexo “III” 

 

MATERIAL DE APOIO 

Resolução CEE/ES nº 2.152/2010 Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino do 
Estado do Espírito Santo. 

Resolução CEE/ES 3.777/2014: a) art. 286 – 296 - Educação Especial. 

Resolução CNE/CEB nº 04/2009 - Diretrizes  Educação Especial. 
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A.7.3. Quadro de distorção idade-série 

a) Verificar a existência de registro e controle de distorção idade/série; 

b) Verificar a existência de registro de medidas adotadas pela instituição para 
resolver a situação. 

 

A.7.4. Quadro Totalizador dos dados da escola  

a) Verificar se existe o quadro contendo a matrícula inicial e final, 
transferências, desistência, aprovação/reprovação dentro da pasta; 

b) Verificar se esses dados geraram algum plano de melhoria neste quesito 
de um ano para o outro. 

c) Preencher o Anexo “IV” 

 

A.7.5. Quadro contendo Resultados de desempenho dos alunos em avaliação 
externa  

a) Verificar se existe o quadro contendo informações de avaliação externa 
(SAEB, ENEM, IDEB) dentro da pasta; 

 

A.8. Pasta de documentação de Cursos Técnicos 

A.8.1. Pasta para os cursos técnicos 

a) Verificar se existe a pasta de cada curso na Secretaria Escolar; 

b) Verificar se consta Plano de Curso carimbado pelo CEE/ES; 

c) Verificar se consta Resolução de Autorização e seu respectivo Parecer; 

d) Verificar se constam Resoluções de Renovação de Autorização, quando for 
o caso, e seus respectivos Pareceres. 

 

Escrituração do Termo de Visita  

Caso a escola não contemple a Educação Profissional a Supervisão Escolar deve escrever: 
“Não se Aplica” 

 
MATERIAL DE APOIO 

Resolução CNE/CEB nº 06/2012: (DOU 21/09/2012) 

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014: a) art. 125 § 1º (Cursos técnicos)   b) art. 132 (PPC) 



 

 

Instrução Técnica GEMPRO/SIE Nº03  2016  Aprovada pela CI/SEDU/SEAF/ Nº 041– Circular de 07/10/2016 

Orientações para preenchimento do instrumento “Termo de Visita Monitorada” Instituições de Ensino Privadas. Versão 2016. 

19 

 

 

A.8.2. Aplicação da Organização Curricular aprovada pelo CEE/ES 

a) Verificar se a Organização Curricular praticada está de acordo com a 
Organização Curricular contida no Parecer/Resolução/Plano de Curso, 
referente à Autorização ou a Renovação de Autorização do curso técnico; 

 

A.9. Calendários e Organizações Curriculares 

A.9.1. Calendários Escolares do ano vigente 

a) Verificar se o Calendário Escolar de cada etapa da educação básica 
ofertada pela instituição de ensino privada esta em acordo com a 
legislação vigente; 

b) Verificar se o Calendário Escolar está sendo praticado corretamente tendo 
como base os diários de classe; 

c) Verificar se existe a pasta/caixa “box” contendo todos os Calendários 
Escolares da instituição. 

 
MATERIAL DE APOIO 

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014: Art. 54, §2º  Art. 115 

 

 

A.9.2. Organizações Curriculares do ano vigente 

d) Verificar se a Organização Curricular de cada etapa da educação básica 
ofertada pela instituição de ensino privada esta em acordo com a 
legislação vigente; 

e) Verificar se existe a pasta contendo todas as Organizações Curriculares da 
instituição de ensino privada ao longo dos anos, sendo prioritário a do ano 
vigente; 

 
MATERIAL DE APOIO 

Lei 9394/96: Art. 21 - 24 / Art. 26 - 27 / Art. 31I 

Resolução CNE/CEB nº 07/2010 

Resolução CNE/CEB nº 04/2010  

Resolução CNE/CEB nº 02/2012 

 Lei nº 12.796/2013  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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A.10. Pasta de Termo de Visita realizadas na Instituição de Ensino 

a) Verificar a existência da pasta e/ou livro contendo todos os Termos de 
Visitas Monitoradas feitas pela Supervisão Escolar da SRE e/ou CEE na 
Instituição de Ensino Privada. 

 

Escrituração do Termo de Visita  

Atualmente os termos são impressos. Nas Instituições de Ensino que utilizarem o Livro 
de Termo de Visita devem continuar a escriturar o mesmo mencionando que o termo de 
visita completo encontra-se na pasta de Termos de Visitas. Orientar as Instituições de 
Ensino em arquivar termo de visita impresso exclusivamente em pasta, restringindo 
colagens. 

 

 

A.11. Livros de Ponto 

a) Verificar se os professores relacionados no livro de ponto são os que 
efetivamente constam nos diários de classe/pauta e nos contratos de 
trabalhos contidos na pasta do professor; 

b) Verificar onde ficam arquivados os livros de ponto dos anos anteriores e 
se o local preserva a integridade estrutural dos mesmos. 

c) Verificar se a escrituração do livro de ponto está sendo feito de maneira 
correta. 

d) Verificar se todos os dias estão assinados pelo professor. 

e) Verificar se todos que estão assinando o livro são oficialmente 
contratados pela mantenedora da instituição de ensino privada. 

f) Verificar se todos os livros de ponto do ano vigente possuem termo de 
abertura e para os de anos anteriores se existe termo de encerramento. 

 

Escrituração do Termo de Visita  

Durante o turno o livro deve ficar em local determinado pela Direção Escolar para que os 
profissionais assinem.  
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A.12. Livros/Pastas de Ocorrências de alunos 

a) Verificar se as ocorrências estão registradas em conformidade com o 
Regimento Escolar da Instituição de Ensino. 

b) Verificar como ocorre a interface com os pais/responsáveis, como é feita a 
comunicação e atendimento, quais os registros gerados. 

c) Verificar se os registros de atendimento aos pais/responsáveis estão 
arquivados no prontuário do aluno. 

MATERIAL DE APOIO 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino aprovado pela SRE.  

 

 

A.13. Pasta de Professores 

a) Verificar se existe pasta contendo quadro da equipe de professores, por 
turno, evidenciando se o profissional é habilitado, qual a graduação, 
endereço, telefone e mail (pasta importante para a direção escolar no que 
tange ao planejamento com o pedagogo e em caso de contato com o 
professor). 

b) Preencher Anexo “V” Quadro de Corpo Docente evidenciando quais 
professores não são habilitados para a disciplina que ministram. 

c) Informar ao Superintendente sobre os professores não habilitados para 
que o mesmo comunique oficialmente ao CEE/ES via ofício.  

d) Verificar se a instituição de ensino possui professor para atendimento aos 
alunos com as necessidades educativas especiais conforme descrito no 
Anexo “III”. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino aprovada pela SRE  

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014: a) art. 56 do corpo docente / b) art. 286 – 295 – 
Educação Especial 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009  /  Resolução CNE/CEB nº 2/2001 
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A.14. Pasta do Corpo Técnico 

a) Verificar o quadro da equipe de técnicos: Diretor, Secretário Escolar e 
Pedagogos/coordenador pedagógico, coordenador de curso técnico (por 
turno, caso seja dividido por turno) evidenciando se o profissional é 
habilitado, qual a graduação, endereço, telefone e mail. 

b) Verificar se na Educação Infantil (somente para municípios sem Sistema de 
Ensino) consta equipe multiprofissional, de acordo com a legislação 
pertinente; 

c) Preencher Anexo “VI”. 

MATERIAL DE APOIO 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino aprovada pela SRE  

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014: a) art. 175 inciso II (Educação Infantil)/ b) art. 286 – 
295 – Educação Especial e Art. 64 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009 / Resolução CNE/CEB nº 2/2001 

 

 

A.15. Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

a) Verificar se o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI está aprovado 
pelo CEE/ES e se está disponibilizado para a equipe de professores, 
técnicos pedagógicos, pais/responsáveis e comunidade escolar; 

 

MATERIAL DE APOIO 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino aprovado pela SRE  

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014 

 

 

A.16. Programa de Autoavaliação Institucional - PAI 

a) Verificar a existência do documento Programa de Autoavaliação 
Institucional – PAI, identificando se o mesmo está aprovado pelo CEE/ES e 
se está disponibilizado para a equipe de professores, técnicos 
pedagógicos, pais/responsáveis e comunidade escolar; 

b) Verificar a existência de relatório do Programa de Autoavaliação 
Institucional – PAI do ano vigente; 

c) Verificar se os instrumentos descritos no PAI foram aplicados e tabulados; 
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d) Verificar se os resultados foram divulgados para a comunidade escolar; 

e) Verificar se existe registro de análise entre as informações coletadas no 
PAI e as ações de melhoria implementadas. 

 
MATERIAL DE APOIO 

Regimento Escolar da Instituição de Ensino 

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014. 

a) art. 48 – 51 (Programa de Autoavaliação Institucional - PAI) 
b) art. 147, inciso III (Relatório de Autoavaliação Institucional) 
c) art. 179, inciso I (Programas de Autoavaliação Institucional: Educação Infantil) 
d) art. 195, inciso I (Programas de Autoavaliação Institucional: Ensino Fundamental) 
e) art. 210, inciso I (Programas de Autoavaliação Institucional: Ensino Médio) 
f) art. 296, inciso I (Programas de Autoavaliação Institucional: Educação Especial) 
g) art. 408, inciso I (Programas de Autoavaliação Institucional: Educação Profissional) 

 

 
 



 

 

Instrução Técnica GEMPRO/SIE Nº03  2016  Aprovada pela CI/SEDU/SEAF/ Nº 041– Circular de 07/10/2016 

Orientações para preenchimento do instrumento “Termo de Visita Monitorada” Instituições de Ensino Privadas. Versão 2016. 

24 

 
 

 

 

Eixo B: 
Infraestrutura 
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Eixo B: Infraestrutura 
Item a verificar in loco 

B.1. Infraestrutura da Instituição de Ensino 

Descrever, especificamente, pontos Não Conformes e/ou itens que estão 
inadequados para o bom funcionamento da instituição e que impactam em 
segurança e na aprendizagem dos alunos, observados na verificação in loco das 
dependências da instituição de ensino levando em conta os artigos 68 -69 da 
Resolução CEE/ES nº 3.777/2014. 

 

Escrituração do Termo de Visita  

O supervisor Escolar deve preencher in loco o Anexo “VII” onde descreve a de 
Infraestrutura da Instituição de Ensino; 

 

MATERIAL DE APOIO 

Resolução CEE/ES nº 3.777/2014. 

a) art. 68 -69 (Instalações Físicas, exceto o inciso IV desse último artigo) 
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ANEXO I 

 

Quadro 01: Atos autorizativos da Instituição de Ensino 

Instituição/Curso/Etapa/Modalidade Nº  e Tipo Ato Data do ato Data 
publicação 

D.O. 

Credenciamento da Instituição X Resolução 
CEE/ES nº 
1.245/2015 

02/05/2015 07/05/2015 

Autorização Curso Ensino Fundamental    

Autorização Ensino Médio    
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ANEXO II 

 

Quadro 02: Número de alunos por turma, ano letivo: verificar in loco, alunos 

frequentando: 

Turno Curso/Etapa Série/ano Turma 
nº da 
sala 

Área da 
sala (m

2
) 

Nº. de alunos 
frequentando 

(na pauta) 

Capacidade 
de alunos  

por m
2
 

Nº Máximo 
alunos  

para essa 
série/etapa 

M E.F. 9º 9ºBM SL-1 62,05 29 50  35 
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ANEXO III 

 

Quadro 03: Alunos com necessidades educativas especiais (NEE) 

 

Categoria  Censo Escolar 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO 
MÉDIO 

ENSINO 
MÉDIO 

INTEGRADO 
EJA 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONA

L 

MAT VESP NOT 
MA

T 
VES

P 
NO
T 

MA
T 

VES
P 

NO
T 

MA
T 

VES
P 

NO
T 

MA
T 

VES
P 

NO
T 

Def. Auditiva  
 

              

Def. Mental  
 

              

Def. Visual  
 

              

Cegueira  
 

              

Baixa Visão  
 

              

Surdo cegueira  
 

              

Def. Múltipla  
 

              

TGD/ Autismo clássico  
 

              

TGD/ Síndrome de Asperger  
               TGD/ Síndrome de Rett  
                TGD/ Transtorno Desintegrativo da 

Infância  
                (Psicose Infantil)  
                Altas Habilidades / Superdotação 
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ANEXO IV 

 

Quadro 04: Quadro Totalizador da Instituição de Ensino 

Série/ 
Ano 

Nº de 
turmas 

Matrícula 
inicial 

Transferências Desistência Matrícula 
final 

Total de alunos % de 
aprovação Recebidas Expedidas Aprovados Reprovados 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL          
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ANEXO V 

 

Quadro 05: Quadro do Corpo Docente 

Nome 
Habilitação 
descrita no 

Diploma  
Disciplina/Turmas 

Função na 
Instituição 

Tempo de 
Experiência  
comprovada 

como 
professor  

Status 

Manoel 
José 

Licenciatura em 
Pedagogia 

Matemática: 1ª – 3ª 
EM 

Professor 1º 
ano E.F. 

7 anos 
(  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

     (  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

 



 

 

Instrução Técnica GEMPRO/SIE Nº03  2016  Aprovada pela CI/SEDU/SEAF/ Nº 041– Circular de 07/10/2016 

Orientações para preenchimento do instrumento “Termo de Visita Monitorada” Instituições de Ensino Privadas. Versão 2016. 

32 

 
ANEXO VI 

 

Quadro 06: Quadro do Corpo Técnico 

Nome 
Habilitação 
descrita no 

Diploma  

Função na 
Instituição 

Tempo de 
Experiência  

Docente 
comprovada 

Status 

João José 
Licenciatura em 
Matemática 

Diretor 8 anos 
(  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

Maria José 
Licenciatura em 
Língua Portuguesa 

Coordenadora 
Pedagógica 

6 anos 
(  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

Marlene Souza  
Licenciatura em 
Pedagogia 

Coordenadora 
Pedagógica 

2 anos 
(  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

Joana da silva 
Licenciatura em 
Física 

Secretária 
Escolar 

Não se aplica 
(  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

Pedro da Vitória 
Engenheiro 
Mecânico 

Coordenador 
curso Técnico 

Não se aplica 
(  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 

    
(  ) Habilitado 
(  ) Não Hab. 
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ANEXO VII 

 

Quadro 07: Estrutura Física do Prédio Escolar/Condições higiene e 

segurança. 

 

Art. 68 Para análise das instalações físicas das instituições públicas e privadas de ensino serão exigidos os seguintes 

documentos relativos ao prédio escolar: 

Item Possui Observações 

Sim Não  

I -Habite-se;     

II - Alvará de Funcionamento;     

III - planta baixa aprovada pelo órgão 
próprio da prefeitura do município;  

   

IV -Alvará de Licença Sanitário;     

V -Certidão de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros; e  

   

VI -planta de localização do prédio, com 

indicação do seu entorno. 
   

    

 

Art. 69 O prédio da instituição de ensino deverá dispor de instalações que atendam às seguintes exigências: 

I - na educação infantil: 

Item Possui Apresenta bom 
estado de 

conservação 

Observações 

Sim Não Sim Não NSA
* 

 

a) sala de atividades pedagógicas com 
ventilação, iluminação e equipamentos 
adequados, com área que corresponda 
a um metro e meio quadrado por criança 
e dois metros quadrados para o 
professor;  

 

      

b) área para atividades de expressão 
física, artística e de lazer;  
 

      

c) ambientes para recepção, diretoria, 
secretaria, sala dos professores e 
coordenação pedagógica;  

 

      

d) biblioteca ou sala de leitura com 
acervo adequado à faixa etária e na 
proporção de quatro livros por 
estudante, considerando-se cada turno 
de funcionamento e a faixa etária a que 
eles se destinam;  
 

      

e) espaços adequados para refeitório, 
copa-cozinha, despensa, almoxarifado e 
equipamentos para o preparo de 
alimentos que atendam às exigências de 
nutrição, saúde, higiene e segurança;  

 

      

f) instalações sanitárias adequadas, por 
pavimento, munidas de equipamentos 
(vaso, pia, chuveiro e outros) colocados 
ao alcance das crianças, na proporção 
de um para cada vinte crianças de cada 
turno de funcionamento, observadas as 
especificidades de gênero;  
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g) bebedouros com altura apropriada às 
crianças e com equipamentos que 
assegurem a filtragem da água;  

 

      

h) lavanderia, rouparia e berçário 
provido de berços individuais com 
espaço mínimo de um metro entre eles, 
área de circulação e locais adequados 
para lactário e higienização, para o 
atendimento a crianças de zero a três 
anos;  
 

      

i) área externa correspondente a, no 
mínimo, vinte por cento da área 
construída, ocupada com turmas da 
educação infantil, equipada com 
brinquedos de parque;  

 

      

j) garantia de acessibilidade a todas as 
instalações da instituição por meio de 
rampas de acesso ou plataformas de 
percurso vertical, banheiros com 
sanitários, chuveiros e cadeiras para 
banho e brinquedos adaptados para a 
utilização de crianças com deficiência;  
 

      

k) interruptores com protetores contra 
descarga elétrica; e  

 

      

l) quadros e maçanetas ao alcance das 
crianças; 

      

*Não se Aplica 

II - no ensino fundamental e no ensino médio: 
I - na educação infantil: 

Item Possui Apresenta bom 
estado de 

conservação 

Observações 

Sim Não Sim Não NSA
* 

 

a) salas de aula compatíveis com a PPP 
da instituição e com área não inferior a 
um metro e vinte centímetros quadrados 
por estudante e dois metros quadrados 
para o professor, observando-se o limite 
máximo do número de estudantes 
estabelecido no § 4º do artigo 132, 
desta Resolução;  

 

      

b) ambientes para funcionamento da 
diretoria, coordenação pedagógica, sala 
dos professores e secretaria;  
 

      

c) quadra poliesportiva coberta 
destinada, principalmente, às aulas e 
atividades de educação física;  
 

      

d) laboratório de ciências, no caso de a 
oferta ser exclusiva do ensino 
fundamental;  

 

      

e) laboratório de física, química e 
biologia, no caso do ensino médio, 
equipado de modo a atender aos três 
componentes curriculares; 

      

f) laboratório de informática 
devidamente equipado, com acesso 
àinternet, a ser utilizado, em suas 
atividades com cada grupo de 
estudantes, com número de máquinas 
na proporção de uma para cada dois 
estudantes;  
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g) biblioteca com área suficiente para o 
atendimento à clientela, equipada com 
obras atualizadas, adequadas, 
abrangendo a base nacional comum e 
diversificada do currículo, história e 
cultura afro-brasileira e indígena, 
educação ambiental, e incluindo, 
obrigatoriamente, dicionários da língua 
portuguesa e de outros idiomas tratados 
como componentes curriculares na 
instituição, atlas geográfico, literatura 
brasileira e estrangeira, periódicos, pelo 
menos um jornal diário, 
preferencialmente de circulação 
estadual, obras destinadas à leitura 
recreativa e obras para consulta dos 
professores, devendo conter um acervo 
mínimo igual a quatro vezes o número 
de estudantes, respeitando-se a 
proporcionalidade mínima de três 
exemplares por título, no caso de obras 
que abrangem especificamente os 
componentes curriculares e conteúdos 
que integram o currículo da instituição, 
sendo desejável a existência de 
materiais não bibliográficos e 
computadores conectados à internet;  
 

      

h) espaços adequados para refeitório, 
copa-cozinha, despensa, almoxarifado e 
equipamentos para o preparo de 
alimentos que atendam às exigências de 
nutrição, saúde, higiene e segurança, no 
caso de a instituição fornecer 
alimentação, ou cantina adequadamente 
equipada que atenda a essas exigências 
supracitadas;  

 

      

i) bebedouros com equipamentos que 
assegurem a filtragem da água;  
 

      

j) um sanitário e um lavatório, por 
pavimento, para cada grupo de quarenta 
estudantes, por turno de funcionamento, 
observadas as especificidades de 
gênero;  

 

      

k) dois sanitários e dois lavatórios, por 
pavimento, para estudantes com 
deficiência, instalados em ambientes 
que garantam a acessibilidade, 
observadas as especificidades de 
gênero;  
 

      

l) garantia de acessibilidade por meio de 
rampas de acesso ou plataforma de 
percurso vertical; e  

 

      

m) espaço de vivência que permita aos 
estudantes a interação social; 

      

*Não se Aplica 

 
III - na educação profissional: 

 
Item Possui Apresenta bom 

estado de 
conservação 

Observações 

Sim Não Sim Não NSA
* 

 

a) salas de aula compatíveis com a PPP 
da instituição e com área não inferior a 
um metro e vinte centímetros quadrados 
(1,20m2) por estudantes e dois metros 
quadrados (2,00m2) para o professor;  
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b) ambientes para funcionamento da 
diretoria, da coordenação pedagógica, 
dos professores e da secretaria;  

 

      

c) laboratório de Informática 
devidamente equipado, com acesso à 
internet e softwares adequados aos 
cursos ministrados, a ser utilizado, em 
suas atividades com cada grupo de 
estudantes, com número de máquinas 
na proporção de uma para cada dois 
estudantes;  

 

      

d) laboratório(s) adequado(s) ao(s) 
curso(s) ofertado(s) e ao disposto no 
CNCT;  

 

      

e) biblioteca com área suficiente para o 
atendimento à clientela, com 
computadores ligados à internet, política 
de funcionamento consolidada, acervo 
composto por, pelo menos, um título da 
bibliografia básica por disciplina e/ou 
atividade, na proporção de um exemplar 
para cada grupo de seis estudantes, três 
títulos da bibliografia complementar por 
disciplina e/ou atividade em qualquer 
quantidade, uma assinatura corrente de 
periódico na área de cada curso 
ofertado, catálogo técnico, dicionários, 
inclusive em outras línguas;  

 

      

f) espaços adequados para refeitório, 
copa-cozinha, despensa, almoxarifado e 
equipamentos para o preparo de 
alimentos que atendam às exigências de 
nutrição, saúde, higiene e segurança, no 
caso de a instituição fornecer 
alimentação, ou cantina adequadamente 
equipada que atenda a essas exigências 
supracitadas;  

      

g) bebedouros com equipamentos que 
assegurem a filtragem da água;  

      

h) um sanitário e um lavatório, por 
pavimento, para cada grupo de quarenta 
estudantes, por turno de funcionamento, 
observadas as especificidades de 
gênero;  

      

i) dois sanitários e dois lavatórios, por 
pavimento, para estudantes com 
deficiência, instalados em ambientes 
que garantam a acessibilidade, 
observadas as especificidades de 
gênero;  

      

j) garantia de acessibilidade por meio de 
rampas de acesso ou plataforma de 
percurso vertical; e  

      

k) espaço de vivência que permita aos 
estudantes a interação social; 

      

*Não se Aplica 
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ANEXO VIII 

 

               Quadro 08: Termo de Visita Monitorada Instituição de Ensino Privada – Versão 2016 

 

Eixo A: Secretaria Escolar   
Item a verificar in loco 

A.1. Prontuário do aluno 
A.1.1. Composição padrão do prontuário 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.1.2. Composição Eventual do prontuário 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.2. Escrituração de documentos Escolares 

A.2.1. Base Legal 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.2.2. Atos Oficiais da Escola 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.2.3. Modelos usados 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.2.4. Registro e Controle de entrega de Certificados e Diplomas  
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.2.5. Registro e Controle de entrega de Históricos Escolares 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.2.6. Registro e Controle de Classificação, Reclassificação e Avanço 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.3. Diários de Classe 

A.3.1. Escrituração, Organização, Guarda e Arquivamento 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.4. Atas de Resultados Finais: Base Legal e comprovação de entrega na 
SRE  
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Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.5. Lista de Concluintes 

A.5.1. Pasta contendo a Lista de Concluintes da Escola, por ano, 
publicadas no Diário Oficial 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.5.2. Comprovação de entrega das listas de concluintes SRE  visando 
publicação no Diário Oficial 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.6. Registro de Atas 
A.6.1. Conselho de Classe 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.6.2. Reunião de Pais 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.7. Fluxo e Resultados Escolares dos Alunos 

A.7.1. Quadro do quantitativo de turmas e alunos por turma, conforme 
legislação vigente 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.7.1. Quadro do quantitativo de turmas e alunos por turma, conforme 
legislação vigente 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.7.2. Quadro descrevendo o quantitativo de alunos com deficiência 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.7.3. Quadro de distorção idade-série 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.7.4. Quadro Totalizador dos dados da escola  
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.7.5. Quadro contendo Resultados de desempenho dos alunos em 
avaliação externa  
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Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.8. Pasta de documentação de Cursos Técnicos 

A.8.1. Pasta para os cursos técnicos 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.8.2. Aplicação da Organização curricular aprovada pelo CEE/ES 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.9. Calendários e Organizações Curriculares 
A.9.1. Calendários Escolares do ano vigente 

Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.9.2. Organizações Curriculares do ano vigente 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.10. Pasta de Termo de Visita realizadas na Instituição de Ensino 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.11. Livros de Ponto 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.12. Livros/Pastas de Ocorrências de alunos 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.13. Pasta de Professores 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.14. Pasta do Corpo Técnico 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.15. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  

A.16. Programa de Autoavaliação Institucional - PAI 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 
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Eixo B: Infraestrutura 
Item a verificar in loco 

B.1. Infraestrutura da Instituição de Ensino 
Descrição da Não Conformidade Orientações/Encaminhamentos 

  
 

 


