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Orienta às escolas pertencentes ao Sistema Municipal de 
Ensino de Caxias do Sul sobre o Atendimento Temporário, aplicável 
a  alunos incapacitados  temporariamente  de  presença  às  aulas,  em 
razão de tratamento de saúde ou aluna gestante e sobre o amparo  
para a prática da educação física, em resposta a consulta formulada 
pela Secretaria Municipal da Educação.                          

     
                             

RELATÓRIO
                                                   

 A  Secretaria  Municipal  da  Educação,  por  meio  do  ofício  nº  691,  de 

28.05.2012, encaminha consulta a este Conselho referente aos procedimentos, avaliação 

e resultados finais a serem adotados nos casos  de alunos incapacitados de presença às 

aulas, em razão de tratamento de saúde ou de aluna gestante, comprovados por meio de 

laudo médico, ou que estejam hospitalizados e/ou impossibilitados de realizar os estudos 

domiciliares.

                 
02 - ANÁLISE DA MATÉRIA 

O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais,  com 

fundamento  no  inciso  III,  Art.  11,  da  Lei  Federal  nº  9.394/96  e Leis  Municipais  nºs 

5.747/2001  e  6.403/2005,  orienta  às  escolas  pertencentes  ao  Sistema  Municipal  de 

Ensino quanto aos procedimentos a serem adotados nos casos anteriormente citados. 

Na vigência da legislação anterior a atual legislação, Lei nº 9.394/96, o tema era 

disciplinado pelo Decreto-Lei  nº  1.044, de 21 de outubro de 1969, que  “Dispõe sobre 

tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica,” e pela Lei 

federal nº 6.202, de 17 de abril de 1975, que “Atribui à estudante em estado de gestação 

o  regime  de  exercícios  domiciliares  instituído  pelo  Decreto-Lei  nº  1.044/69  ...”, 

constituindo alteração da Lei federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. A Lei nº 9.394/96, 

no  Art.  92,  revogou  a  Lei  federal  nº  5.692/71  e  as  demais  leis  e  decretos  que  a 

modificaram, portanto não há referência nesta legislação que regulamente este tema.



 

O Parecer da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

nº  06/98,  assim  se  expressa  sobre  a  vigência  do  Decreto-lei  nº  1.044/69:  Dando 

cumprimento ao disposto no Art. 90 da Lei 9.394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da  

Educação Nacional, o Conselho Nacional de Educação tem promovido a discussão das 

questões suscitadas entre o regime anterior e o instituído pela nova lei. … considerando 

que permanece válida a fundamentação que motivou a edição do referido Decreto-Lei e  

não  havendo  na  LDBEN nada  que  expressamente  especifique  ou  regule  em sentido 

contrário o conteúdo do referido Decreto-Lei e não havendo incompatibilidade do mesmo  

com a  Lei,  a  Câmara  da  Educação  Básica  do  CNE,  após  consulta  ao  setor  jurídico  

competente,  entendeu  que  não  há  necessidade  de  edição  de  nova  norma  sobre  o 

assunto. No presente caso, não houve revogabilidade do Decreto-Lei nº 1.044/69 face ao  

Art. 92 da LDBEN e de acordo com a Lei de Introdução do Código Civil, […].  À luz das 

considerações anteriores,  o  relator  vota no sentido de que o Decreto-Lei  nº  1.044/69 

ainda vigora e não deixará de viger em face do Art. 92 da LDBEN”.

O  Decreto-Lei  apóia-se  em  três  princípios:  o  do  direito  à  educação;  o  da 

impossibilidade de observância dos limites mínimos de frequência à escola em função de  

condições desfavoráveis de saúde; e, finalmente, admissibilidade de adoção de regime 

excepcional de atendimento ao educando.  Nesse sentido, este Conselho embasado na 

legislação vigente, nos princípios do Decreto-Lei nº 1.044/69 e nos Pareceres CNE/CEB 

06/98 e 31/2002, assim se manifesta:

a) o art. 24, inciso VI, da LDBEN, estabelece que o controle de frequência fica a  

cargo da escola,  conforme o disposto no seu regimento  e nas normas do respectivo  

sistema de ensino, (...); 

b) a infrequência às aulas por alunos que apresentam impedimento temporário, 

porém  prolongado,  em  razão  de  tratamento  de  saúde  ou  licença  maternidade  que 

implique  afastamento  prolongado  às  aulas e  que apresentam  condições  físicas, 

intelectuais  e  emocionais  para  realizar  aprendizagem  aplicar-se-á  o  Atendimento 

Temporário, entendido como Regime de Exceção Temporária;

c) consideram-se motivos de incapacidade para a presença às aulas:

▪  a  condição  de  portador  de  afecções  congênitas  ou  adquiridas,  infecções, 



traumatismos  ou  outras  condições  mórbidas,  inclusive  as  de  natureza  psíquica  ou 

psicológica;

▪ a condição de gestante, a partir do oitavo mês de gravidez e até três meses 

após o parto, conforme Lei Federal nº 6.202/75. Nos casos excepcionais, devidamente 

comprovados mediante laudo médico, poderá ser aumentado o período de repouso, antes 

e depois do parto;

d)  a  Equipe  Diretiva  oferecerá  o  Atendimento  Temporário,  mediante  a 

apresentação de laudo médico e da condição incapacitante prolongada do educando que, 

para  tanto,  reunirá  todas  as  possibilidades  da  escola  de  atender.  A  família  e/ou 

responsável deverá igualmente comprometer-se com as estratégias estabelecidas para a 

efetiva aprendizagem do educando;

e)  no  Atendimento  Temporário, se  for  o  caso,  poderá  a  escola,  com  a 

participação  dos  professores  que  atuam  nos  diferentes  componentes  curriculares 

obrigatórios, propor a flexibilização/adaptação curricular, por meio da organização de um 

plano de trabalho individualizado, que considerará às efetivas condições  do educando. 

Flexibilizar/adaptar o currículo significa torná-lo acessível para as condições do educando, 

porém cuidando para não empobrecê-lo nos aspectos relevantes e indispensáveis, uma 

vez que há saberes que são essenciais como base para outras aprendizagens e para a 

construção do conhecimento como um todo; 

f) o  educando,  enquanto  sujeito  ao  Atendimento  Temporário,  terá as  faltas 

registradas  e  justificadas  pelo  laudo  médico  apresentado.  Todo  o  processo  de 

atendimento  adotado  deve  ser  registrado  nos  documentos  escolares  coletivos  e 

individuais do educando.

g)  a  avaliação  do  desempenho  escolar  do  educando  em  Atendimento 

Temporário deve ser realizada como processo dinâmico, considerando o conhecimento 

prévio e o nível atual do desenvolvimento do aluno, as possibilidades de aprendizagem 

futura,  configurando uma ação  pedagógica  processual  e  formativa  que analisa  o  seu 

desempenho em relação ao seu progresso individual, devendo prevalecer na avaliação os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos que indiquem as intervenções pedagógicas 

do(s) professor(es), devidamente registradas;



h) a prática da Educação Física e do Desporto reger-se-á pelo que estabelece o 

§  3º,  do  Art.  26,   da  LDBEN  e  legislação  vigente,  considerando  a  natureza  e  o 

comprometimento do problema de saúde apresentado, respeitando a avaliação clínica a 

que o educando tenha sido submetido. A legislação vigente prevê que a Educação Física, 

integrada  à  Proposta  Pedagógica  da  escola,  é  componente  curricular  obrigatório  da 

Educação Básica, sendo sua prática facultativa ao educando, quando: cumpre jornada de 

trabalho  igual  ou  superior  a  seis  horas;  tenha  mais  de  trinta  anos  de  idade;  esteja 

prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da 

Educação Física; esteja amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69 ou que tenha prole;   

i) no caso em que o educando esteja temporariamente impedido de comparecer 

regularmente às aulas e apresente incapacidade de realizar o Atendimento Temporário e, 

por consequência, impossibilidade de avaliação, este(a) permanecerá sem movimentação 

no ano letivo,  podendo  ser aplicada a classificação assim que apresentar condições de 

Atendimento  Temporário  ou  retornar  às  atividades  escolares  mediante  avaliação 

diagnóstica e prognóstica.  Nesse caso, constará como resultado final  nos documentos 

escolares, atas de resultados finais e histórico escolar, a sigla *P = Permanece  e, nas 

observações, seja mencionado que o educando esta amparado no presente Parecer.

03. CONCLUSÃO  

O Conselho Municipal de Educação, fundamentado na legislação vigente, orienta 

para que as escolas observem os procedimentos elencados no item 02, letras “a”, “b”, “c”, 

“d”, “e”, “f”, “g”, “h”, e “i” do presente Parecer, a serem aplicados nos casos  de alunos 

incapacitados temporariamente de presença às aulas, em razão de tratamento de saúde, 

de  aluna  gestante,  comprovados  por  meio  de  laudo  médico,  ou  que  estejam 

impossibilitados de realizar os estudos domiciliares.

As  orientações  contidas  no  presente  Parecer  responde  ao  questionamento 

formulado pela Secretaria Municipal da Educação, devendo ser amplamente divulgado 

junto às escolas pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino. 
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