
 

RESOLUÇÃO Nº 003/2015-COMEM DE 03 DE MAIO 

DE 2015. FIXA DIRETRIZES. MUNICIPAIS PARA A 

OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO 

DE MARITUBA-PARÁ. O Conselho Municipal de 

Educação do Município de Marituba, no uso de suas 

atribuições, com base na Lei 9.394/96, na Resolução nº 

001/2015 do Conselho Municipal de Educação, nas Leis 

Federais nº11.114/05 e nº11.274/06 e ao que está 

configurado nos dispositivos da Lei Orgânica do 

Município de Marituba,  RESOLVE: Artigo 1° - A 

presente Resolução define as Diretrizes Municipais para 

a Educação Infantil, a ser observadas na organização 

curricular do Sistema Municipal de Ensino de Marituba. 

Artigo 2° - É dever do Município, garantir a oferta de 

Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem 

requisito de seleção. Artigo 3° - É obrigatória a 

matrícula na Educação Infantil de crianças que 

completam 4 (quatro) e 5 (cinco) anos até o dia 31 

(trinta e um) de março do ano em que ocorrer a 

matrícula.  § 1º - Crianças que completam 4 (quatro) 

anos, após a data do caput deste artigo, não poderão 

ser matriculadas na pré-escola. § 2º - O disposto no 

caput deste artigo deverá ser implementado 

progressivamente, nos termos da Emenda 

Constitucional nº59/2009, com apoio técnico e 

financeiro da União. Artigo 4° - As crianças que 

completam 6 (seis) anos após o dia 31 (trinta e um) de 

março devem ser matriculadas na Educação Infantil.  

Artigo 5° - A frequência na Educação Infantil não é 

pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.  

Artigo 6° - As vagas em creches e pré-escolas devem 

ser, preferencialmente, oferecidas próximas às 

residências das crianças. Artigo 7° - É considerada 

Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no 

mínimo, 4 (quatro) horas diárias e, em tempo integral, 

a jornada com duração igual ou superior a 7 (sete) 

horas diárias, compreendendo o tempo total que a 

criança permanece na instituição. Artigo 8° - O 

agrupamento de crianças da Educação Infantil, 

conforme estabelecido nesta Resolução, tem como 

referência a Proposta Pedagógica, o espaço físico e a 

faixa etária, observada a relação numérica entre 

crianças e profissionais da Educação Infantil.  a) 

crianças de 0 a 01 ano - até 10 crianças/ professor;  b) 

crianças de 02 a 03 anos - até 15 crianças/ professor; 

c) crianças de 04 a 05 anos - até 20 crianças/ 

professor;  §1º - Na faixa etária de zero (0) a dois (2) 

anos de idade, serão formadas turmas com dez (10) 

crianças por professor com a assistência de um auxiliar, 

cuja formação mínima corresponda a estudante de 

Pedagogia. §2º - Para os agrupamentos de crianças de 

faixas etárias diferentes do “caput” deste artigo, deve-

se levar em conta o número máximo de crianças 

previstas, na faixa etária menor. §3º - O professor 

deve planejar as atividades a ser desenvolvidas com as 

crianças em conjunto com o auxiliar. Artigo 9° - O 

docente para atuar na Educação Infantil será formado, 

no curso de licenciatura específica, graduação em 

Pedagogia. Artigo 10º. A direção de escola de 

Educação Infantil deve ser exercida por profissional 

formado em curso de graduação na área de Educação 

ou em nível de pós-graduação em Administração 

Escolar ou Gestão Escolar. É necessária a experiência 

docente de, no mínimo 02 (dois) anos, para essa 

função. Artigo 11º- As instituições de Educação 

Infantil devem criar procedimentos para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para 

avaliação do desenvolvimento das crianças, sem 

objetivo de seleção, promoção ou classificação, 

garantindo: §1º A observação crítica e criativa das 

atividades, das brincadeiras e interações das crianças 



 

no cotidiano; §2º Utilização de múltiplos registros 

realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.); § 3º A 

continuidade dos processos de aprendizagens por meio 

da criação de estratégias adequadas aos diferentes 

momentos de transição vividos pela criança (transição 

casa/instituição de Educação Infantil, transições no 

interior da instituição, transição creche/pré-escola e 

transição pré-escola/Ensino Fundamental); §4º 

Documentação específica que permita às famílias 

conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e 

os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança na Educação Infantil; §5º A não retenção das 

crianças na Educação Infantil. Artigo 12º - As práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da 

Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as 

interações e as brincadeiras para garantir que: §1º 

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; §2º 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; §3º 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; §4º Recriem, em 

contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais; §5º Ampliem a confiança e a participação 

das crianças nas atividades individuais e coletivas;  §6º 

Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para 

a elaboração da autonomia das crianças nas ações de 

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

§7º Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras 

crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões 

de referência e de identidades no diálogo e 

conhecimento da diversidade; §8º 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;  §9º Promovam o relacionamento e a 

interação das crianças com diversificadas manifestações 

de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;  §10º 

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; §11º Propiciem a interação e o 

conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; §12º Possibilitem a 

utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e 

midiáticos. Artigo 13º - As creches e pré-escolas, na 

elaboração da proposta curricular, de acordo com suas 

características, identidade institucional, escolhas 

coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão 

modos de integração dessas experiências. Artigo 14º - 

Para efetivação de seus objetivos, as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil 

deverão prever condições para o trabalho coletivo e 

para a organização de materiais, espaços e tempos que 

assegurem: §1º A educação em sua integralidade, 

entendendo o cuidado como algo indissociável ao 

processo educativo; §2º A indivisibilidade das 

dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, 

linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 

§3º A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 

famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 



 

organização; §4º O estabelecimento de uma relação 

efetiva com a comunidade local e de mecanismos que 

garantam a gestão democrática e a consideração dos 

saberes da comunidade; §5º O reconhecimento das 

especificidades etárias, das singularidades individuais e 

coletivas das crianças, promovendo interações entre 

crianças de mesma idade e crianças de diferentes 

idades; §6º Os deslocamentos e os movimentos 

amplos das crianças nos espaços internos e externos às 

salas de referência das turmas e à instituição; §7º A 

acessibilidade de espaços, materiais, objetos, 

brinquedos e instruções para as crianças com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/ superlotação; §8º A apropriação 

pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos 

povos indígenas, afro descendentes, asiáticos, 

europeus e de outros países da América. Artigo 15º - 

As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem 

respeitar os seguintes princípios: §1º Éticos: da 

autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades. §2º 

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. §3º 

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais. Artigo 16º - Na 

observância das Diretrizes, a proposta pedagógica das 

instituições de Educação Infantil deve garantir que elas 

cumpram plenamente sua função sociopolítica e 

pedagógica: §1º Oferecendo condições e recursos para 

que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos 

e sociais; §2º Assumindo a responsabilidade de 

compartilhar e complementar a educação e cuidado das 

crianças com as famílias; §3º Possibilitando tanto a 

convivência entre crianças e entre adultos e crianças 

quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes naturezas; §4º 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; §5º 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, 

linguística e religiosa. Artigo 17º - As propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil 

deverão prever condições para o trabalho coletivo e 

para a organização de materiais, espaços e tempos que 

assegurem: §1º 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; §2º A dignidade 

da criança como pessoa humana e a proteção contra 

qualquer forma de violência – física ou simbólica – e 

negligência no interior da instituição ou praticadas pela 

família, prevendo os encaminhamentos de violações 

para instâncias competentes. Artigo 18º - As escolas 

de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino 

deverão ofertar a Educação Especial conforme os 

artigos 2º e 4º da Resolução nº04 de 2009. §1º A 

educação na modalidade especial é um processo 

definido na Proposta Pedagógica e no Regimento 

Escolar, assegurando recursos, serviços educacionais 

especiais e espaços físicos, com acompanhamento de 

equipe multidisciplinar, objetivando a garantia de uma 

educação escolar que promova o desenvolvimento das 

potencialidades dos educados. §2º As escolas, que 

pertencem ao Sistema Municipal de Ensino, deverão se 

organizar de forma a prever a existência de alunos 



 

portadores de necessidades educacionais especiais e 

promover, em suas classes comuns, a inclusão 

contando inclusive com o apoio de instituições que 

prestem assistência social e/ou clínica. Artigo 19º - 

Para a elaboração das Propostas Pedagógicas e os 

Regimentos Escolares as Escolas de Educação Infantil 

deverão seguir o estabelecido pela Secretaria Municipal 

de Educação e pelo Departamento de Educação Infantil. 

Parágrafo Único- O Plano de Atividades deverá estar 

previsto no Regimento Escolar e em consonância com 

as Diretrizes Curriculares Municipais da Educação 

Infantil e o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. Artigo 20º - As Escolas de Educação 

Infantil, quanto a Educação das Relações Etnico-raciais 

e o ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana 

e Indígena no Sistema Municipal de Ensino, deverão 

levar em consideração a Resolução vigente. Esta 

Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. Aprovada, por 

unanimidade em Reunião Plenária, realizada em 

08 de abril de 2015. Profª Margarete Santos da Silva. 

Presidente do Conselho Municipal de Educação  

 


