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DECRETO Nº 122/2021  

DISPÕE SOBRE A 

REESTRUTURAÇAO DO SISTEMA 

E NUCLEAÇÃO DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA REDE PUBLICA 

MUNICIPAL DE ENSINO. 

 O Senhor, VILSON GONÇALVES, Prefeito Municipal de Aveiro, Pará, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas por lei 

 DECRETA:    

 Art. – 1º - Reestruturar no Município de Aveiro o SISTEMA DE NUCLEAÇÃO nas 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 

 Art. – 2º O Sistema de Nucleação consiste na reorganização da rede escolar 

pública que funciona sob a responsabilidade administrativa do Poder Público Municipal 

de Aveiro concentrando várias escolas ou salas de aula isoladas que recebem a 

qualificação de ESCOLAS ANEXAS, embora funcionando em lugares diferentes, estão  

sob a gestão e coordenação unificada pedagogicamente e tecnicamente de uma escola 

credenciada denominada de ESCOLA MATRIZ que centraliza e coordena as demais 

para a oferta de um ou mais níveis e modalidades de ensino da Educação Básica. 

 Art.- 3º -  A Escola Matriz tomará por base, dentre outros requisitos, as condições 

físicas e estratégicas para a concentração dos serviços centras das Escolas Anexas que 

lhe sejam agregadas, compreendendo a administração, a escrituração escolar e a 

supervisão pedagógica. 

 Art. – 4º - A Reestruturação do Sistema de Nucleação será regulamentada 

através de Ato do Poder Executivo e definirá: 

 I – a Escola Matriz e as Escolas Anexas; 

 II – as localidades, endereços e a oferta dos níveis e modalidades da Educação 

Básica em funcionamento. 

 Art. – 5º - A Unidade Escolar denominada Escola Matriz deverá ter seus níveis e 

modalidades de Educação Básica em funcionamento devidamente autorizados ou em 

processo de autorização de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho 

Estadual de Educação do Pará. 

 Art. – 6º -  As unidades Escolares que receberam a qualificação de Escolas 

Anexas continuarão funcionando com sua denominação original e serão 

supervisionadas, orientadas e vinculadas a Secretaria Escolar da Escola Matriz. 

 Art. - 7º   No âmbito do Sistema de Nucleação, compete a Escola Matriz a 

implementação da escrituração referente ao controle acadêmico, guarda da respectiva 

documentação escolar, bem como a emissão de documentos, declaração, histórico 

escolar, certificado de conclusão de curso dos alunos das Escolas Anexas, nos prazos 

legais cabíveis ou em decorrência da solicitação dos alunos ou dos Órgãos 
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Competentes, constando no documento expedido a observação a que Escola Matriz a 

Escola Anexa pertence. 

 Art. – 8º - A Reestruturação do Sistema de Nucleação terá como fundamento 

legal a Resolução nº 485/2009 – CEEP/PA, Conselho Estadual de Educação do Pará 

que observa os seguintes limites, quanto aos patamares qualitativos mínimos exigidos 

para o seu funcionamento: 

 I -05 (cinco) Escolas Anexas para 1 (uma) Escola Matriz, nos casos em que as 

unidades nucleadas funcionem em prédios com mais de 4 (quatro) e até 08 (oito) salas 

de aula; 

 II – 10 (dez) Escola Anexas para 1 (uma) Escola Matriz nos casos em que as 

unidades nucleadas funcionem em prédios com até 04 (quatro) salas de aula; 

 III – 20 (vinte) Escolas Anexas para 1 (uma) Escola Matriz, nos casos em que as 

unidades nucleadas funcionem em prédios com até 02 (duas) salas de aula. 

 PARÁGRAFO ÚNICO:  É vedada a Escola Anexa ter mais salas de aula do que a 

Escola Matriz. 

 Art. – 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. – 10º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 Art. – 11º - Registra-se, Publique-se e Certifique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro, 30 de julho de 2021. 

 

 

 

VILSON GONÇALVES, 
Prefeito Municipal de Aveiro 

 

 

 

 


