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A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições 

repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 do TCESP – 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de 

contas. 

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL 

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + 

RAT + TERCEIROS perfizeram em 31 de dezembro de 2018 o valor de R$ 107.226,81 e assim demonstrados 

e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social. 
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REGIMENTO EDUCACIONAL 

DO GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 
 
Art. 1  O presente Regimento Educacional regulamenta a organização da Associação com fins não econômicos 

“Grupo de Oração Esperança”, com base nos dispositivos da Constituição Federal vigente, na Lei 9394 de 20 de 

Dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), na Lei 8069 de 13 de Julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução CNE/CEB nº 1, de 07 de abril de 1999. 

 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 2   A educação é realizada com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

IV - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

V - Éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidade e singularidades; 

VI - Políticos: dos direitos e deveres da cidadania, (aditiva: da participação) do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática;  

VII - Estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais;  

VIII - viabilização de atendimento de qualidade; 

IX - Valorização e formação do profissional da educação; 

X - Gestão democrática; 

XI - valorização da experiência extra-escolar; 

XII - vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais. 

 

Art. 3 A educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade: 

I - o ensino e a aprendizagem dos saberes produzidos historicamente; 

II - a articulação das experiências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da humanidade; 

III - o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, intelectual e social; 

IV - a formação ética, política e estética do aluno para o exercício da cidadania; 

V - a produção de saberes;  

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 

 
Art. 4 A unidade educacional destinada a oferecer a Educação Infantil, na faixa etária de 3 a 5 anos e 11 meses, 

tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da sociedade, conforme LDB em seu artigo 29. 

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO ESCOLAR 

Art. 5 A gestão escolar democrática tem como fundamento a autonomia sócio-pedagógica, financeira e 

administrativa da escola, considerando: 

I - a regulamentação do sistema educacional ao qual pertence; 

II - as políticas públicas; 

III – sua missão estatutária. 

 
Art. 6 A gestão escolar democrática considera o contexto social, político e cultural em que a escola se insere, 

garantindo a participação da comunidade escolar e dos colegiados nos processos de tomada de decisão, no 

planejamento, na execução e na avaliação da qualidade das ações educativas.  

 

Art. 7 A gestão escolar democrática pressupõe: 

I - a definição de metas de acordo com os objetivos sócio-políticos e pedagógicos a serem alcançados no 

processo de formação e de aprendizagem dos alunos; 

II - a constituição de equipes de trabalho que atue de forma cooperativa e solidária, favorecendo a formação e a 

aprendizagem de seus integrantes; 

III - a explicitação, análise e reflexão dos conflitos inerentes dos conflitos de interesses inerentes ao trabalho 

coletivo e intersubjetivo, buscando a superação por meio do diálogo e do consenso; 

IV - ação intencional da equipe gestora com o projeto pedagógico construído coletivamente. 

 

CAPÍTULO I 
DA GESTÃO DO COTIDIANO ESCOLAR 

 
Art. 8  A gestão do cotidiano escolar abrange aspectos sócio-pedagógicos, administrativos e financeiros que 

visam atingir seu objetivo estatutário, bem como seus programas e projetos.   

Art. 9  A gestão do cotidiano escolar envolve, dentre outras, especificamente:  

I - a gestão do tempo; 

II - a gestão do espaço;  

III - a gestão das interações sociais; 
IV - a gestão das informações e do conhecimento. 

 
SEÇÃO I 

DA EQUIPE GESTORA 
 
Art. 10  A equipe gestora da Associação, constituída pela Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, 

respeitando-se a especificidade de suas competências, atua de forma integrada, responsabilizando-se: 

I - pela organização e gestão do cotidiano educacional, norteada pelos processos coletivos de tomada de decisão, 

de planejamento, de execução e de avaliação da qualidade das ações educativas, visando o cumprimento de sua 

missão estatutária, assim como à elaboração e ao desenvolvimento dos seus Programas e Projetos.    

 

SEÇÃO II 
DA EQUIPE TÉCNICA 

 
Art. 11  A equipe técnica, constituída por diretor(a) pedagógico(a) e coordenador(a) pedagógico(a) que trabalham 

na unidade educacional, atua de forma integrada: 

I - na participação da organização e da gestão do cotidiano escolar; 

II- no planejamento, na execução e na avaliação das ações educativas, responsabilizando-se pela efetivação dos 

Programas e Projetos.   

 
SEÇÃO III 

DA EQUIPE DE APOIO EDUCACIONAL 
 

Art. 12 A equipe de Apoio Escolar, constituída por professor(a), monitor(a), serviços gerais, cozinheira, auxiliar de 

cozinha, auxiliar de limpeza e auxiliar/assistente administrativo, atuando de forma integrada, respeitando-se a 

especificidade de seus cargos: 

I - na participação da organização e da gestão do cotidiano escolar; 

II - no planejamento, execução e avaliação das ações inerentes ao seu trabalho, assegurando o atendimento aos 

objetivos e às funções da unidade educacional.     

 

SEÇÃO IV 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Art. 13  A equipe educacional deve realizar a avaliação institucional, especificamente: 

I - realizar a auto-avaliação da unidade educacional, identificando: 
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a) as ações/programas/projetos e os recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento destes; 

b) as metas a serem alcançadas; 

c) as formas de acompanhamento das ações e dos resultados relativos às metas; 

d) as estratégias de avaliação dos Programas e Projetos, as ações a serem adotadas para este fim e os 

indicadores que permitirão o acompanhamento das ações propostas. 

 

TÍTULO III 
DOS DIREITOS, DEVERES E ATRIBUIÇÕES 

 
CAPÍTULO I 

DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 
Art. 14 A comunidade escolar compreende os profissionais que compõem a equipe educacional, atuantes na 

unidade educacional, os alunos devidamente matriculados e as famílias. 

 

Art. 15 A equipe educacional compreende os profissionais que compõem a equipe gestora, técnica e de apoio 

escolar, atuantes na unidade educacional. 

 

Art. 16 Os direitos e os deveres dos integrantes da equipe educacional encontram-se estabelecidos no Estatuto 

do Grupo de Oração Esperança e pela legislação trabalhista nacional em vigor. 

 

Art. 17 Aos integrantes da equipe educacional são garantidos os seguintes direitos, além dos que lhes são 

assegurados pela legislação vigente: 

I - ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e no desempenho de suas funções; 

II - utilizar-se das dependências e dos recursos materiais da escola para o desenvolvimento de atividades 

inerentes à sua função; 

III - ter assegurado o processo de formação continuada; 

IV - participar da avaliação institucional; 

V- compor equipe multidisciplinar, para orientar e auxiliar o desenvolvimento das ações relativas à Educação das 

Relações Étnico-Raciais e ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, ao longo do 

período letivo. 

 

Art. 18 Constituem deveres dos integrantes da equipe educacional,  além dos estabelecidos pela legislação 

vigente, especificamente: 

I - possibilitar que a unidade educacional cumpra a sua função, no âmbito de sua competência; 

II - participar da elaboração, da implementação e da avaliação do Projeto Sócio-Pedagógico da unidade 

educacional; 

III - propor, aos diversos setores da unidade educacional, ações que viabilizem um melhor funcionamento das 

atividades; 

IV - requisitar ao setor competente o material necessário à sua atividade; 

V - propor ações que objetivem o aprimoramento da qualidade da educação, dos procedimentos de ensino, da 

avaliação do processo pedagógico, da administração e das relações de trabalho na unidade educacional; 

VI - desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional de igualdade de condições para o 

acesso e a permanência do aluno na unidade educacional; 

VII - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

VIII - manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho; 

IX - zelar pela frequência dos alunos; 

X – cumprir a legislação educacional vigente; 

XI – ser assíduo, comparecendo pontualmente à unidade educacional nas horas efetivas de trabalho e, quando 

convocado, para outras atividades programadas e decididas pelo coletivo da escola; 

XII - comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas;  

XIII - zelar pela conservação e preservação das instalações escolares; 

XIV – zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, funcionários e famílias; 

XV - zelar pela integridade física, psíquica e moral do educando; 

XVI - assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças 

físicas, étnicas, de gênero e orientação sexual, ideologia, condição sociocultural, entre outras; 

XVII - viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, 

a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno; 

XVIII - atender adequadamente aos alunos com necessidades educacionais especiais, temporárias ou 

permanentes, que demandam apoio de locomoção, de higiene e de alimentação; 

XIX – auxiliar na locomoção dos alunos que fazem uso de cadeira de rodas, andadores, muletas, e outros 

facilitadores, viabilizando a acessibilidade e a participação no ambiente escolar; 

XX - cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 

Art. 19  É  vedado à equipe educacional: 

I - tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico; 

II - discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer integrante da 

comunidade educacional; 

III - expor colegas de trabalho, alunos ou qualquer integrante da comunidade a situações constrangedoras; 

IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material 

pertencente à unidade educacional; 

V - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho; 

VI - receber pessoas estranhas ao funcionamento da unidade educacional, durante o período de trabalho, sem a 

prévia autorização da autoridade competente; 

VII - ausentar-se da unidade educacional, sem a prévia autorização; 

VIII - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado. 

Art. 20  Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Educacional devem ser verificados e 

registrados, ouvindo-se os envolvidos e as testemunhas, com as respectivas assinaturas. 

Parágrafo único. Nos casos de recusa de assinatura do registro, por parte da pessoa envolvida, o mesmo será 

validado por assinaturas de testemunhas. 

 

SEÇÃO I 
DA EQUIPE GESTORA 

 
Art. 21  São atribuições  da equipe gestora: 

I – cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação educacional vigente; 

II – responsabilizar-se pelo planejamento, elaboração, sistematização, implementação e avaliação dos Programas 

Anuais; 

III – entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse comum;  

IV - reunir-se periodicamente com os objetivos de integração entre os componentes da própria equipe e de 

organização da gestão escolar; 

V - garantir a lisura e a transparência na utilização dos recursos repassados à unidade educacional, bem 

como daqueles por ela diretamente arrecadados; 

VI - responder pela legalidade e informações dadas aos órgãos públicos; 

VII – promover a articulação com a comunidade, pais e funcionários; 

VIII - acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver necessidade de 

encaminhamento; 

IX – promover a captação de recursos financeiros e administrar os mesmos possibilitando a execução dos 

programas estabelecidos. 

 

SEÇÃO II 
DA EQUIPE TÉCNICA 

 
Art. 22 A equipe técnica é exercida pelos seguintes profissionais: 

I - Diretor pedagógico; 

II – Coordenador pedagógico; 

 
Art. 23 São atribuições do coordenador pedagógico, além das previstas na legislação vigente: 

 Articular e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, com foco em competências e habilidades; 

 Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, Planos Semanais de 

aula e Projetos Educacionais; 

 Elaborar o Calendário Escolar junto à direção, dentro da proposta da SME; 

  Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões de 

educação básica e especial; 

 Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de cursos/aulas, com 

foco na adequação à Proposta Pedagógica da escola; 

 Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, redefinindo estratégias, 

junto com os professores; 

 Recomendar mudanças na forma de ensinar do professor para fortalecer suas habilidades em sala de 

aula, estabelecendo uma relação de ajuda ao professor; 

 Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugerir à Direção a participação em 

programas de desenvolvimento profissional; 

 Orientar o professor a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos objetivos de 

ensino; 

 Planejar, coordenar e acompanhar os TDC (Trabalho Docente Coletivo); 

 Atuar como facilitador nas reuniões de TDC, estimulando a participação, comparando diferentes pontos de 

vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos 

utilizados; 

  Promover no TDC possibilidades de troca de experiências entre os professores, desenvolvimento de 

atitudes de cooperação e corresponsabilidade, elaboração de formas de intervenções pessoais/e ou 

coletivas, avaliação do trabalho e replanejamento, como também sessões de estudo mediante suporte 

bibliográfico; 

 Orientar os professores a adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino que mobilizem 

menos a memória e mais o raciocínio e outras competências cognitivas; 

 Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para promover o 

desenvolvimento intelectual, social e físico da criança e da família; 

 Ajudar o professor no desenvolvimento da sua autoestima, do autoconceito e da motivação para ensinar 

como um processo contínuo; 

 Estimular o aperfeiçoamento do corpo docente através de estudos sobre novos métodos, procedimentos 

em sala de aula, materiais instrucionais e recursos de ensino; 

 Estimular e orientar o professor na realização do registro diário coletivo e individual e da auto avaliação 

com seus alunos; 

 Incentivar e orientar os docentes na utilização intensiva e adequada dos materiais didáticos e de recursos 

tecnológicos disponíveis; 

 Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelo professor e promover 

ações para ampliar esse acervo; 

 Abrir e fechar a unidade; 

 Exercer atividades designadas pelo diretor da unidade escolar. 

 Na ausência do (a) diretor (a), é responsável pelas atribuições do mesmo e por toda a unidade e suas 

decisões. 
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Art. 24 São atribuições do diretor pedagógico, além das previstas na legislação vigente: 

 Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto Político 

Pedagógico, da Unidade Educativa;  

 Implantar e implementar o processo de organização do Conselho de Escola; 

 

 Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas, 

conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade Escolar; 

 Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Educativa; 

 Zelar pelo cumprimento da função social da escola, organizar e supervisionar o processo de matrícula, o 

acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar;  

 Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade:  

 Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros;  

  Administrar o cotidiano Escolar;  

 Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em relação à 

limpeza, conservação, alimentação e higiene;  

  Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e Descrição 

de funções;  

  Acompanhar o processo ensino aprendizagem; 

 Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação e ONG, dificuldades no gerenciamento da 

Unidade Escolar, bem como solicitar providências no sentido de supri-las;  

 Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua 

conservação;  

  Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de atender às 

necessidades dos alunos;  

 Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas referentes à 

aprendizagem dos alunos; 

 Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados 

atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades;  

 Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria Municipal de 

Educação;  

 Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico;  

 Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de 

disciplinas de alunos, professores e funcionários;  

 Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Escolar, em relação à 

convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, etc.;  

 Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma planejada em conjunto com o 

departamento financeiro da ONG, atendendo às necessidades coletivas do Projeto Político Pedagógico;  

 Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, 

atualização e redimensionamento de sua função;  

 Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua 

Unidade Escolar;  

 Administrar o patrimônio da Unidade Escolar;  

 Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de deficiências;  

 Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria 

Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação;  

 Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como, 

comunicar as irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras;  

 Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de 

Educação;  

 Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional;  

 Cumprir a legislação vigente;  

 Realizar outras atividades correlatas com a função. 

 

SEÇÃO III 
DA EQUIPE DE APOIO EDUCACIONAL 

 
Art. 25  O apoio escolar é exercido pelos seguintes profissionais: 

I – Professor  

II -  Monitor de Educação Infantil 

III – Cozinheira; 

IV – Auxiliar de Cozinha 

V – Servente de Limpeza 

VI-  Auxiliar /Assistente Administrativo 

 
Art. 26 São atribuições do Professor, além das previstas na legislação vigente: 

 Promover educação e a relação ensino-aprendizagem das crianças; 

 Participar da elaboração do projeto pedagógico, TDC (Trabalho de Docente Coletivo) discutindo a 

proposta da escola, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e selecionando conteúdo; 

 Desenvolver de forma harmoniosa aspecto afetivo-social, cognitivo e perceptivo-motor a fim de fazer 

crescer na criança a capacidade de investigação, observação, curiosidade, experimentação, para a 

formação de cidadãos autônomos, capazes com responsabilidade e escolhas próprias; 

 Interagir com a família e a comunidade; 

 Manter organizados os ambientes nos quais desenvolvem as atividades pedagógicas (SALA DE 

AULA, MULTIUSO, ETC); 

 Registrar e avaliar o desenvolvimento da criança; 

 Registrar diariamente a frequência dos alunos no diário de classe; 

 Elaborar o semanário contendo o planejamento das aulas dentro dos padrões estipulados pela 

coordenação pedagógica; 

 Pontualidade na entrega do semanário e de qualquer outra atividade solicitada pela 

direção/coordenação, respeitando as datas e horários estabelecidos pela coordenação pedagógica; 

 Elaborar projetos a serem desenvolvidos com as crianças bimestralmente; 

 Não atender pais e ou responsáveis na porta da sala de aula. Este atendimento deverá acontecer com 

agendamento feito pela coordenação pedagógica e os comunicados e informações deverão ser feitos 

através do caderno de recados; 

 Assinar e datar diariamente os cadernos de recados e manter os mesmos atualizados com os 

informativos da unidade; 

 Comunicar a direção e ou coordenação pedagógica de todos os acidentes e incidentes ocorridos com 

a criança no ambiente escolar; 

 Participar de todos os eventos e reuniões administrativas ou pedagógicas promovidas pela instituição; 

 Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos ambientes dos banheiros, 

sem a devida supervisão; 

 Não se ausentar da sala de aula para resolução de quaisquer problemas no horário de atendimento 

das crianças sem autorização da direção ou coordenação pedagógica; 

 
Art. 27 São atribuições da Monitora de Educação Infantil, além das previstas na legislação vigente: 

 
 Acolher as crianças com demonstração de afetividade e respeito e carinho; 

 Cuidar e Educar crianças em conformidade com a proposta pedagógica; 

 Promover a adaptação das crianças que estão ingressando na unidade; 

 Promover o contato afetivo e harmonioso entre adultos e crianças; 

 Orientar e auxiliar as crianças em suas atividades pedagógicas, recreativas, 

                      higiênicas, fisiológicas, alimentares e repouso; 

 Manter disciplinadas as crianças quando sob sua responsabilidade; 

 Zelar pelas crianças durante atividades livres no pátio; 

 Garantir a segurança das crianças na unidade; 

 Efetuar trocas de roupas das crianças sempre que necessário e não estabelecer horário fixo para 

as trocas; 

 Zelar pela guarda e conservação do material de consumo da unidade e pertencente às crianças; 

 Auxiliar a professora nas atividades pedagógicas e de estimulação sensório-motora, lúdica; 

 Executar e participar das decorações das salas de aula e outros ambientes da unidade; 

 Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos ambientes dos 

banheiros, sem a devida supervisão; 

 Não se ausentar da sala de aula para resolução de quaisquer problemas no horário de 

atendimento das crianças sem autorização da coordenação pedagógica; 

 Servir as refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; 

 Seguir as orientações de disciplina e organização da professora mesmo na ausência da mesma. 

 Ensinar, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal (lavar as mãos antes 

das refeições, dar descarga após uso do banheiro, utilizar o papel   

                      higiênico e papel toalha corretamente sem desperdício, escovar os dentes 

                      corretamente e diariamente); 

 Promover e zelar pelo horário de repouso das crianças; 

 Retirar o sapato da criança para dormir e não deitar com a criança. Se for preciso uma atenção 

maior para ela dormir, a monitora deverá permanecer sentada ao lado da criança e não deitada. 

 Receber a criança na porta da sala e não deixar os pais entrarem na sala de aula de forma alguma 

e nem receber crianças dormindo. Acordar a criança na frente da família; 

 Comunicar à equipe diretiva da unidade os fatos e acontecimentos relevantes do dia; 

 Realizar suas tarefas com respeito, compreensão e carinho; 

 Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou correlatas ao cargo de Monitora 

de Educação Infantil. 

Art. 28 São atribuições do Servente de Limpeza, além das previstas na legislação vigente:   

 Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, espanando, varrendo, lavando 

ou encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e 

conservá-los; 

 Ser assíduo e pontual, cumprindo a escala de serviço e funções; 

 Usar o uniforme e cuidar bem dele; 

 Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os 

com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; 

 Limpar pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou encerando-os para retirar poeira e 

detritos; 

 Limpar utensílios, como objetos de adorno, utilizando pano ou esponja embebidas em água e sabão e 

outros meios adequados, para manter a boa aparência dos locais; 

 Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água e sabão, detergentes e desinfetantes e 

reabastecendo-os de papel sanitário, toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso; 

 Tirar manchas dos corredores e paredes, usando material próprio; 

 Limpar vidros, janelas e portas; 
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 Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando o horário 

determinado para tal, colocando-o em local próprio e devidamente embalado; 

 Informar, à direção, qualquer irregularidade observada na unidade; 

 Tratar os funcionários e visitantes, com respeito e urbanidade; 

 Desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo. 
 

Art. 29 São atribuições da cozinheira, além das previstas na legislação vigente:   

 Preparar os alimentos, observando os métodos de cozimento e padrões de qualidade;  

 Auxiliar na organização e supervisão dos serviços de cozinha; 

  Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições;  

  Preparar as refeições sob a orientação da direção e da nutricionista atendendo aos métodos de 

cozimento e padrões de qualidade dos alimentos; 

  Auxiliar a servir lanches e refeições; 

  Auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral;  

  Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar 

deterioração e perdas; 

  Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

  Receber, conferir e estocar dentro dos padrões necessários as mercadorias entregues pelo CEASA e ou 

fornecedores; 

 Contar as mercadorias e organizá-las por data de vencimento no estoque; 

 Contar as mercadorias estocáveis e congeladas semanalmente e informar à direção/vice direção a 

necessidade de cancelamento de produtos nas datas estipuladas pela direção e Ceasa; 

 Fechar a planilha de refeição servida diariamente; 

  Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função;  

 Organizar e manter limpa a área de trabalho; 

 Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo à coleta e a lavagem dos utensílios usados para a 

preparação das refeições e utilizados pelas crianças durante a alimentação;  

 Auxiliar na montagem dos pratos e bandejas para a refeição; 

 Realizar serviço de limpeza nas dependências em geral da cozinha; 

 Realizar as tarefas do POP dentro do cronograma estipulado pela direção e Ceasa; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional; 

 Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando o horário 

determinado para tal, colocando-o em local próprio e devidamente embalado; 

 Informar, à direção, qualquer irregularidade observada na unidade; 

 Seguir os padrões de higiene e limpeza pessoal e do ambiente segundo orienta a Vigilância Sanitária da 

Região e Nutricionista do Ceasa. 

Art. 30 São atribuições da auxiliar de cozinha, além das previstas na legislação vigente:   

 Auxiliar a cozinheira no preparo das refeições; 

 Separar ingredientes e instrumentos necessários ao preparo; 

 Processar os alimentos conforme orientações do cozinheiro; 

 Organizar e manter limpa a área de trabalho; 

 Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo à coleta e a lavagem dos utensílios usados para a 

preparação das refeições e utilizados pelas crianças durante a alimentação; 

 Auxiliar na montagem dos pratos e bandejas para a refeição; 

 Realizar serviço de limpeza nas dependências em geral da cozinha; 

 Realizar as tarefas do POP dentro do cronograma estipulado pela direção e Ceasa; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional; 

 Respeitar e cumprir as Normas Internas da unidade; 

 Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando o horário 

determinado para tal, colocando-o em local próprio e devidamente embalado; 

 Informar, à direção, qualquer irregularidade observada na Empresa; 

 Seguir os padrões de higiene e limpeza pessoal e do ambiente segundo orienta a Vigilância Sanitária da 

Região e Nutricionista do Ceasa. 

 
Art.31 São atribuições da auxiliar/ assistente administrativo, além das previstas na legislação vigente:   

 Conhecer o Projeto Político-Pedagógico deste estabelecimento de ensino; 

  Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada; 

  Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, transferência e 

conclusão de curso; 

  Encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados; 

  Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, 

em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do aluno e da 

autenticidade dos documentos escolares; 

  Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo 

por qualquer irregularidade; 

  Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado; 

  Atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e 

orientações sobre a legislação vigente e a organização e funcionamento deste estabelecimento de 

ensino, conforme disposições do Regimento Escolar; 

 Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria; 

  Comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na secretaria deste 

estabelecimento; 

  Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde 

que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função; 

  Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, quando solicitado; 

 Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; 

 Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com 

pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

 Responsabilizar-se pelo funcionamento da Secretaria Escolar; 

 Cumprir as determinações da Direção; 

 Organizar o arquivo escolar; 

 Vetar a presença de pessoas estranhas na Secretaria Escolar, a não ser que haja autorização da 

Direção; 

 Manter atualizadas as pastas individuais dos alunos da unidade escolar; 

 Responsável pelo atendimento telefônico e registro dos recados; 

  Atender o público que deseja acesso na escola e realizar triagem antes de abrir o portão 

autorizando a entrada; 

 Conferir a autorização para retirada das crianças da creche e providenciar a busca da criança; 

 Verificar certificações do GOE; 

 Auxiliar no procedimento do CEBAS; 

 Captar novos recursos financeiros; 

 Cadastrar o GOE na DRADS. 

 

SEÇÃO IV 
DOS ALUNOS 

 
Art. 32  Constituem-se direitos dos alunos,  observados os dispositivos da legislação vigente, em especial da 

Constituição Federal vigente, na Lei 9394 de 20 de Dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), na Lei 8069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução CNE/CEB nº 1, 

de 07 de abril de 1999: 

I - Brincar com disponibilização dos equipamentos necessários; 

II - ter assegurado que a unidade educacional cumpra a sua função de efetivar o processo de ensino e 

aprendizagem; 

III - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

unidade educacional; 

IV -  ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 

V -  solicitar e receber orientação dos diversos setores da unidade educacional; 

VI - utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da escola, de acordo com as normas 

estabelecidas; 

VII - participar das aulas e das demais atividades escolares; 

VIII - ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções e 

atualizados em suas áreas de conhecimento; 

IX - ter acesso a todos os conteúdos previstos na proposta curricular da unidade educacional; 

X - participar de atividades culturais que enriqueçam a vida acadêmica e o trabalho educativo; 

XI - tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua freqüência, no decorrer do processo de ensino e 

de aprendizagem; 

XII - manifestar seus desejos, emoções, sentimentos, opiniões, pensamentos em múltiplas linguagens, 

desencadeando processos dialógicos entre os participes da relação pedagógica. 

 

Art.33  São deveres dos alunos: 

I - manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar; 

II - realizar as tarefas escolares; 

III - atender às determinações dos diversos setores da unidade educacional, nos respectivos âmbitos de 

competência; 

IV - participar das atividades curriculares programadas e desenvolvidas pela unidade educacional; 

V - zelar pela manutenção da higiene e na conservação das instalações escolares; 

VI - cumprir as normas disciplinares da unidade educacional; 

VII – providenciar o material solicitado e necessário ao desenvolvimento das atividades escolares; 

VIII - tratar com respeito e sem discriminação educadores, funcionários e colegas; 

IX - comparecer pontualmente às aulas e às demais atividades escolares; 

X - manter-se em sala durante o período das aulas de forma participativa; 

XI - responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos e materiais pertencentes à unidade educacional; 

XII - usar o uniforme adotado pela unidade educacional; 

XIII - cumprir as disposições do Regimento Educacional no que lhe couber. 

 

Art. 34  Ao aluno é vedado: 

I - tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento das atividades escolares; 

II - ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo pedagógico; 

III -  retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material 

pertencente à unidade educacional; 

IV - ausentar-se da unidade educacional sem a prévia autorização da autoridade competente; 

V - receber, durante o período de aula, sem a prévia autorização da autoridade competente, pessoas estranhas ao 

funcionamento da unidade educacional; 

VI - discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente colegas, educadores e demais 

funcionários do estabelecimento de ensino; 

VII - expor colegas, funcionários, educadores ou qualquer pessoa da comunidade à situações constrangedoras; 

VIII - danificar os bens patrimoniais da unidade educacional ou pertences de seus colegas, funcionários e 

educadores; 
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IX - portar material que represente perigo para sua integridade moral e/ou física ou de outrem; 

X - divulgar, por qualquer meio de publicidade, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome da escola, 

sem permissão da autoridade competente.  

 
SUBSEÇÃO I 

DAS AÇÕES EDUCATIVAS, PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES 
 
Art. 35  O aluno que descumprir de alguma forma as disposições contidas no Regimento Educacional fica sujeito 

às seguintes ações: 

I - orientação disciplinar, mediante ações pedagógicas das equipes gestora e educadores; 

II - registro dos fatos ocorridos, com assinatura de todos os envolvidos e de testemunhas; 

III - comunicação por escrito, com ciência e assinatura dos pais ou responsáveis; 

IV - convocação dos pais ou responsáveis com registro e assinatura; 

V - esgotadas as possibilidades no âmbito da unidade educacional, o fato deve ser encaminhado ao Conselho 

Tutelar. 

 
Art. 36  Todas as ações disciplinares previstas no Regimento Escolar devem ser devidamente registradas em Ata 

e apresentadas aos responsáveis e às demais autoridades  competentes para ciência das ações tomadas. 

 

SEÇÃO V 
DAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS 

 
Art. 37  São direitos das famílias ou responsáveis, além daqueles outorgados por toda a legislação aplicável: 

I - serem respeitados na condição de família ou responsáveis dos alunos; 

II - participar das discussões da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Sócio-Pedagógico da unidade 

educacional; 

III - sugerir, aos diversos setores da unidade educacional, ações que viabilizem o melhor funcionamento das 

atividades;82 

IV - ter conhecimento do Projeto Sócio-Pedagógico da escola e das disposições contidas neste Regimento; 

V - ser informado, no decorrer do ano letivo, sobre a freqüência e rendimento escolar obtido pelo aluno; 

VI - ter acesso ao calendário escolar da unidade educacional; 

VII - ter garantido o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno na 

unidade educacional; 

VII - tomar conhecimento dos acontecimentos relevantes da vida educacional do aluno; 

IX - requerer transferência do aluno. 

X - acompanhar a criança na Unidade Educacional, para conhecimento do trabalho educativo 

XI - Receber relatórios trimestrais acerca do desenvolvimento do aluno;  

XII - Solicitar interlocução com a comunidade educativa sempre que se fizer necessário; 

Art. 38  São deveres da família ou responsáveis: 

I - matricular o aluno na unidade educacional, de acordo com a legislação vigente; 

II - realizar a etapa de transição da família para a Ed. Infantil e da Ed. Infantil para o ensino Fundamental; 

III - exigir que a unidade educacional cumpra a sua função social; 

IV - manter relações cooperativas no âmbito escolar; 

V - assumir junto a unidade educacional ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa do 

aluno; 

VI - propiciar condições para o comparecimento e a permanência do aluno na unidade educacional; 

VII - respeitar os horários estabelecidos pela unidade educacional para o bom andamento das atividades 

escolares e justificar quando assim não for possível; 

VIII - identificar-se na secretaria da unidade educacional, para que seja encaminhado ao setor competente; 

IX - comparecer às reuniões e demais convocações pedagógicas e administrativas da escola, sempre que se fizer 

necessário; 

X - acompanhar o desenvolvimento educacional do aluno pelo qual é responsável; 

XI - encaminhar e acompanhar o aluno pelo qual é responsável aos atendimentos especializados; 

XII - participar da avaliação institucional; 

XIII - cumprir as disposições do Regimento Educacional, no que lhe couber. 

 

Art. 39  Às famílias ou responsáveis é vedado: 

I - tomar decisões individuais, no âmbito da unidade educacional, que venham a prejudicar o desenvolvimento 

educacional do aluno pelo qual é responsável; 

II - entrar em sala de aula sem a permissão da autoridade competente; 

III - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material 

pertencente à unidade educacional; 

IV - desrespeitar qualquer integrante da comunidade educacional, inclusive o aluno pelo qual é responsável, 

discriminando-o, usando de violência simbólica, agredindo-o fisicamente e/ou verbalmente; 

V - expor o aluno pelo qual é responsável, funcionário, educador ou qualquer pessoa da comunidade educacional 

a situações constrangedoras; 

VI - divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da 

unidade educacional, sem a prévia permissão da autoridade competente; 

 

Art. 40  Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento Educacional devem ser verificados e 

registrados, ouvindo-se os envolvidos e as testemunhas, com as respectivas assinaturas. 

Parágrafo único. Nos casos de recusa de assinatura do registro, por parte da pessoa envolvida, o mesmo será 

validado por assinaturas de testemunhas. 

TÍTULO IV 
DA VALORIZAÇÃO E DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 

 
Art. 41  A formação continuada é o prolongamento da formação inicial que se realiza ao longo do exercício 

profissional para a atualização e desenvolvimento  dos profissionais da educação. 

 

Art. 42  A formação continuada é necessária em vista das constantes transformações que ocorrem nos modos de 

viver e de aprender, das produções de novos conhecimentos e de novas tecnologias do mundo atual.  

 

Art. 43  A formação continuada individual e coletiva é direito, compromisso e responsabilidade de todos os 

profissionais da unidade educacional para o aprimoramento do trabalho pedagógico.  

 
Art. 44  A formação continuada visa: 

I - ao aperfeiçoamento profissional teórico e prático da equipe educacional, relacionado ao próprio contexto de 

trabalho; 

II - aos estudos, reflexões, discussões e compartilhamento de experiências dos profissionais da educação; 

III - à aprendizagem permanente e ao desenvolvimento pessoal, cultural e profissional da equipe educacional.    

 

TÍTULO V 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 45  A carga horária anual  e os dias de efetivo trabalho escolar,  estabelecidos pela legislação vigente,  

devem ser cumpridos em sua integralidade. 

 

Art. 46 A jornada educacional diária, na Educação Infantil, deve incluir, no mínimo, 4 (quatro) horas de efetivo 

trabalho escolar.  

 

Art. 47  O efetivo trabalho educacional  é caracterizado pelo conjunto de atividades escolares desenvolvidas 

em sala de aula e de atividades  realizadas em outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a 

leituras, pesquisas ou atividades em grupo, treinamento e demonstrações, contato com  o meio ambiente e 

com as demais atividades humanas de natureza cultural e artística,  sempre com frequência exigível do aluno 

e efetiva orientação, presença e participação de educadores habilitados.  

 

Art. 48  O Calendário Escolar deve  garantir o mínimo de horas e dias letivos previstos para cada etapa e 

modalidade da Educação Básica. 

CAPÍTULO II 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Art. 49 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integra

da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e d

comunidade.  

 

Art. 50  A educação infantil deve considerar que a criança é o centro do processo  educativo, sujeito histórico e d

direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 

coletiva, produzindo cultura. 

  

Art. 51  A educação infantil é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaço

institucionais, não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais que educam e cuidam de criança

de zero a cinco anos de idade e 11 meses. 

§ 1º As creches oferecem educação para crianças de até três anos de idade e as pré-escolas para crianças d

quatro a cinco anos de idade e 11 meses.  

§ 2º A educação infantil é obrigatória a todas as crianças a partir dos quatro anos completos de idade. 

 
SEÇÃO I 

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Art. 52  Na educação infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança: 

I - o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens d

diferentes linguagens; 

II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência 

à interação com outras crianças. 

 

Art. 53  A proposta pedagógica da educação infantil deve prever condições para o trabalho coletivo e para 

organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: 

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo; 

II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, lingüística, ética, estética e sociocultura

da criança; 

III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas d

organização; 

IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestã

democrática e a consideração dos saberes da comunidade; 

V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças

promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades; 
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VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de 

referência das turmas e à instituição; 

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e das altas habilidades/superdotação; 

VIII - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, 

asiáticos, europeus e de outros países da América; 

IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas 

africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação; 

X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou 

simbólica – e negligência no interior da unidade educacional ou praticadas pela família, prevendo os 

encaminhamentos de violações para as instâncias competentes. 

 
Art. 54  A proposta pedagógica deve garantir que a unidade educacional cumpra sua função sociopolítica e 

pedagógica: 

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as 

famílias; 

III - possibilitando tanto a convivência entre as crianças, e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no 

que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância; 

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 

a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-

racial, de gênero, regional, lingüística e religiosa.  

 
SEÇÃO II 

DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Art. 55  O Grupo de Oração Esperança é uma Associação com fins não econômicos que tem por objetivo  

oferecer  a Educação Infantil para crianças na faixa etária de 3 (três)  a 5 (cinco) anos de idade e 11 meses.  

 
Art. 56  A educação infantil   é organizada em  agrupamento denominados: 

Agrupamento III, para crianças de três anos a cinco anos e 11 meses de idade.     

 Art. 57  A educação infantil é oferecida no período diurno, em tempo integral ou parcial. 

§ 1º Considera-se tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, e tempo parcial, a 

jornada de, no mínimo quatro horas diárias. 

SUBSEÇÃO I 
DA MATRÍCULA 

 
Art. 58  A matrícula realizada é contínua ao longo do ano e requer o cadastramento da criança, pelo interessado, 

na unidade educacional.    
    

Art. 59  Os procedimentos para a disponibilização de vagas na educação infantil são:  

I - a adequação da idade para o agrupamento III; 

II - a ordem de sua inscrição. 

   

Art. 60  No ato da matrícula, o interessado deve apresentar os originais e as cópias dos mesmos documentos: 

I - certidão de nascimento do aluno; 

II - comprovante de endereço; 

III - carteira de vacina atualizada; 

IV – Comprovação de renda;  

V – Comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso. 

§ 1º Caso o interessado não possua os documentos originais necessários, a equipe gestora deve encaminhá-lo às 

instâncias competentes para as devidas providências. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA FREQUÊNCIA 
 

Art. 61  A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor e inserida, por ele, no Diário de Classe.     

 

Art. 62  Os atrasos diários da criança, devem ser justificados pela família ou responsáveis e, não impedem a sua 

frequência em sala de aula.   

 
Art. 63  As ausências da criança a partir de três dias consecutivos devem ser justificadas pela família ou 

responsáveis.  

   

SUBSEÇÃO III 
DA TRANSFERÊNCIA 

 
Art. 64 As transferências podem ocorrer em qualquer época do ano letivo, mediante solicitação do responsável 

legal pela criança. 

SEÇÃO III 
DA PROPOSTA CURRICULAR 

 
Art. 65 O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de 

idade e 11 meses.  

 

Art. 66  O currículo da educação infantil deve ter, como eixos norteadores, as interações e a brincadeira, 

garantindo experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, 

corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos 

da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 

gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, 

e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações 

espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de 

cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões 

de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento 

das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes 

plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da 

vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos 

tecnológicos e midiáticos.      

SEÇÃO IV 
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Art. 67  A educação infantil deve criar procedimentos para acompanhamento contínuo do trabalho pedagógico e 

para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação, 

garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; 

II - a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças; 

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes 

momentos de transição vividos pela criança; 

IV - fichas descritivas dos saberes dos alunos que permitam às famílias conhecer o trabalho da educação infantil e 

os processos de ensino e de aprendizagem e do desenvolvimento da criança. 

Parágrafo único. As fichas descritivas dos saberes dos alunos são elaboradas pelo professor responsável, 

trimestralmente, e arquivadas na unidade educacional. 

 

TÍTULO VI 
DA DOCUMENTAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DA UNIDADE EDUCACIONAL 
 

Art. 68  Compõem os documentos obrigatórios da organização geral da unidade educacional:  

I - os livros de registro de: 

a) tempos pedagógicos: reunião pedagógica e de formação continuada;   

b) reuniões de pais; 

c) reuniões de avaliação institucional; 

d) reuniões da equipe gestora; 

e) bens patrimoniais; 

f) ocorrências; 

g) balancetes. 

 

II - os prontuários de alunos contendo, entre outros, especificamente: 

a) ficha de matrícula; 

b) ficha de avaliação descritiva trimestral; 

c) cópia da certidão de nascimento ou do registro geral (RG); 

d) cópia do comprovante de residência; 

e) cópia de carteira de vacinação; 

f) comprovante de renda, para comprovação da renda percapita  
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III - os prontuários dos docentes, dos especialistas e dos funcionários, contendo, entre outros, especificamente: 

a) cópia do documento de identidade – RG; 

b) ficha funcional; 

c) cópia da documentação exigida para o cargo ou a função que exerce. 

 

TÍTULO VII 

DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Art. 69 O Projeto Sócio-Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar 

em, continuadamente, aperfeiçoar a educação ofertada na unidade educacional. 

Parágrafo único. O Projeto Sócio Pedagógico deve ficar à disposição de toda a comunidade. 

 

Art. 70 Na elaboração do Projeto Sócio Pedagógico a comunidade escolar deve considerar, entre outros, os 

seguintes elementos: 

I - os relatórios da avaliação institucional; 

II - as metas, as estratégias, as ações e as responsabilidades coletivas e individuais, definidas pela avaliação 

semestral 

TÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO INSITUCIONAL 

 
Art. 71  A  avaliação institucional é um instrumento de planejamento que visa, de forma legítima e democrática, à 

elaboração de Programas e Projetos que assegurem o aperfeiçoamento da qualidade da educação ofertada na 

unidade educacional. 

Art. 72  São objetivos específicos da avaliação institucional, dentre outros: 

I - avaliar o processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido nas unidades educacionais; 

II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação social de 

ofertar uma educação de qualidade; 

III - articular uma avaliação de caráter formativo que concorra, no decorrer do processo, para: 

a) o aperfeiçoamento dos recursos humanos da unidade educacional; 

b) a qualificação da participação das famílias no processo de avaliação. 

 

Art. 73 A auto avaliação constitui um processo por meio do qual a gestão dos aspectos pedagógicos, financeiros e 

administrativos da instituição, dentre outros especificamente: 

I -  o que a instância avaliada faz e como o faz; 

II -  o que a instância avaliada planejou fazer e o que de fato realizou; 

III -  o que a instância avaliada precisa fazer para realizar o que planejou e não cumpriu; 
 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 74  O presente Regimento Escolar deve ser respeitado e acatado por toda a comunidade educacional. 

Parágrafo único. O Regimento Escolar deve estar disponível à toda comunidade.  

 
Art. 75  O presente Regimento entra em vigor à partir de sua publicação. 

 

 

Campinas, 09 de maio de 2.019. 

 

 

________________________________ 

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 
Presidente 
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ATIVO NOTA             
EXPLICATIVA

2018 2017 PASSIVO NOTA             
EXPLICATIVA

2018 2017

CIRCULANTE CIRCULANTE

CAIXA NT 04 253,84                       676,51                51 EMPRÉSTIMOS 20.340,00                  12.958,80         
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 56.634,84                  442,00                52 FORNECEDORES 1.128,83                    12.923,25         
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 3,78                           -                     53 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.286,53                    7.730,38           
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 299.002,24                154.927,88         54 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 245.463,66                237.462,31        
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 86.414,47                  39.398,65           55 CONTAS A PAGAR 2.700,00                    2.700,00           
CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS 56 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS -                             
FMAS MUNICIPAL 433.242,00                370.674,39         57 FMAS MUNICIPAL NT.07 450.840,58                372.077,83        
FMAS ESTADUAL 15.750,00                  15.750,00           58 FMAS ESTADUAL NT.07 20.112,12                  15.775,76         
FMAS FEDERAL -                             29.052,48           59 FMAS FEDERAL NT.07 -                             31.589,74         
FMDCA 494.130,51                195.514,50         60 FMDCA NT.07 551.676,55                230.659,10        
FIEC -                             10.000,00           61 FUNDAÇÃO FEAC NT.07 181.245,63                76.293,88         
ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 62 INSTITUTO ROBERT BOSCH NT.07 -                             5.789,96           
FUNDAÇÃO FEAC 117.582,25                40.512,19           63 ABRINQ NT.07 -                             -                    
ABRINQ -                             -                     64 PRIMAVERA NT.07 -                             39.548,81         
ESTOQUE -                             65 INSTITUTO MAHLE NT.07 -                             48.553,64         
VEICULOS 62.525,00                  -                     66 PRONAC NT.07 172.211,25                72.217,17         
OUTROS VALORES A RECEBER 67 FIEC NT.07 (40,95)                        12.011,26         
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES -                             175,52                68 RECEITA DIFERIDA -                             
ALUGUÉIS A RECEBER 10.400,00                  19.200,00           69 RECEITA DIFERIDA NT.07 944,55                       252,23              
PRÊMIOS DE SEGUROS 934,46                       1.506,51             75 -                             
TOTAL DO CIRCULANTE 1.576.873,39              877.830,63         76 TOTAL DO CIRCULANTE 1.653.908,75              1.178.544,12     

77 -                             
NÃO CIRCULANTE 78 NÃO CIRCULANTE -                             
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 8.482.888,42              8.458.695,89      79 EMPRÉSTIMOS (4.670,81)                   22.685,83         
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO NT 04 25.292,06                  23.865,06           80 RECEITA DIFERIDA -                             
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (1.869.025,53)            (1.695.922,77)     81 RECEITA DIFERIDA NT.07 2.791,77                    2.429,98           

82 -
83 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -                             
84 PATRIMÔNIO SOCIAL 6.865.374,49              6.865.374,49     
85 SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 78.882,47                  -                    
86 SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR (404.565,61)               (404.565,61)      
87 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.307,28                  -                    

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 6.639.154,95              6.786.638,18      TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 6.563.998,63              6.460.808,88     

TOTAL ATIVO 8.216.028,34              7.664.468,81      TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.216.028,34              7.664.468,81     

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DETTLOFF VON SIMSON JUNIOR
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC:  1SP263388/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE
C.N.P.J 71.748.305/0001-24

FLUXO DE CAIXA 
DESCRIÇÃO 2018 2017
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 RESULTADO DO EXERCÍCIO 78.882,47         (404.565,61)      
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.307,28         -                    
 RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO 103.189,75       (404.565,61)      
 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 173.102,76       191.504,46       
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER (399.201,20)      (18.145,03)        
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ESTOQUE (62.525,00)        -                    
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OUTROS VALORES A RECEBER 8.975,52           -                    
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 572,05              1.682,87           
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES (11.794,42)        2.238,62           
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS 471.528,03       (300.479,61)      
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (443,85)             (16.285,35)        
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 8.001,35           48.097,35         

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.054,11           329.816,32       
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 292.459,10       (570.701,59)      
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
COMPRAS DE IMOBILIZADO (25.813,16)        (3.886,38)          
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO POR DOAÇÃO -                    (1.850,54)          
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO POR SUBVENÇÃO -                    (10.536,00)        
INVESTIMENTOS -                    -                    
RESULTADO POR BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO 193,63              30.205,38         
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (25.619,53)        13.932,46         
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL -                    -                    
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (19.975,44)        35.644,63         
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO (19.975,44)        35.644,63         
4.  AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 246.864,13       (116.558,89)      
5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 195.445,04       312.003,93       
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 442.309,17       195.445,04       

DETTLOFF VON SIMSON JUNIOR                                           JADER SIQUEROLI
    PRESIDENTE                                                                                CRC:  1SP263388/O-0

CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE
C.N.P.J 71.748.305/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

SUPERÁVIT'S 
ACUMULADOS

AJUSTES DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL
SUPERÁVIT/DÉFICIT

TOTAL DO 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 
01.01.2017           7.003.846,08                           -                            -                            -               (138.471,59)        6.865.374,49 

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO 
PERÍODO                          -                             -                            -                            -               (404.565,61)          (404.565,61)

AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES                          -                             -                            -                            -                             -                             -   

AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL                          -                             -                            -                            -                             -                             -   

TRANSFERÊNCIA DE 
SUPERÁVIT DE 
RECURSOS SEM 
RESTRIÇÃO

           (138.471,59)                           -                            -                            -                 138.471,59                           -   

SALDO FINAIS EM 
31.12.2017           6.865.374,49                           -                            -                            -               (404.565,61)        6.460.808,88 

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO 
PERÍODO                          -                             -                            -                            -                  78.882,47              78.882,47 

AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES                          -                             -                 24.307,28                          -                             -                24.307,28 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL                          -                             -                            -                            -                             -                             -   

TRANSFERÊNCIA DE 
SUPERÁVIT DE 
RECURSOS SEM 
RESTRIÇÃO

                         -                             -                            -                            -                             -                             -   

SALDOS FINAIS EM 
31.12.2018        6.865.374,49                            -                24.307,28                           -             (325.683,14)        6.563.998,63 

OBSERVAÇÕES :  A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000
 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DETTLOFF VON SIMSON JUNIOR
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
 CRC:  1SP263388/O-0

MOVIMENTO DO PERÍODO 2018

2018 2017

RECEITAS PRÓPRIAS 743.282,20           689.838,15          
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT.06

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA NT.06.1 25.234,95               10.060,61              
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA NT.06.2 16.169,01               11.774,76              
DONATIVO SANASA NT.06.3 23.623,53               24.684,64              
DOAÇÕES EM ESPÉCIE NT.06.4 350.198,52             250.595,57            

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO -
VENDAS DE SUCATAS 96,90                     404,50                   
BAZAR (2.363,75)               1.105,00                
PROMOÇÕES E EVENTOS - 4.059,19                

FESTAS -
FESTA JUNINA NT.06.5 10.538,43               8.946,89                

VOLUNTARIADO NT.06.6 117.640,00             176.866,00            
RECEITA PATRIMONIAL -

ALUGUEL - 19.200,00              
VENDA DE BENS - 11.550,00              

OUTRAS RECEITAS -
RECUPERAÇÃO DE DESPESA NT.06.7 106.968,29             67.365,64              
NOTA FISCAL PAULISTA NT.06.8 84.536,88               93.764,45              
REEMBOLSO DE DESPESAS NT.06.7 1.663,71                2.802,55                

RECEITAS FINANCEIRAS NT.05 8.975,73                6.658,35                
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07 2.140.197,43       2.017.525,56       
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 1.654.311,82          1.449.457,56          
FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL 58.663,64               64.713,02              
FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL 31.589,74               127.806,65            
FMDCA 330.250,17             160.369,90            
FIEC 12.052,21               7.988,74                
PROJETO ALLEGRO - PRONAC 50.088,37               193.363,78            
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.241,48                13.825,91              
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 750.147,97           598.283,06          
FUNDAÇÃO FEAC 304.931,42             320.674,45            
FUNDAÇÃO FEAC - SHALON 1.324,14                -
FUNDAÇÃO FEAC - VILA FRANCISCA 90.000,00               -
ABRINQ - 53.529,20              
INSTITUTO ROBERT BOSCH 85.789,96               74.210,04              
INSTITUTO MAHLE 88.553,64               56.446,36              
PRIMAVERA 179.548,81             93.423,01              
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08 523.938,16           520.265,61          
COTA PATRONAL 505.338,18             502.223,97            
PIS 18.599,98               18.041,64              
(=) RECEITAS TOTAIS 4.157.565,76       3.825.912,38       
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 2.275.194,67       2.259.918,83       
SALÁRIOS 1.000.540,31          1.353.540,01          
13º SALÁRIO 369.196,50             136.314,93            
FÉRIAS 276.833,13             189.243,37            
AVISO PRÉVIO 1.581,79                11.071,57              
ENCARGOS SOCIAIS 174.831,45             307.045,72            
ASSISTÊNCIA MÉDICA 77.286,94               104.610,61            
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL 186.938,92             77.066,60              
AUXÍLIO PEDÁGIO 3.419,70                3.378,84                
SEGURO DE VIDA 13.629,14               7.803,50                
VALE ALIMENTAÇÃO 13.129,06               12.452,72              
VALE REFEIÇÃO 7.301,03                2.329,50                
VALE TRANSPORTE 122.427,02             39.423,99              
UNIFORMES 17.382,29               1.879,90                
AUXÍLIO CRECHE 10.697,39               13.757,57              
(-) DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 11.420,00             26.736,83            
ESTAGIÁRIOS 11.420,00               26.736,83              
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 856.499,70           1.004.440,17       
ALUGUÉIS 6.592,35                6.000,00                
ÁGUA E ESGOTO 31.694,59               34.202,86              
ENERGIA ELÉTRICA 45.470,66               41.078,53              
TELEFONE 49.135,88               42.501,30              
INTERNET 14.615,33               247,58                   
SEGUROS 2.733,60                6.093,32                
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 49.149,47               17.407,37              
DEPRECIAÇÃO 173.134,12             191.504,46             
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.978,25                142.476,83             
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 472.329,05             521.746,10             
IMPOSTOS E TAXAS 1.666,40                1.181,82                

CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE
C.N.P.J: 71.748.305/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R$)

NOTAS 
EXPLICATIVAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL


