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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME 

NOVA PETRÓPOLIS - RS 
 

 
RESOLUÇÃO N.º 003/2009 

 

Estabelece normas para a oferta de 

Educação Infantil, no Sistema Municipal de 
Ensino de Nova Petrópolis. 

 

 
 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA PETROPOLIS, ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no Art. 11, inciso III e IV da Lei Federal n.º 

9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

 
RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 
 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Art. 1º - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é ofertada 

em instituições responsáveis pela educação e pelo cuidado da criança na faixa etária 

de  zero a seis anos de idade, em todos os seus aspectos, complementando a ação 
da família e da comunidade, sendo que a sua oferta, no âmbito do Sistema de 

Ensino do Município de Nova Petrópolis, está sujeita às normas estabelecidas na 

presente resolução. 
 

Art. 2º - A Educação Infantil será oferecida por Instituições Públicas e 

Privadas de Educação Infantil.  
 

Art. 3º - A autorização de funcionamento e a supervisão das instituições 

públicas e privadas de educação infantil, que atuam na educação de crianças de 

zero a seis anos, serão reguladas pelas normas desta Resolução. 
 

Parágrafo Único: Entende-se por instituições privadas de educação infantil, 

aquelas instituições enquadradas nas categorias de particulares, comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, nos termos do artigo 20 da Lei Federal nº 9.394/96. 

 

Art. 4º- As Escolas Municipais de Ensino Fundamental poderão, mediante 

autorização do Conselho Municipal de Educação, oferecer Educação Infantil – Pré 
Escola, para crianças de quatro (04) a seis (06) anos. 

 

Parágrafo Único: Em caráter excepcional, quando a escola demonstrar que 
tem condições de atender os alunos de creche, o funcionamento de turmas deste 

nível de Educação Infantil poderá ser autorizado pelo Conselho Municipal de 

Educação. 
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Art. 5º - A educação infantil compreenderá os seguintes níveis: 

 
I – creche,  para crianças de até 3 anos e 11 meses de idade; 

II - pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses.  

 

§ 1º - As instituições de educação infantil que mantêm o atendimento a 
crianças de zero a três anos em creche e/ou  de quatro a 5 anos e 11 meses em 

pré-escola constituirão escolas de educação infantil, com denominação própria.  

 
§ 2º - As crianças portadoras de necessidades educativas especiais - PNEEs  

serão, preferencialmente, atendidas na rede regular de creches e/ou pré-escolas, 

respeitado o direito ao atendimento adequado em seus diferentes aspectos, 
conforme estabelece a Lei Federal n.º 9.394/96, capítulo V, da Educação Especial. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS  
 

 

Art. 6º - A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

 
Art. 7º - A educação infantil tem por objetivos: 

 

I - proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar da criança, 

seu desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e social; 
II - promover a ampliação das experiências e estimular o interesse da criança 

pelo processo do conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade; 

III - desenvolver um trabalho educacional voltado para a aquisição e 
construção de conhecimentos em relação ao mundo, partindo da realidade       

sócio-cultural da criança, enfatizando a linguagem, o movimento, as artes, a 

matemática, o meio ambiente e as relações sociais; 
IV - propiciar à criança o desenvolvimento de autoimagem positiva e o 

convívio construtivo no processo de socialização e interação com o grupo, 

respeitadas, entre outras, as diferenças de classe social, etnia e sexo.  

 
Art. 8º - Para atingir os objetivos, as instituições de educação infantil deverão 

promover a integração com a família e comunidade. 

  
Parágrafo Único: Dadas as particularidades do desenvolvimento da criança de 

zero a seis anos, a educação infantil cumpre duas funções indispensáveis e 

indissociáveis: educar e cuidar. 
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CAPÍTULO III 

 
 

DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
 Art. 9º - A Resolução CEB n.º 1, de 7 de abril de 1999, e o Parecer CNE/CEB 

nº 22/98, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

afirmando que as Propostas Pedagógicas das Escolas de educação infantil devem 
respeitar: 

 

I- As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem 
respeitar os seguintes  fundamentos norteadores: 

 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum; 
b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 
Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. 

 

II - As Instituições de Educação Infantil ao definir suas Propostas Pedagógicas 
deverão explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal dos 

alunos, suas famílias, professores e outros profissionais, e a identidade de cada 

Unidade Educacional, nos vários contextos em que se situem. 

III - As Instituições de Educação Infantil devem promover em suas Propostas 
Pedagógicas, práticas de educação e cuidados que possibilitem a integração entre os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais da criança, 

entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. 
IV - As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil, ao 

reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo 

próprios, com os demais e o próprio ambiente de maneira articulada e gradual, 
devem buscar a partir de atividades intencionais, em momentos de ações, ora 

estruturadas, ora espontâneas e livres, a interação entre as diversas áreas de 

conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo assim com o provimento de 

conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores. 
V - As Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil devem organizar suas 

estratégias de avaliação, através do acompanhamento e dos registros de etapas 

alcançadas nos cuidados e na educação para crianças de 0 a 6 anos, “sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. 

    VI - As Propostas Pedagógicas e os regimentos das Instituições de Educação 

Infantil devem ser elaborados em cooperação com os profissionais da Educação, 

pais e comunidade, proporcionando condições de funcionamento das estratégias 
educacionais, do uso do espaço físico, do horário e do calendário escolar, que 

possibilitem a adoção, a execução, avaliação e o aperfeiçoamento das diretrizes. 
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CAPÍTULO IV 

 
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Art. 10º - A proposta pedagógica deve estar fundamentada numa concepção 

de criança como cidadã em processo de desenvolvimento, como sujeito ativo da 
construção do seu conhecimento, como sujeito social e histórico marcado pelo meio 

em que se desenvolve e que também o marca. 

 
Parágrafo Único: Na elaboração e execução da proposta pedagógica será 

assegurado à instituição de educação infantil, na forma da lei, o respeito aos 

princípios do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. 
 

Art. 11 - Compete à instituição de educação infantil elaborar e executar, de 

forma participativa, sua proposta pedagógica, a qual deverá conter: 

 
I - fins e objetivos da proposta; 

II - a concepção de criança, de desenvolvimento infantil e de aprendizagem; 

III - a apresentação dos pressupostos teórico-metodológicos que 
fundamentam a prática pedagógica; 

IV - a intencionalidade educativa preservando a espontaneidade da criança; 

V - os princípios da ética, da identidade, da política, da igualdade e a estética 
da sensibilidade que interferem na formação do indivíduo e do coletivo; 

VI - a descrição e análise das características da população do grupo sócio-

econômico a atender, da comunidade e do contexto no qual se insere a instituição; 

VII - o regime de funcionamento; 
VIII - o reconhecimento da importância da identidade pessoal de todos os 

envolvidos na ação educativa, tendo em vista a situação sócio-econômica, as 

questões de gênero, etnia, idade, níveis de desenvolvimento físico e psicológico da 
criança; 

IX - a descrição da sistemática de atendimento à saúde e à nutrição das 

crianças; 
X -  o espaço físico, instalações e equipamentos; 

XI - a organização pedagógica do ambiente, que permita formas alternativas 

de atividades coletivas e individuais, envolvendo crianças e adultos; 

XII - a relação de recursos humanos, especificando cargos e funções, 
habilitação e níveis de escolaridade; 

XIII a articulação de esforços entre profissionais que interagem com as 

crianças; 
XIV - a organização do cotidiano de trabalho junto às crianças, priorizando a 

interação entre as diversas áreas do conhecimento e aspectos da vida cidadã, como 

conteúdos básicos para a construção de conhecimentos e valores, em um contexto 

lúdico e prazeroso; 
XV - a proposta de articulação da instituição com a família da criança, sua 

comunidade e as ações conjunta em seu benefício; 

XVI - estímulo ao desenvolvimento das diferentes formas de linguagens, da 
auto-estima e da criatividade infantil;  

XVII - plano curricular, especificando objetivos,  organização dos conteúdos e 

as metodologias de trabalho; 
XVIII - Processo de avaliação do desenvolvimento integral da criança; 

XIX - o processo de planejamento geral, a avaliação institucional e a 

avaliação do trabalho pedagógico; 
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XX - o processo de articulação da educação infantil com o ensino 

fundamental. 
 

Art. 12 – Cabe ao sistema Municipal de Ensino, através de órgão(s) 

próprio(s), realizar acompanhamento, controle, avaliação e assessoramente às 

Instituições de Educação, de modo a oferecer suporte técnico-pedagógico para o 
implemento de metodologias que visem à execução da proposta pedagógica. 

 

Art. 13 - A avaliação na educação infantil será realizada mediante 
acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tomando como 

referência os objetivos estabelecidos para essa etapa da educação, sem objetivo de 

promoção mesmo para acesso ao ensino fundamental. 
 

Art. 14 - A organização dos grupos ou turmas será de acordo com a Proposta 

Pedagógica e o espaço físico da instituição, recomendada a seguinte relação, não 

ultrapassando o limite máximo: (Artigo alterado pelo Regimento Escolar da Educação Básica das Escolas 

Municipais de Nova Petrópolis, aprovado em 2012 pelo Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis) 
   

 

a) Nos casos em que for necessário e toda vez que a turma exceder em 50%  

(cinqüenta por cento) o número de alunos previsto nesta Resolução, admite-se a 
possibilidade do professor ter a assistência de um auxiliar, cuja formação mínima 

exigida é a de Ensino Médio, preferencialmente, na Modalidade Normal; 

b) Nenhuma turma pode funcionar sem a presença de professor habilitado, na 
  forma da lei;  

  

  
 

CAPÍTULO V 

 

DOS RECURSOS HUMANOS 
 

 

Art. 15 - Para o exercício da função de direção das instituições de educação 
infantil, exigir-se-á profissional habilitado em curso de graduação plena em 

Pedagogia ou em nível de pós-graduação em Gestão ou Administração Escolar, ou 

Supervisão Escolar, ou Educação Infantil bem como experiência docente de no 

mínimo dois (02) anos. 
 

Art. 16 - O docente para atuar na educação infantil, deverá estar formado em 

curso de nível superior com licenciatura plena em Educação Infantil, admitida como 
formação mínima, a oferecida em nível médio - modalidade normal.   

 

§ 1º - A mantenedora promoverá, sistematicamente, a formação continuada 
dos professores legalmente habilitados para o magistério, em exercício em 

instituições de educação infantil, de modo a viabilizar formação que atenda aos 

Turmas e grupos por Idades  Números de alunos e Profissionais 
Crianças de 3 a 12 meses → 06 crianças/01 profissional da educação 

Crianças de 12 a 24 meses → 08 crianças/01 profissional da educação 

Crianças de 2 anos a 2 anos 11 meses→    10 crianças/01 profissional da educação 

Crianças de 3 anos a 3 anos 11 meses 15 crianças/01 profissional da educação 
Crianças de 4 anos a 4 anos 11 meses→    20 crianças/01 profissional da educação 

Crianças de 5 anos a 6 anos  →  20 crianças/01 profissional da educação 
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objetivos da educação infantil e às características da criança de zero a seis anos de 

idade. 
 

Art. 17 - As mantenedoras das instituições de educação infantil poderão 

organizar equipes multiprofissionais para atendimentos específicos às turmas sob 

sua responsabilidade, tais como: pedagogo, psicólogo, pediatra, nutricionista, 
assistente social e outros. 

 

 
 

CAPÍTULO VI 

 
OS RECURSOS FÍSICOS, MATERIAIS E PEDAGÓGICOS 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

   
Art. 18 - Os espaços serão projetados, de acordo com as normas desta 

Resolução, a fim de favorecer o desenvolvimento da criança de zero a seis anos, em 

sua característica de ser livre, buscando ampliar os diferentes olhares sobre o 
espaço, visando construir o ambiente físico que promova aventuras, descobertas, 

criatividade, desafios, aprendizagens, e que facilite a interação criança com criança, 

criança com adulto e deles com o meio ambiente. O espaço lúdico infantil deve ser 

dinâmico, vivo, ”brincável”, explorável, transformável, e acessível a todos, 
respeitada as necessidades de proteção para perigos físicos. 

 

Parágrafo Único: Em se tratando de turmas de educação infantil, em escolas 
de ensino fundamental e/ou médio, alguns destes espaços deverão ser de uso 

exclusivo da criança de zero a seis anos, podendo outros serem compartilhados com 

os demais níveis de ensino, desde que a ocupação se dê em horário diferenciado, 
respeitada a proposta pedagógica da escola. 

 

Art. 19 – Os ambientes destinados à Educação Infantil na faixa etária de 03 

meses a  2 anos e 11 meses, a serem construídos ou adaptados, devem dispor, 
no mínimo, de: 

    

 
I - portaria para a recepção das crianças e da família; 

II - sala para atividades administrativo-pedagógicas; 

III - sala para professores; 
IV - sala de atividades, com a proporção mínima de 1,20m² por criança, 

exclusiva, com iluminação natural e ventilação direta, em condições de conforto e 

higiene, devendo ser integrada ao berçário; dotada de prateleiras, cadeiras, 

brinquedos e equipamentos para a refeição das crianças – cadeira alta com bandeja 
– em número suficiente aos alunos e adequados à faixa etária; as janelas devem ter 

proteção contra a incidência do sol e o piso deve ser revestido de material lavável, 

antiderrapante, íntegro e não ser revestido de forração tipo carpete. Deve ser 
integrada ao berçário; 

V- berçário, com berços individuais – um para cada criança, respeitando-se a 

distância de 50 cm entre eles e das paredes, com janelas para o ambiente externo 

dotadas de proteção; piso revestido de material lavável, íntegro e quente; 
VI- local para o banho de sol das crianças ou solário, sendo as dimensões 

compatíveis com o número de alunos, devendo estar localizado junto à sala de 

atividades e com orientação solar; 
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VII – local na escola para atividades ao ar livre, devem ser providas de 

cerca(s) de proteção para garantir a segurança das crianças, com os seguintes 
requisitos: 

a) dimensões que assegurem, no mínimo, 3m² por aluno, considerando, para 

o cálculo dessa proporção, o número de crianças que utilizam esta área, por turno; 

b) equipamentos adequados à faixa etária das crianças; 
 

VIII – sala(s) para o preparo da alimentação, ou lactário, dotado dos 

equipamentos e utensílios necessários ao preparo dos alimentos e mamadeiras e 
higienização; 

IX – local interno para amamentação provido de cadeira com encosto; 

X – fraldário ou bancada, provida de bordas de segurança, para higienização 
das crianças e troca de roupas, com altura mínima de 80 cm e profundidade de 

60cm, em anexo à banheira ou lavatório com torneira, com dispositivo de água 

potável quente e fria; 

XI – sanitários, providos de vestiários e boxe com chuveiro, destinados aos 
adultos que atuam junto às crianças; estes equipamentos devem ser em número 

suficiente e próprio; 

XII – lavanderia ou área de serviço com tanque. 
 

Parágrafo Único: As dependências citadas nos incisos VIII, X, XI e XII devem 

ser pavimentadas com pisos que ofereçam segurança e de fácil limpeza e ter as 
paredes revestidas com material liso e lavável, no mínimo, até 1,50m de altura. 

  

Art. 20 – Os ambientes destinados à Educação Infantil a partir dos 3 anos, 

a serem construídos ou adaptados, devem dispor, no mínimo, de: 
 

I - espaços para recepção; 

II – sala para atividades administrativo-pedagógicas; 
III sala para os professores; 

IV – sala(s) de atividades atendendo à proporcionalidade mínima de 1,20m² 

por criança, de uso exclusivo, iluminação e ventilação direta; a(s) janelas(s) devem 
ter proteção contra a incidência direta do sol e o piso revestido de material lavável, 

íntegro, não podendo ser do tipo carpete. Deve ser  mobiliada e equipada de acordo 

com a faixa etária e com o número de crianças, com mesas e cadeiras em número 

suficiente para os alunos, mesa e cadeira para o professor, armário(s) e 
prateleira(s) para a guarda do material pedagógico, em condições de segurança e 

conforto; 

 V – sala(s) e /ou local(s) apropriado(s), com segurança e privacidade, para o 
desenvolvimento das atividades múltiplas, dispondo de iluminação natural e 

ventilação direta, resguardado de intempéries, com área mínima de 1,50 m2 por 

criança, não podendo ser espaços de circulação; 

 VI – dependência dotada dos equipamentos e utensílios para o preparo da 
alimentação; 

 VII – local adequado para a realização das refeições; 

 VIII – sanitários, de uso exclusivo, com iluminação e ventilação direta, 
individualizado por gênero, adequado à faixa etária das crianças, provido de portas 

sem chaves nem trincos, e de lavatório com espelho, preferencialmente situado 

junto à(s) sala(s) de atividades. Um dos sanitários deverá estar adaptado a 
portadores de necessidades especiais, devendo ser provido de porta com, no 

mínimo, 80 cm de largura e barras laterais de apoio; 

 IX – bebedouro, equipado com dispositivo de filtro, localizado em local de fácil 

acesso ao educando; 
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 X – sanitários, providos de vestiários e boxe com chuveiro, destinados aos 

adultos que atuam junto às crianças; estes equipamentos devem ser em número 
suficiente e próprio; 

XI – lavanderia ou área de serviço com tanque. 

 XII – locais na escola para atividades ao ar livre, devem ser providas de 

cerca(s) de proteção para garantir a segurança das crianças, com os seguintes 
requisitos: 

 a) dimensões que assegurem, no mínimo, 3m² por aluno considerando, para 

o cálculo dessa proporção, o número de crianças que utilizam esta área por turno; 
 b) equipamentos adequados à faixa etária das crianças, em bom estado de 

conservação; 

 c) praça de brinquedos provida de cerca de proteção para o uso exclusivo 
dessa faixa etária; 

 d) espaços livres para brinquedos, jogos e outras atividades curriculares; 

 e) as áreas livres podem ser compartilhadas com outras faixas etárias, desde 

que a ocupação ocorra em horários diferenciados. 
 

 Parágrafo Único: As dependências citadas nos incisos  VI, VII, VIII, X, e XI 

devem ser pavimentadas com pisos que ofereçam segurança e de fácil limpeza e ter 
as paredes revestidas com material liso e lavável, no mínimo, até 1,50m de altura. 

 

Art. 21 - Todo imóvel destinado à educação infantil pública ou privada 
dependerá de aprovação pelo órgão oficial competente. 

 

§ 1º - O prédio deverá adequar-se ao fim a que se destina e atender, no que 

couber, às normas e especificações técnicas da legislação pertinente. 
 

§ 2º - O imóvel deverá apresentar condições adequadas de localização, 

acesso, segurança, salubridade, saneamento e higiene, em total conformidade com 
a legislação que rege a matéria. 

 

§ 3º - Presença de extintores de incêndio e demais equipamentos de 
segurança implantados de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. 

 

§ 4º - Os corredores devem ter 1,20m de largura, no mínimo, com piso de 

material lavável, não escorregadio, com iluminação e ventilação natural e direta; 
 

Art. 22 - Os ambientes internos e externos obrigatórios para Educação infantil 

deverão oferecer condições adequadas e permanentes de conservação, higiene, 
salubridade e segurança, com pisos e rampas de acesso compatíveis para a 

circulação de crianças, pais, idosos e portadores de deficiências físicas. 

    

Art. 23 - As áreas ao ar livre deverão possibilitar as atividades de expressão 
corporal, artística, educação física e de lazer, contemplando, também, áreas 

pavimentadas e gramadas, áreas verdes com vegetação que possibilite regiões de 

sombra e ensolaradas, chão de pedras e de areia. 
 

§ 1º - Poderão existir espaços destinados para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas com a educação ambiental, bem como oportunizando a 
interação com o reino animal e vegetal. 

 

Art. 24 – Os recursos pedagógicos, como brinquedos, jogos, livros e materiais 

diversos para o desenvolvimento da proposta pedagógica, devem ser diversificados, 
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adequados a faixa etária e em quantidade suficiente para o número de alunos, ser 

organizados em condições de limpeza e conservação e disponíveis às crianças, bem 
como, ser constantemente atualizados. 

 

Art. 25 – O acervo bibliográfico deve ser atualizado permanentemente e de 

acordo com a proposta pedagógica. 
 

 

 
CAPÍTULO VII 

 

 
DA CRIAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 26 - Entende-se por criação, o ato próprio pelo qual o mantenedor 

formaliza a intenção  de  criar  e  manter  uma  instituição de educação infantil, e se 
compromete a sujeitar seu funcionamento às normas do respectivo sistema de 

ensino. 

 
§ 1º - O ato de criação se efetiva para as instituições de educação infantil 

mantidas pelo poder público, por decreto governamental ou equivalente e, para as 

mantidas pela iniciativa privada, por manifestação expressa do mantenedor em ato 
jurídico ou declaração própria. 

 

§ 2º - O ato de criação a que se refere este artigo não autoriza o 

funcionamento, que depende da aprovação do Conselho Municipal de Educação.  
 

Art. 27 - Entende-se por autorização de funcionamento, o ato legal pelo qual 

o Conselho Municipal de Educação autoriza o funcionamento da instituição de 
educação infantil. 

 

Parágrafo Único - O funcionamento de creches, pré-escolas e escolas de 
educação infantil vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, dependerá de 

autorização do Conselho Municipal de Educação, obedecendo ao disposto nesta 

Resolução.   

 
Art. 28 - O pedido de autorização para o funcionamento de instituições de 

educação infantil, nos termos desta Resolução, será regulado por ato próprio deste 

Colegiado. 
 

Art. 29 - O processo de autorização para o funcionamento de Instituição de 

educação infantil será encaminhado pela Mantenedora ao Presidente do Conselho 

Municipal de Educação, pelo menos, 45 dias antes do prazo previsto para início das 
atividades e deverá conter os documentos exigidos, conforme exigências constantes 

do Anexo I desta Resolução. 

 
Art. 30 - Constatadas irregularidades ou deficiências, a Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura e Desporto determinará as diligências necessárias e, após 

sanadas, encaminhará o processo ao Conselho Municipal de Educação. 
 

Art. 31 - A desativação das Instituições de educação infantil, autorizadas a 

funcionar, poderá ocorrer por decisão do mantenedor, em caráter temporário ou 
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definitivo, devendo atender legislação específica a ser definida pelo respectivo 

sistema de ensino.  
 

§ 1º - As entidades mantenedoras privadas deverão informar a desativação, 

através de ofício com cópia da ata da reunião. 

§ 2º - Nas instituições mantidas pelo poder público municipal, a desativação é 
feita através de decreto do executivo. 

 

§ 3º - Quando a desativação for de escola pública municipal, a Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto deverá comprovar junto ao Conselho 

Municipal de Educação, a forma alternativa de atendimento das crianças, uma vez 

que é competência do Município a oferta pública deste nível de ensino.  
 

§ 4º - A desativação não poderá ultrapassar o prazo de 03 (três) anos. 

 

Art. 32 - As mantenedoras poderão extinguir a instituição, comunicando o ato 
ao Conselho Municipal de Educação através de ofício com cópia da ata da reunião. 

 

 
 

SEÇÃO I 

 
 

DO FUNCIONAMENTO 

 

 
  Art. 33 - As Instituições de Educação Infantil poderão atender as crianças em 

turno integral. 

 
 § 1º - Entende-se por turno integral um período de atendimento  ininterrupto 

de 07 horas diárias. 

 
 § 2º - O horário de funcionamento do turno integral será das 7horas às 14 

horas, podendo, cada escola, com autorização do Conselho Municipal de Educação, 

funcionar em outro horário. 

 
 § 3º - Eventual atendimento das Escolas de Educação infantil excedente ao 

turno integral previsto nesta Resolução não será considerado como atividade 

escolar, cabendo a essas escolas, juntamente com o Conselho dos Pais regular o 
seu funcionamento. 

 

 Art. 34 - A Pré-Escola que funcionar em Escola de Educação Infantil 

oferecerá, para estas turmas, o turno integral e ininterrupto de sete (07) horas. 
 

 Art. 35 - As turmas de Pré-Escola das escolas municipais de ensino 

fundamental terão uma carga horária diária de quatro (04) horas, devendo cumprir 
duzentos (200) dias letivos anuais, adequando-se ao calendário escolar do 

município. 

 
Art. 36 – O funcionamento das Escolas de Educação Infantil será de, no 

mínimo, duzentos (200) dias letivos anuais. 
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CAPÍTULO VIII 
 

DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 37 - A supervisão que compreende o acompanhamento do processo de 

autorização e a avaliação sistemática do funcionamento das instituições de 

educação infantil é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, a quem cabe velar pela observância das leis de ensino e da 

normatização emanada do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Municipal 

de Educação.  

 
Art. 38 - Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

definir e implementar procedimentos de supervisão, avaliação e controle das 

instituições de educação infantil, na perspectiva de aprimoramento da qualidade do 
processo educacional. 

 

Art. 39 - Compete à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
exercer a supervisão das instituições de educação infantil com a finalidade de 

acompanhar e avaliar: 

 

I - o cumprimento da legislação educacional; 
II - o funcionamento das instituições de educação infantil autorizadas nos 

termos desta Resolução; 

III - a execução da proposta pedagógica; 
IV - a promoção da cooperação técnica, para o aprimoramento da qualidade 

do processo educacional; 

V - as condições de matrícula e permanência das crianças na escola de 
educação infantil; 

VI - o processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados, 

considerando o previsto na proposta pedagógica da instituição de educação infantil 

e o disposto nesta Resolução; 
VII - a qualidade dos espaços físicos, instalações, equipamentos e a 

adequação às suas finalidades; 

VIII - a regularidade dos registros de documentação e arquivo; 
IX - a oferta e execução de programas suplementares de alimentação e 

assistência à saúde nas instituições de educação infantil, mantidas pelo poder 

público; 

X - a busca de apoio na unidade sanitária e outros órgãos necessários para 
fiscalização das condições físico-sanitárias, prévia, de rotina e em casos de 

constatação de irregularidades; 

XI - a articulação da instituição de educação infantil com a família e com a 
comunidade. 

 

Art. 40 - O Conselho Municipal de Educação ou a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto podem, também, propor às autoridades competentes 

o cessar efeitos dos atos de autorização da instituição, quando comprovadas 

irregularidades que comprometam o seu funcionamento ou quando verificado o não 

cumprimento da proposta pedagógica. 
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Parágrafo único: As irregularidades serão apuradas e as penalidades 
aplicadas, de acordo com legislação específica do sistema de ensino, assegurado o 

direito à ampla defesa.  

 

Art. 41 - A fiscalização cabe ao Conselho Municipal de Educação, o qual 
seguirá as orientações próprias para o exercício desta função. 

 

 
 

CAPÍTULO IX 

 
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

 

Art. 42 – As instituições de educação infantil que iniciarem seu funcionamento 

após a aprovação da presente Resolução deverão ter o espaço físico de acordo com 
as normas nesta expressas. 

 

 
 

CAPÍTULO X 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 43 - Pode-se utilizar até o segundo pavimento, equivalente ao primeiro 

andar do prédio para a oferta de educação infantil a partir dos 3 anos. As aberturas 
e vão das escadas devem ser teladas ou providas de rede(s) de proteção: a(s) 

escada(s) com no mínimo 1,20 m de largura, com piso de material lavável, não 

escorregadio com iluminação e ventilação natural e direta deve(m) ser dotado(s) de 
corrimão nos dois lados. 

 

Art. 44 - Nas escolas que oferecem outros níveis de ensino, os espaços 
destinados a Educação Infantil, sala de atividades, berçário, lactário, sanitário 

infantil e a praça de brinquedos devem ser de uso exclusivo. No entanto, outros 

espaços e as áreas ao ar livre e cobertas podem ser compartilhados, desde que a 

ocupação ocorra em horários diferenciados. 
 

Art. 45 - Quando a instituição ofertar a educação infantil de turno integral 

deverá dispor de espaço físico, equipamentos, condições pedagógicas e corpo 
docente disponibilizado em todo o horário escolar previsto. 

 

Art. 46 – Nenhuma criança que tenha completado a idade para o ensino 

fundamental obrigatório pode ser matriculada na educação infantil, atendendo ao 
disposto na legislação federal. 

 

Art. 47 – O estabelecimento educacional deve dispor de água potável com 
condições de higiene e saúde. 

 

Art. 48 - As Secretarias da Educação, Saúde e Assistência Social deverão 
instituir mecanismos de colaboração visando a manutenção, expansão, 

administração, controle e avaliação das instituições de atendimento das crianças de 

zero a seis anos de idade. 
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Art. 49 - Implantar, Conselhos Escolares e outras formas de participação da 

comunidade escolar visando à gestão democrática do ensino público. 
 

Art. 50 – As mantenedoras de instituições de Educação infantil, para 

atendimentos específicos, devem viabilizar alternativas de assessoramento, 

organizando equipes multiprofissionais para cada escola, grupo de escolas ou todas 
as escolas sob sua responsabilidade.  

 

Parágrafo único: Para atender a outras necessidades, como as de saúde, é 
possível estabelecer convênios ou acordo institucionais, conforme as condições, 

integrando-se dessa forma, às dimensões de assistência social, de saúde à 

educação. 
 

Art. 51 - As instituições de educação infantil somente serão autorizadas com 

estas condições. 

 
Art. 52 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Revogada a Resolução nº 002/2008, de  31 de março de 2008.  

 
                                  Nova Petrópolis, 24 de Abril de 2009. 

CONSELHEIROS: 

Vera Lucia Araujo Kuhn 
Carla Cristiane Ferreira 

Elisa Michaelsen 

Leani Freitag Cornelius 

Jussara Maria Schneider Pellenz 
Terezinha Hellmann Rotta 

Itajanara Elisangela Berlitz 

Edeltraud Ullmann Thöen 
Cristiane Kieling 

                 

                      
Aprovado por unanimidade pelo Plenário em sessão extraordinária realizada 

em 30 de Abril  de 2009. 

 

 
 

 

                                                                CRISTIANE KIELING 
                                      Presidente do Conselho Municipal de Educação 
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ANEXO I  (Resolução CME nº 003/2009) 

 
 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Para instrução de processo de credenciamento de Instituições de Educação 
Infantil e Escolas de Educação Infantil em estabelecimentos que ofertam outros 
níveis da educação básica, e autorização para o funcionamento desse curso, além 
dos documentos exigidos pelas normas deste Conselho, são: 
 
BASE LEGAL: 
 

 Lei Federal Nº 9394, de 20 de dezembro de 1996; 

 Resolução CEED Nº 246, de 02 de junho de 1999, DOE de 10/06/99; 

 Lei Federal Nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 (PNE); 

 Resolução CME  Nº 003/09 de 30 de abril de 2009. 
 
O Processo, contendo pedido de autorização para o funcionamento de Educação 
Infantil, deve ser instruído com as seguintes peças: 
 
 01 – Ofício da entidade mantenedora solicitação o credenciamento da instituição 
e a autorização para o funcionamento do curso, dirigido ao Presidente do Conselho 
Municipal de Educação; 
 
 02- Justificativa para o pedido devidamente assinada pelo representante da 
mantenedora; 
 
 03 - Identificação da Instituição de Educação Infantil e endereço;  
 
 04 - Cópia dos Atos Legais da Instituição (CNPJ, Atas e Contrato Social). Caso a 
Instituição não tenha nenhum Ato Legal, deve providenciar cópia da Ata que institui a 
Empresa - registrada em Cartório; 
 
 05 - Prova de propriedade do prédio ou contrato de locação, cessão de uso, 
comodato ou outra que comprove direito ao seu uso e planta baixa ou croqui. 
 
 06 - Fotografias, mostrando aspectos internos e externos do prédio (fachada, 
vista geral  da(s) sala(s) de atividades, sala de atividades múltiplas, local de preparo da 
alimentação(cozinha), local de armazenamento dos alimentos (despensa), local para a 
realização das refeições(refeitório), sanitários individuais próprios para crianças, 
sanitários para adultos, local para atividades ao ar livre, praça de brinquedos, berçário, 
local para amamentação, local de higienização, solário, lavanderia ou área de serviço. 
Cada fotografia deverá ter a identificação e descrição de atividades ao lado ou abaixo 
da mesma. As fotos devem estar presa ou impressa em folhas de ofício; 
 
 07- Relação do mobiliário, equipamentos, material didático e acervo bibliográfico, 
indicando espécie e quantidade (devidamente visada pela Comissão Verificadora); 
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 08 - Declarações assinada pelo responsável da Mantenedora de uso exclusivo 
das dependências para Escola de Educação Infantil e quanto ao uso, em horários 
diferenciados, das áreas ao ar livre e coberta em relação aos alunos da escola (para 
escolas que oferecem outros níveis de ensino ou recreação, especificar estes horários 
de uso). 
 
 09 - Quadro da clientela, por faixa etária, que deve ser listado por turma e idade 
obedecendo ao número de crianças previsto, conforme da Resolução CME em vigor. 
Também, especificar o número de professores que atende cada turma;  
 
 10 – Declaração de representante da mantenedora quanto à equipe 
multiprofissional e documento emitido pelas Instituições de Ensino com comprovação 
da titulação. Também declaração de docência que comprove experiência mínima de 
três anos para o(a) diretor(a) da Instituição; 
 
 11- Cópia do Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico e Planos de 
Estudos; 
 12 – Alvará emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária; 
 
 13 - Alvará de Licença para localização de atividade específico, emitido pela  
Prefeitura Municipal; 
 
 14- Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio ou Laudo Técnico de 
Prevenção de Incêndio expedido por profissional habilitado ou Corpos de Bombeiros  
(PPCI); 
  
       


