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ANEXO I 

 
RELACIONA OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO E 

RECONHECIMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
(Itens de I a V em ordem de prioridade) 

 
ITENS REQUISITOS 

I – Diretor, 
Vice-Diretor e 

Coordenador de 
Ensino. 

1 - Licenciados com habilitação específica em Administração Escolar, obtida em curso 
superior de plena duração.  
2 - Curso de especialização em Administração Escolar em nível de pós-graduação.  
3 - Portadores de registro de direitos expedidos pelo Ministério da Educação - MEC.  
4 - Licenciados com habilitação específica em Supervisão Escolar ou Orientação 
Educacional obtida em curso superior de plena duração.  
5 - Portadores de diploma de licenciatura em plena duração.  
6 - Portadores de diploma de graduação superior com habilitação em programas 
especiais de formação pedagógica. 

II – Secretário 

1 - Portadores de habilitação específica em nível de ensino médio.  
2 - Portadores de registro de Secretário de estabelecimento de ensino fornecido pelo 
MEC. 
3 - Portadores de diploma de professor de nível médio na modalidade normal.  
4 - Portadores de certificado de conclusão de ensino médio. 

III – Professor do 
Ensino Fundamental 

A - Para lecionar em todas as séries do ensino fundamental:  
1 - Portadores de diploma de licenciatura plena.  
2 - Habilitação específica obtida em curso superior de graduação, correspondente à 
licenciatura em curta duração.  
3 - Professor habilitado em exame de suficiência com registro no MEC.  
4 - Portadores de diploma de graduação superior com habilitação em programas 
especiais de formação pedagógica.  
5 - Profissionais de nível superior, a título precário, cuja disciplina a ser lecionada 
tenha correlação.  
B - Para lecionar até a 6ª série/7º ano:  
1 - Portadores de habilitação de nível médio na modalidade normal com estudos 
adicionais para lecionar a disciplina objeto de sua habilitação.  
C - Para lecionar as séries iniciais:  
1 - Portadores de licenciatura plena com habilitação em séries iniciais.  
2 - Portadores de habilitação no curso normal superior para as séries iniciais do ensino 
fundamental.  
3 - Portadores de habilitação de nível médio na modalidade normal para as séries 
iniciais do ensino fundamental.  

IV – Professor do 
Ensino Médio 

1 - Habilitação específica obtida em curso superior de graduação correspondente à 
licenciatura plena.  
2 - Professores habilitados em exames de suficiência com registro no MEC. 
3 - Profissionais de nível superior com registro do MEC.  
4 - Portadores de diploma de graduação superior com habilitação em programas 
especiais de formação pedagógica.  
5 - Profissionais de nível superior, a título precário, cuja disciplina a ser lecionada seja 
correlata. 
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V – Coordenador 
Pedagógico 

1 - Licenciado com habilitação específica em Supervisão Escolar ou Orientação 
Educacional.  
2 - Portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia com curso de 
especialização em nível de pós-graduação em Supervisão Escolar ou Orientação 
Educacional.  
3 - Portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia.  
4 - Portadores de diploma de graduação superior com especialização em nível de pós-
graduação em Supervisão e Orientação Educacional.  
5 - Portadores de diploma de licenciatura plena. 

VI – Prédios e 
Instalações 

1. Salas para:  
1.1 - Direção (01)  
1.2 - Secretaria (01) 
1.3 - Professores (01)  
1.4 - Coordenação Pedagógica (01)  
1.5 - Aulas, em número suficiente para atender aos estabelecimentos de ensino no seu 
plano de implantação, com 1m2 por aluno, no mínimo. 
1.6 - Laboratório de Ciências. 
1.7 - Específica compatível com a habilitação profissional oferecida. 
1.8 - Almoxarifado (01)  
1.9 - Cantina (01)  
1.10 - Grêmio Estudantil (01)  
1.11 - Biblioteca ou Sala de Leitura (01)  
 
2. Iluminação suficiente obedecendo os padrões técnicos. Janelas em posição favorável 
à leitura, sendo permitido compensar deficiência com iluminação e aeração artificiais.  
 
3. Carteiras (individual) e/ou mesas em condições apropriadas e quadros de giz com 
dimensões mínimas de 2m de comprimento e 1,3m de altura.  
 
4. Bebedouros e/ou filtros à razão de 1 por 100 alunos, considerada a maior capacidade 
de matrícula por turno.  
 
5. Gabinetes sanitários, com lavatórios e vasos de cerâmica vidrada, com assento 
móvel, caixa ou válvula de descarga e dispositivo para papel higiênico, piso de cimento 
polido ou ladrilhado, paredes revestidas de azulejos ou cimento até a altura de 1,50m; 
área das janelas ou aberturas dos gabinetes sanitários não inferior a 0,60 m2.  
Deverão ser destinados separadamente aos sexos masculino e feminino sendo o número 
de vasos sanitários calculado à razão de 1 para 100 alunos, considerada a capacidade de 
matrícula por turno. Gabinetes sanitários para professores e auxiliares de 
Administração, em número suficiente. 
 
6. Áreas: 
6.1 - Livre, correspondente a 200 m2, no mínimo.  
6.2 - Coberta, para recreio e abrigo correspondente a 60 m2. 
 
7. Extintores de Incêndio. 
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VII – Escrituração e 
Arquivo 

1 - Sistema de identificação do aluno e da sua vida escolar, organizada em pastas e 
fichas individuais com os seguintes elementos mínimos:  
1.1 - Nome do aluno;  
1.2 - Filiação;  
1.3 - Data e local de nascimento;  
1.4 - Retrato 3x4;  
1.5 - Anotação por série/ano da vida escolar, contendo notas e conceitos, devidamente 
traduzidos ou com suas respectivas equivalências obtidas nas disciplinas e freqüência, 
notas ou conceitos dos estudos de recuperação (se for o caso);  
1.6 - Indicação de habilitação profissional quando for o caso;  
1.7 - Outras anotações exigidas por Lei e pelo Regimento.  
2 - Atas de resultados finais.  
3 - Mobiliário: bureaux, cadeiras, fichários, armários e máquinas necessários ao 
funcionamento do estabelecimento de ensino. 

VIII – Biblioteca 

1 - Estantes para livros.  
2 - Mesas e assentos em quantidades suficientes para o atendimento de alunos.  
3 - Obras gerais: Dicionários, inclusive os referentes às línguas incluídas no currículo, 
enciclopédias, revistas, jornais, obras didáticas, assim como coleção de livros dos 
principais escritores da respectiva literatura, quando previsto seu estudo no currículo, 
exemplares dos livros textos adotados pelos professores.  
4 - Fichários das obras para consulta e sistema de controle e empréstimo. 

IX – Recursos 
Audiovisuais 

Equipamentos necessários ao atendimento da programação curricular adotada. 

X – Artes Equipamento para atividades artísticas. 

XI – Educação Física 
1 - Área livre específica para a prática de Educação Física a atividades desportivas.  
2 - Material para exercícios e esportes em quantidade suficiente, tendo em vista a 
matrícula. 

XII – Material 
Didático 

Material suficiente ao desenvolvimento dos programas das disciplinas ministradas 
atendendo o seguinte: 
a) simplicidade; 
b) suficiência;  
c) fácil utilização didática e manuseio dos alunos. 
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ANEXO II 

 
Na inexistência de profissionais legalmente habilitados para atender às necessidades dos 
estabelecimentos de ensino no interior do Estado, admitir-se-á mediante autorização da 
SEED/DIES, em caráter emergencial:  

 
 

ITENS REQUISITOS 

I – Diretor 
Portadores de habilitação em nível médio na modalidade normal para as unidades 
escolares que ministram apenas as séries iniciais do ensino fundamental. 

II – Professor do 
Ensino Fundamental 

Professores leigos que já fazem parte dos sistemas estadual e municipal do ensino em 
processo de formação inicial e continuada para lecionar as séries iniciais. 

III – Professor do 
Ensino Médio 

Portador de diplomas relativos a licenciatura de curta duração. 

IV – Coordenador 
Pedagógico 

Portadores de habilitação de nível médio na modalidade normal para as unidades 
escolares que ministram apenas as séries iniciais do ensino fundamental. 

 
 
Sala Prof. Acrísio Cruz, em Aracaju, 21 de setembro de 2006. 
 
 
 


