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PORTARIA N° 04/2019/SMECET/MT. 

De 30 de outubro de 2019. 

 

Prorroga o mandato dos Diretores e Coordenadores 

Pedagógicos efetivos eleitos, designados e indicados 

das unidades escolares da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Nova Monte Verde, e dá outras 

providências. 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

TURISMO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei em conformidade com o 

disposto no artigo 100, da Lei Orgânica do Município de Nova Monte Verde e com base nos 

princípios da Gestão Democrática emanados da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998 e com fulcro na Lei Municipal N.º 627/2013; 

 

Considerando que em 2019, os atuais Diretores e Coordenadores Pedagógicos 

apresentaram à equipe gestora um plano de trabalho com vistas à melhoria das atividades 

pedagógicas e administrativas da unidade escolar, e que esses planos atenderam às 

expectativas das Escolas; 

 

Considerando que no ano letivo de 2019, os atuais Diretores e Coordenadores 

Pedagógicos elaboraram, junto à comunidade escolar, a formação continuada partindo das 

demandas surgidas nas Unidades Escolares; 

 

Considerando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologado em 

dezembro 2018 e o Documento de Referência Curricular (DRC), documentos normativos cujo 

objetivo é para que todos os estudantes tenham acesso ao mesmo aprendizado, respeitando as 

especificidades de cada Estado, levando em conta o que está garantido na base e que deve  ser 

implantado no ano de 2020 em todas as escolas públicas e privadas de Mato Grosso que 

atendem as etapas do ensino fundamental e educação infantil, por meio do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e da formação continuada dos profissionais da educação;  

 

Considerando que o mandado dos atuais gestores irá até 31/12/2019, e que os 

resultados positivos das ações desenvolvidas no decorrer deste ano letivo são essenciais para 

dar continuidade a Implementação do Documento de Referência Curricular das Redes de 

Ensino de Mato Grosso para o ano de 2020; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Prorrogar os atuais mandatos dos Diretores e Coordenadores 

Pedagógicos  
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efetivos eleitos, designados e indicados para o ano de 2019 para exercer a função até 31 de 

dezembro de 2020. 

 

Parágrafo único. Na desistência de prorrogação de mandato de algum Diretor ou 

Coordenador Pedagógico, fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Turismo a indicação de um profissional para o respectivo cargo. 

 

Art. 2º Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

 Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Elcio Leandro Aparecido 

Secretario Mun. De Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

Decreto nº 044/2019 
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