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I – HISTÓRICO E ANÁLISE 
 
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é uma conquista da cidadania plena, 
da qual todos os brasileiros são titulares, que supõe o acesso de crianças de 0 a 5 anos à 
Educação Infantil como uma garantia do exercício desta cidadania. 
 
A integração da Educação Infantil no âmbito da Educação Básica, como direito das crianças 
de 0 a 5 anos e suas famílias, dever do estado e da sociedade civil é fruto de muitas lutas 
desenvolvidas especialmente por educadores e alguns segmentos organizados que ao longo 
dos anos vem buscando definir políticas públicas para essa faixa etária. 
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, trata deste assunto de 
maneira genérica e bastante suscinta, definindo a oferta em creches, para crianças até 03 
anos de idade e pré-escolas, para crianças de 04 e 05 anos de idade. 
 
Com a promulgação da Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007 que criou o FUNDEB e 
subvinculou 20% do total de impostos e transferências à manutenção e desenvolvimento da 
educação básica, a educação infantil começa a ter recursos que deverão ser aplicados 
obrigatoriamente nesta etapa de ensino. 
 
O Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº10.098, de 09/01/2001 estabelece como 
uma de suas metas a ampliação do atendimento em tempo integral para as crianças de 0 a 5 
anos o que aumenta o número de matrículas progressivamente. 
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No município de Nova Venécia, a Lei Municipal nº 2.641, de 03/05/2004 aprova o Plano 
Municipal de Educação com metas para o funcionamento adequado das instituições de 
educação infantil e assegura a necessidade de “espaço interno, com iluminação, insolação, 
ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, 
esgotamento sanitário”, instalações sanitárias e higiene das crianças, ambientes adequados 
para brincadeiras e para alimentação das crianças e acessibilidade. 
 
Foram criadas em anos anteriores na EMEF Francisco Sechim, sala anexa ao CMEI Odorico 
Domingos, na EMEF Cedrolândia, sala anexa ao CMEI Romeu Cardoso, na EMEF São 
Gonçalo, sala anexa ao CMEI Maria Caliman Lobo e na EMEF Regina Alves Dutra, sala 
anexa ao CMEI Regina Célia Meneguette Frisso, todas localizadas na zona rural do 
município.  
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Todas as escolas citadas pertenciam nesta época à rede estadual de ensino, mas as 
comunidades rurais precisavam ser atendidas com a oferta de vagas para a Educação Infantil. 
Não havendo número suficiente de alunos para a construção de um novo prédio escolar e 
havendo salas ociosas do Ensino Fundamental, estabeleceu-se uma     
parceria entre Prefeitura de Nova Venécia com contratação de professor e servente, oferta de 
material didático e pedagógico, assessoria pedagógica e alimentação escolar e estado do 
Espírito Santo com a cessão das salas. 
 
Em 2005, com a municipalização destas escolas através do Convênio de Municipalização Nº 
187/2005, perdeu-se a lógica dos Centros Municipais de Educação Infantil fornecer material 
pedagógico e didático, bem como prestarem assessoria nestas escolas de Ensino 
Fundamental, pertencendo à mesma rede de ensino. 
 
Portanto, a Secretaria Municipal de Educação solicita parecer quanto à transferência de 
responsabilidades que hoje pertence aos Centros Municipais de Educação Infantil localizados 
na sede para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental do interior que abrigam as salas 
de Educação Infantil. 
 
 



II- PARECER E VOTO 
 
Considerando o Convênio de Municipalização das Escolas Estaduais onde estão localizadas 
as salas anexas; 
 
Considerando o direito de todas as crianças da matrícula na primeira etapa da educação 
básica; 
 
Considerando que a Resolução CMENV nº 01/2007, art.48, admite em caráter excepcional 
o funcionamento de turmas de Educação Infantil em Escolas de Ensino Fundamental; 
 
Somos de parecer favorável que se transfira a jurisdição administrativa e pedagógica das 
salas anexas acima citadas para as Escolas de Ensino Fundamental, alterando através de 
Decreto Municipal a classificação das mesmas. 
 
Considerando a estrutura física das escolas de Ensino Fundamental entendemos que o art. 
47 da Resolução CMENV 01/2007, proíbe a matrícula de alunos de creche (0 a 3 anos) 
onde não existir berçário, lactário e fraldário, condicionando, portanto, somente  a matrícula 
de 04 e 05 anos nestas escolas. 
 
Considerando que é meta deste município prevista no Plano Decenal Municipal de Educação, 
Lei Municipal nº 2.641, de 03/05/2004, ampliar o atendimento da educação infantil até 
2014 para 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das crianças de 4 e 5 anos, também é 
de nosso parecer que a educação infantil funcione nestas escolas somente enquanto não 
houver demanda razoável de alunos de 0 a 5 anos que justifique a construção de um prédio 
próprio para atender os alunos desta etapa de ensino. 
 
 
È como pensamos. 
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Aprovado na Comissão Especial, pelo deferimento. 



Em 28/09/2009. 
 
 
Alexsandra Gomes Biral Stauffer- relatora 
Telma Pestana dos Santos 
Rosana Maria Cuquetto Leite 
 
 
III - VOTO DA PLENÁRIA 
 
O Plenário acompanha, por unanimidade, o voto da Comissão, pelo deferimento. 
 
 
Baixa-se a Resolução Competente. 
Sala das Sessões, em 08/10/2009. 
 
 
 

 
 
 


