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PORTARIA N° 1113 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 PROIBE O USO DE CELULAR EM SALA DE 

AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE NOVA VENÉCIA – ES. 

 

O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso das atribuições legais, 

conferidas pelo art. 64, inciso XXI, da Lei Orgânica 

Municipal, atendendo o solicitado através do Mem. Nº 

726/2017/GAB/SEME, protocolizado sob o nº 494118, datado de 

15 de dezembro de 2017, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o uso de 

aparelho celular pelos alunos em sala de aula, nas Escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Nova Venécia- ES; 

 

CONSIDERANDO que a utilização de aparelho de celular em 

sala de aula, causa transtornos ao bom andamento da aula e 

desconcentram alunos e professores causando prejuízos ao 

aprendizado. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Proibir o uso de celular em sala de aula pelos 

alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Nova 

Venécia – ES. 

 

DO USO: 

 

Art. 2º. É proibido o uso de aparelho celular em sala de 

aula, pelos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino 

de Nova Venécia – ES, salvo por natureza de cunho 

pedagógico. 

 

Art. 3º. O aluno que descumprir esta Portaria está sujeito 

à apreensão do celular até o final da aula e as penalidades 

previstas no Regimento Comum das Escolas Municipais, SEÇÃO 

V: 
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Artigo 159-O aluno está sujeito ás seguintes medidas 

disciplinares: 

I- Repreensão verbal; 

II- Advertência por escrito; 

III- Suspensão de até cinco dias úteis, dependendo da 

gravidade da falta cometida;. 

IV- Transferência, desde que haja evidências de que a 

escola usou de todos os recursos possíveis buscando 

garantir a socialização e a permanência do aluno na 

unidade escolar, com matrícula garantida pela escola 

para outra escola; 

 

§1º - As medidas disciplinares poderão ser socializadas pelo 

professor, supervisor ou pelo orientador educacional e serão 

aplicadas pelo diretor da Unidade Escolar. 

 

§2º - As medidas disciplinares serão comunicadas ao aluno maior 

de idade ou ao seu responsável, se menor de idade. 

 

§3º- As medidas disciplinares de advertência e suspensão, 

deverão constar em livro próprio, assinado pelo diretor e pelo 

aluno maior de idade ou pelo seu responsável, se menor de idade. 

. 

 

Parágrafo Único. Ocorrendo a apreensão do celular, deverá o 

Coordenador Escolar ou a quem de direito, abrir termo por 

escrito e lavrar a ocorrência que deverá ser assinada pelo 

professor do aluno faltoso e pelo Coordenador ou a quem de 

direito. 

 

 

Art. 4°. No caso de apreensão do celular pela escola, o 

mesmo deverá ser devolvido ao aluno maior ou aos 

responsáveis pelo aluno, quando este for menor, após o 

encerramento das aulas do mesmo dia. 

 

 

Parágrafo Único: Deverá o Coordenador ou a quem de direito 

ao efetuar a entrega do aparelho de celular, lavrar termo 

de entrega que deverá ser assinado pelo aluno ou seu 

responsável. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 5º. A divulgação desta Portaria a toda Comunidade 

Escolar é de responsabilidade do Diretor da Unidade de 

Ensino. 

 

Parágrafo Único. Nas Escolas do Ensino Fundamental com 

salas Multisseriada fica a cargo do Professor. 

 

Art. 6º. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao 

Conselho de Escola, juntamente com Grêmio Estudantil e por 

ele resolvido. 

 

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 22 dias do mês de 

dezembro de 2017.  

 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito  

 

 


