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ORIENTAÇÕES PARA ATAS DE RESULTADOS FINAIS 2019

GUIA:
➢ A Guia deve acompanhar as Atas de Resultados Finais da escola.

➢ O ano civil é o referente ao ano das Atas.

➢ A denominação da turma, na Guia, deve ser igual a que consta na Ata. Ex.: 1º ano A ou Turma 11.

➢ Constar na Guia somente as turmas do ano escolar, etapa e modalidade, que a escola possui turmas. Ex.
Escolas que não tem EJA, excluir o espaço da EJA, da mesma forma escolas que não tem Educação Infantil
ou Turma de Aceleração.
➢ Usar a guia atualizada, modelo novo, publicada no Portal da Educação.

CABEÇALHO DAS ATAS:
➢ Usar o cabeçalho conforme modelo de Ata publicada no Portal da Educação.
➢ Nome do estabelecimento (Não abreviar o nome da escola, apenas EMEF)
➢ Atos legais
➢ Endereço
➢ Título da Ata conforme segue: ATA DE RESULTADOS FINAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

                                                                      ATA DE RESULTADOS FINAIS – ANOS INICIAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 
                                                                      ATA DE RESULTADOS FINAIS – ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL 

                                                       ATA DE RESULTADOS FINAIS – ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – TURMA DE ACELERAÇÃO

➢ Constar a data do último dia letivo (Aos …... dias do mês de …..... do ano de …….), conforme Calendário

Escolar/2019 homologado.

➢ Deve constar nas atas do Ensino Fundamental o amparo da Lei nº 9394/96 e suas alterações, Resolução

CME nº 31/2015 e suas alterações e Regimento Escolar.

➢ Deve constar nas atas da Educação Infantil o amparo da Lei nº 9394/96 e suas alterações, Resolução CME

nº 37/2017 e Regimento Escolar.

➢ Escolas que possuem o CADAL devem adequar o cabeçalho conforme as orientações.

        CORPO DA ATA (QUADRO):

Organização Curricular:

Ano/ ano ciclo:                        turma:                             

Turno:                Carga Horária:          horas         horas aula

Dias Letivos:                                           Ano Letivo:                

➢ Educação Infantil: Registrar  a  avaliação,  PD na  coluna  das  Avaliações da  aprendizagem (Campos de

Experiências), conforme Matriz Curricular aprovada e utilizada no ano letivo da Ata.

➢ Anos Iniciais: Registrar as avaliações no espaço das Áreas do Conhecimento, conforme Matriz Curricular

aprovada e utilizada no ano letivo da Ata.

➢ Anos Finais: Registrar as avaliações no espaço dos Componentes Curriculares conforme Matriz Curricular

aprovada e utilizada no ano letivo da Ata.

➢ Nome das crianças/estudantes escritos  por  extenso,  sem abreviatura,  em rigorosa ordem alfabética e

sequência numérica correta e crescente. 
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➢ Organizar harmoniosamente o número de crianças/estudantes em cada folha (aproximadamente 25).

➢ Se tiver mais que uma folha por turma, usar a palavra “continua”… logo abaixo da tabela.

➢ Informar a carga horária prevista e aprovada em calendário escolar homologado.

➢ Usar sempre dois dígitos nas notas. Ex.: 05, 09, 23. As notas zero, dez, cem sempre por extenso.

➢ Quando há alteração de nome da criança/estudante, a observação deve vir logo abaixo do mesmo, no

espaço destinado ao próprio nome da criança/estudante. 

OBSERVAÇÕES NO RODAPÉ DA ATA:

Em cada Ata deve constar somente as observações pertinentes a ela. Exemplos de observações:

➢ Informar a nota ou menção mínima para aprovação. Ex.: Mínimo para aprovação nota 50. Mínimo para

aprovação Menção AM.

➢ Reprovação por infrequência: Estudante n°… reprovado por infrequência.

➢ Terminalidade  Específica: Colocar  asterisco(*)  ao  lado  do  nome  e  observar: *O(A)  estudante  nº…

concluiu Ensino Fundamental amparado na Lei Federal nº 9394/96 e Resolução CME nº 35/2017.

➢ Estudante de AEE: Colocar *  no final  do nome, na(s) avaliação(ões) PD, nota ou menção  (conforme

definição da escola) e no resultado final A ou P. Observar: Estudante nº …., amparado na Resolução do CME

nº 35/2017 e suas alterações.  Nos 1º e 2º anos não cabe resultado P, conforme  Resolução do CME nº

40/2018. 

➢ Estudante  em atendimento  temporário     por  questões  de  doença  ou  gravidez, que  apresenta atestado

médico, poderá ter resultado final *P = Permanece e observar: Estudante nº ….., amparado pela Resolução

CME n°36/2017.

➢ Criança/Estudante que alterou nome, escrever o nome atual na ordem alfabética e abaixo constar: *O(a)

criança/estudante nº ……, chamava-se ……………... e passou a chamar-se …….. como consta no novo

Registro de Nascimento nº ...., Fls ….., Livro….. ou Matrícula nº….., do Cartório ….., do Município de

…...., do Estado ……..

➢ Criança/Estudante da Educação Infantil ou de 1º ao 9º ano que troca de turma no decorrer do ano letivo:  O

nome só aparece na Ata em que concluiu o ano.

➢ Estudante que troca de turma e vai para EJA na mesma escola, no decorrer do ano letivo: O nome aparece

na Ata do ano de origem com traço(-) nas avaliações,  MT na coluna do Resultado Final e observar:  MT =

Mudou de Turma (EJA). 

➢ Estudante em Abandono (AB), Transferido(T), que Cancelou Matrícula (CM), quando possui 18 anos ou

mais, ou Falecido(F) como resultado final do ano letivo, usar traço(-) no espaço das avaliações.

➢ Estudante de Turma de Aceleração (TA): O estudante só aparece na turma que concluiu o ano, no caso,

TA. Utilizar formulário específico e preencher o ano escolar de ingresso e o ano escolar de destino.
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➢ Avanço Escolar: É o único caso que o estudante aparece em duas Atas, na turma de origem e na turma

que concluiu o ano. Na ata da turma de origem colocar traço( - ) no espaço das avaliações e asterisco( * ) no

resultado final e observar:  O(A) estudante nº ...…... em …./…./…., avançou para ……. ano, conforme Lei

Federal nº 9394/96, Resolução CME n° 31/2015 e Regimento Escolar. Na Ata que concluiu o ano, registrar

normalmente seu resultado.

➢ Estudante que concluiu  o Ensino Fundamental  pelo  Exame Nacional para Certificação de Competência  de

Jovens e Adultos (Encceja): Colocar traço ( - ) no espaço das avaliações e asterisco ( * ) no resultado final e

observar:  O(A)  estudante  nº  ...……  concluiu  o  Ensino  Fundamental  mediante  Exame  Nacional  para

Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja).

➢ Classificação de estudante: Colocar asterisco( * ) no final do nome e observar: O estudante nº ….. em …./

…./…., foi classificado para o …... ano (ano/ciclo) mediante avaliação, conforme Lei Federal nº 9394/96,

Resolução CME nº 31/2015 e Regimento Escolar. 

➢ Reclassificação de estudante: Colocar asterisco(*) no final do nome e observar: O(a) estudante nº ….. em

…./…./…., foi  reclassificado para o …...  ano (ano/ciclo)  mediante avaliação, conforme Lei Federal  nº

9394/96, Resolução CME nº 31/2015 e Regimento Escolar.

➢  Estudante estrangeiro: observar: O(a) estudante nº ….. em …./…./…., foi reclassificado para o …... ano

(ano/ciclo) mediante avaliação, conforme Lei Federal nº 9394/96, Resolução CME nº 31/2015,  Parecer

CME  nº 23/2014 e Regimento Escolar.

➢ Casos de Avaliação por Parecer Descritivo: O estudante pode Aprovar ( A ), Reprovar ( R ) ou Aprovar em

Estudos de Progressão (AEP), de acordo com regimento Escolar. Nesse caso, colocar dois asteriscos(**) no

componente curricular no qual não atingiu os indicadores mínimos estabelecidos para aprovação e observar:

**Componente Curricular em Estudos de Progressão ou Reprovado. 

           Exemplo:

Nome do estudante

L
ín

g
u

a
P

o
rtu

g
u

es
a

A
rte

E
d

u
c

aç
ã

o
F

ísic
a

H
is

tó
ria

G
e

o
g

ra
fia

M
a

te
m

á
tica

C
iê

n
cias

 d
a

N
a

tu
re

za

E
n

s
in

o
R

e
lig

io
s

o

L
ín

g
u

a
In

g
le

sa

S
itu

a
çã

o
 e

/o
u

R
e

s
u

lta
d

o
F

in
a

l

Mario Quintana PD PD PD PD** PD PD PD** PD PD AEP

Ramiro Pigozzi PD** PD PD PD** PD PD** PD** PD PD R

  Usar ** apenas para os anos finais.

        CONVENÇÕES NO RODAPÉ DA ATA:

Em cada Ata de Resultado Final deve constar somente as convenções pertinentes a ela.
Exemplo de convenções:

PD = Parecer Descritivo
A = Atingiu; AP = Atingiu Grande Parte; AM = Atingiu Minimamente; NA = Não atingiu

A = Aprovado; R = Reprovado; P = Permanece (Res. CME nº 35/2017);*P = Permanece (Resolução CME 36/2017); AEP =
Aprovado com Estudos de Progressão;  T  = Transferido;  AB  = Abandono;  F  = Falecido;  EF  = Ensino Fundamental;  EI  =
Educação Infantil
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➢ Usar as convenções já determinadas. Para utilizar convenções não estipuladas, contatar com o Setor de

Escrituração da SMED. Em cada ata, usar somente as convenções que aparecem naquela ata. Caso a ata da

mesma turma esteja em 2 (duas) páginas, repetir as mesmas convenções nas 2 (duas) páginas.

ENCERRAMENTO DAS ATAS:

E, para constar, foi lavrada a presente Ata.

Caxias do Sul, …. de ….. de …….

Carimbo e Assinatura                                                                               Carimbo e Assinatura 
Secretário(a)                                                                                                  Diretor(a)

➢ Deixar espaço entre o carimbo do secretário e do diretor para uso da Mantenedora.

➢ Carimbo e assinatura do(a) secretário(a) no canto inferior esquerdo.

➢ Carimbo e assinatura do(a) diretor(a) no canto inferior direito.

➢ Colocar o carimbo Escola no canto superior direito da folha.

➢ Padronizar as Atas da Escola, usar a mesma formatação.

➢ Anular  os espaços em branco.  Usar a  “forma linha”  e arrastar  até  o final  do espaço que precisa ser

anulado. 

➢ ATA é documento. Não pode ter erros ortográficos ou de digitação.

➢ Os grifos e/ou coloridos, nessas orientações, são mera explicação. No documento Ata, usa-se a cor da

fonte padrão, ou seja, preta.

➢ Entregar até 30 de abril, no Setor de Escrituração e Legislação Escolar da SMED, uma via de todas as Atas

de Resultados Finais, acompanhadas da Guia. Após conferência, serão solicitadas as demais vias.

Setor de Escrituração e Legislação Escolar/SMED


