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JUSTIFICATIVA – PL 0840/17 
A presente propositura visa redimensionar o critério de tempo para o enquadramento 

por Evolução Funcional dos integrantes do Quadro de Apoio à Educação. 

Os Agentes Escolares, integrantes da carreira do quadro de apoio, tem como algumas 
de suas atribuições dar atendimento e acompanhamento aos alunos nos horários de entrada, 
saída, recreio e em outros períodos em que não houver a assistência do professor; participar 
de programas e projetos definidos no projeto político-pedagógico da unidade educacional; 
auxiliar os professores quanto a providências de assistência diária aos alunos; colaborar no 
controle dos alunos quando da participação em atividades extra ou intraescolar; prestar 
atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e 
transmissão de informações; auxiliar no atendimento aos alunos com deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; colaborar para a manutenção da 
disciplina e participar, em conjunto com a Equipe Escolar, da implementação das normas de 
convívio, dentre outras atribuições. 

Os Auxiliares Técnicos de Educação, integrantes da carreira do quadro de apoio, tem 
como algumas de suas atribuições, além de executar atividades de natureza técnico-
administrativa da secretaria da escola, prestar atendimento ao público interno e externo, com 
habilidade no relacionamento pessoal; colaborar para a manutenção da disciplina e participar, 
em conjunto com a equipe escolar, da implementação das normas de convívio. 

Os profissionais do Quadro de Apoio à Educação tem nas suas atribuições o caráter 
educativo das ações junto aos alunos, na construção de uma escola pública de qualidade e 
para todos. 

Diante do exposto, dar dinâmica para o processo de evolução funcional é um dos 
instrumentos de reconhecimento da experiência desses. 

Pelas razões apresentadas, e visando cada vez mais valorizar o profissional da 
educação municipal, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de lei.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2017, p. 97 
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