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DECRETO N. 146 de 27 de Abril de 2018 

 
 

REGULAMENTA A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO AO 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL – CMEI DE FAXINAL DOS GUEDES, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
GILBERTO ANGELO LAZZARI, Prefeito Municipal de Faxinal 
dos Guedes, Estado de Santa Catarina em exercício, no uso 

da atribuição que lhe confere o art. 66, Inciso III, da Lei 
Orgânica Municipal,  

 
Considerando que, no mês de março, próximo passado, 
reuniu-se a Associação de Pais e Professores para discussão 

do regimento interno; 
 
Considerando que, devidamente debatido e aprovado na 

Assembleia de Pais e registrado no livro de Atas do Centro 
Municipal de Educação Infantil Doce Encanto, conforme Ata 

nº 01/2018; 
 
Considerando finalmente que, o Regimento Escolar tem como 

intuito a organização escolar e está dentro das normas 
estabelecidos no Sistema Municipal de Ensino de Educação e 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN, Plano 

Nacional de Educação - nº13.005 de 25 de Junho de 2014, 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei 9394/96, 

mais, parecer 17/12 do Conselho Nacional de Educação. 
 

 

DECRETA: 
 

 
Art. 1°. Fica aprovado o Regulamento Interno do Centro 

Municipal de Educação Infantil Doce Encanto – CMEI -, deliberado e aprovado 

pela Associação de Pais e Professores.    
 
Art. 2°. Fixa critérios e horários de atendimento junto ao 

CMEI, de segunda a sexta feiras para recepção dos alunos da seguinte forma:  
 

I- Da Matrícula e Documentação: 
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a) A matrícula ocorrerá durante todo o ano, desde que aja 
vaga na turma e turno correspondente a sua faixa etária, de responsabilidade dos 

pais junto a unidade escolar munidos da seguinte documentação:  
 

 Atestado médico do (a) Pediatra para o 

acompanhamento da criança junto a unidade escolar, 
caso apresente intolerância apresentar laudo médico 

detalhado;  
 

 Cópia da carteira de vacinação em dia; 

 

 Declaração de trabalho ou documento da empresa em 

que estão trabalhando com horário (atualizada cada três 
meses), comprovante de renda dos pais ou responsáveis 

e/ou encaminhamento de algum órgão da defesa da 
criança; 

 

 Cópia de comprovante de residência;  

 

 Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos pais ou 

responsáveis; 
 

 Cópia da Certidão de Nascimento da criança; 

 

 Cópia do Cartão do SUS atualizado; 

 

 Cópia do Cartão do Bolsa Família; 

 

 Autorização Judiciais (pais separados, etc.), e; 

 

 Preenchimento de ficha com dados pessoais da criança 

bem como dos pais ou responsável legal. 

 
 
Art. 3°. Fixa prioridades de atendimentos de período integral, 

recesso e férias escolares, disponibilidade de vagas e habitualidade, conforme 
descrição abaixo: 

 

 Período Parcial: O atendimento de no mínimo 4 
(quatro) horas diárias, nos horários das 7h30m às 

11h30m e das 13h20m às 17h20m para as crianças de 
Berçário, Maternal I, Maternal II, III e Educação 

Infantil; 
 

 Período Integral: O período de no mínimo 7h00m e no 

máximo 10h00m ao dia, conforme Parecer 17/12 do 
CNE;  
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 Da Alta Vulnerabilidade Social: a família cuja a renda 

per capita seja igual ou inferior meio salário mínimo 
nacional; 

 

 Da Média Vulnerabilidade Social: a família com baixa 

renda e em ascensão social por meio do trabalho, assim 
considerada aquela cuja a renda per capita seja 
superior a meio salário mínimo nacional e igual ou 

inferior a um salário mínimo nacional familiar e cujo os 
pais trabalham e não podem permanecer com a 
criança; 

 

 Da Situação de Risco Social ou Pessoal: as hipóteses 

no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 

 Das Crianças que Estão em Risco Social: esse critério 
será utilizado quando a criança estará vulnerável por 

falta de cuidados nutricionais e de higiene ou qualquer 
outro risco que possa menosprezar os seus Direitos, 
colocando em risco a sua integridade física ou 

psicológica e/ou encaminhada pelo ministério público;  
 

 Das crianças Berçário I e Berçário II: crianças a partir 
dos 4 (quatro) meses até 1(um) ano, 11 (onze) meses e 

29 (vinte e nove) dias a vaga será ofertada para pais 
que comprovem estar trabalhando, já para as crianças 
que completam 2 (dois) anos até 31 (trinta e um) de 

marco e 3 (três) ano no ano, poderão frequentar período 
parcial, mesmo sem os pais estarem trabalhando desde 
que aja disponibilidade de vaga; 

 

 Da Disponibilidade de Vagas: de acordo com o 

Conselho Municipal de Educação a direção da escola é 
quem determina o número de vagas para cada ano 

letivo, e; 
 

 Da Habitualidade:  instituição escolar em acordo com o 

Conselho Municipal de Educação estipula e sugere que 
o mínimo de dias a frequentar será de 4 (quatro) dias 

semanais no período integral, e no período parcial que 
a criança frequente a escola todos os dias; 
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Art. 4°. Ausência sem justificativa da criança no Centro 
Municipal de Educação Infantil – CMEI, durante 15 (quinze) dias consecutivos e 

frequência média inferior a 70% trimestral mais apresentação da documentação 
incompleta ou com informações inverídicas ensejara a perca da vaga. 

 

Parágrafo único – Quando os pais estiverem de férias 
no trabalho ou em folgas, a criança poderá permanecer em casa com os pais, 
para fortalecer os vínculos afetivos familiares.  

 
Art. 5°. A solicitação de matrículas realizadas após o período 

de inscrição, serão encaminhadas para uma lista de espera a serem atendidas 
conforme a existência de novas vagas.  

 

Parágrafo único – Nos casos constantes as 
remanescência de vagas em tempo integral, poderão ser incluídos alunos que não 

atendem aos critérios editados nesse Decreto, priorizando neste caso as famílias 
de menor poder aquisitivo e de maior vulnerabilidade social, mediante a 
apresentação de estudo Socioeconômicos apresentados pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social. 
 

Art. 6°. Demais casos não previstos estão regulamentados no 

Regimento Interno, anexo único do presente Decreto.  
 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  

  

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

 
Faxinal dos Guedes/SC, 27 de Abril de 2017. 

 
 
 

 
GILBERTO ANGELO LAZZARI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

FAXINAL DOS GUEDES - SC 
GOVERNO MUNICIPAL 
Av. Rio Grande do Sul, 458.  Fone/Fax – 0xx49-3436-4300 - www.faxinal.sc.gov.br 

CEP - 89694-000 – FAXINAL DOS GUEDES - SC.   

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 
 
 

REGIMENTO ESCOLAR 

 

 O regimento interno tem como intuito, a organização escolar e está dentro das normas 

estabelecidas no Sistema Municipal de Ensino Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, da lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Plano Nacional de 

Educação – Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 e Parecer 17/12 do Conselho Nacional de 

Educação. 

 

 

1 – Localização: 

 

O Centro Municipal de Educação Infantil de Faxinal dos Guedes é uma instituição pública, 

localizada na Rua Santa Catarina, nº 758, Centro, Faxinal dos Guedes, SC, subordinado à Secretaria 

Municipal de Educação Cultura, tendo como mantenedora a Prefeitura de Faxinal dos Guedes, inscrita 

no CNPJ sob nº13.998.973/0001-03. 

 

 

2 – Atendimento: 

 

2.1 – O CMEI funcionará por um período de 10 horas diárias: 

 Horário de funcionamento: 

 Regime Integral: 7:10 h às 18:10 h 

Regime Parcial Matutino: 7 h 30 min. às 11h e 30 min 

Regime Parcial Vespertino: 13:20h ás 17:20 h 

A tolerância na entrega e retirada das crianças será de 10 minutos tanto no período integral como 

no parcial.  

 

2.1.2 - O CMEI atenderá a Educação Infantil - Pré I nos horários: 

Matutino: 7h30min. ás 11h30min 

Vespertino: 13h20min. ás 17h20m.  
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Obs.: A escola sugere aos pais que procurem seguir os horários estabelecidos para o melhor 

atendimento das atividades rotineiras da instituição. Alunos de Pré não poderão permanecer na escola 

após o termino de seu turno. 

 

2.2 - O ano letivo do CMEI será de 200 dias e a carga horária de 800 horas conforme o calendário 

escolar, programado pela Secretaria Municipal de Educação, funcionará em regime regular, com turnos: 

matutino, vespertino e ou tempo integral. 

 

2.3 - O CMEI atenderá de segunda-feira à sexta-feira, conforme o calendário escolar, não havendo 

atividades nos feriados nacionais, municipais, sábados e domingos; nos feriados tidos como ponto 

facultativo decretado pela administração municipal de Faxinal dos Guedes - SC, o CMEI seguirá as 

mesmas decisões. Exceto em eventos já planejados (agendados) com a comunidade e no calendário letivo. 

 

2.4 - Está previsto um dia de planejamento mensal, sendo que neste, não terá atendimento às crianças; 

 

2.5 - Transporte escolar: É de total responsabilidade dos pais das crianças o transporte dos filhos para 

o CMEI até ingressarem no Pré I, uma vez que os veículos não dispõem de equipamentos de segurança 

para essa faixa etária. 

 

2.6 - Para as crianças de período integral, os pais podem optar em deixar a criança na creche ao meio 

dia, porém salientamos que é de extrema importância que a criança interaja com seus familiares nos 

momentos das refeições. 

 

 

3 – Matrícula e Documentação: 

 

3.1 -  A matricula da criança no CMEI deverá ocorrer durante todo o ano, desde que haja vaga na 

turma e turno correspondente à sua faixa etária. A matrícula é de responsabilidade dos pais devendo 

comparecer na Unidade Escolar para a efetivação da matricula munidos da documentação: 
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 Atestado médico do(a) pediatra para o acompanhamento da criança X escola (Em caso de 

intolerância alimentar apresentar laudo médico descriminando o tipo de alimento que a 

criança não deva ingerir); 

 Cópia da carteira de vacinação em dia; 

 Declaração de trabalho ou documento da empresa em que estão trabalhando com horário 

(atualizada a cada 3 meses), comprovante de renda dos pais ou responsáveis e ou 

encaminhamento de algum órgão de defesa da criança; 

 Cópia de comprovante de residência; 

 Cópia de identidade e CPF dos pais ou responsáveis; 

 Cópia da certidão de nascimento da criança; 

 Cartão SUS atualizado; 

 Cartão bolsa família: 

  Preenchimento de ficha com dados pessoais da criança bem como dos pais ou 

responsáveis legais;  

 Autorização judicial (pais separados, etc.) 

 

3.2 – Não será permitida a matricula de crianças em fase de gestação. 

 

3.3 – Para as crianças recém-nascidas a vaga é destinada a partir do momento em que a mãe retorna às 

suas atividades normais no trabalho ou no estudo. 

 

3.4 - Quando houver mudança de endereço, telefone, de trabalho ou turno, as informações devem ser 

passadas com urgência para o CMEI, via agenda ou telefone. É importante lembrar que em caso de 

emergência será necessário o contato direto com os responsáveis. 

 

3.5 - Na necessidade de documentações do aluno como: declarações, transferência, e etc., comunicar 

no mínimo com 24h de antecedência. 

 

3.6 - Todos os documentos solicitados pelo CMEI são de suma importância para a vida escolar de seu 

filho. Sempre que for solicitado pela direção, os mesmos deverão ser entregues no prazo determinado. 

4    - Critérios para disponibilidade de vagas: 
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4.1- De acordo com o Plano Nacional de Educação em seu PARECER 17/12 do CNE buscamos 

conciliar dois direitos fundamentais da criança: o direito a convivência familiar e o direito à educação. As 

vagas serão ofertadas em período parcial e integral. 

  

4.1.1 - Período Parcial: o atendimento de no mínimo 4 horas diárias (7:30- 11:30/13:20-17:20) 

para as crianças de berçário, maternal I, maternal II, III e Educação Infantil. 

  

4.1.2 -  Período Integral: o período de, no mínimo, 07 horas e, no máximo, 10 horas ao dia 

conforme Parecer 17/12 do CNE. 

  

4.1.2.1 - As vagas do período Integral deverão ser ampliadas progressivamente, mas terão 

acesso preferencial as essas vagas as crianças em situação de maior vulnerabilidade, ou em 

situação de risco social ou pessoal, podendo ser assim descritas as situações: 

  

4.1.2.1.1 - Alta Vulnerabilidade Social: a família cuja renda per capita seja igual ou 

inferior a meio salário mínimo nacional. 

  

4.1.2.1.2 -  Média Vulnerabilidade Social: a família com baixa renda e em ascensão 

social por meio do trabalho, assim considerada aquela cuja renda per capita seja superior a 

meio salário mínimo nacional e igual ou inferior a um salário mínimo nacional familiar e 

cujos pais trabalham e não podem permanecer com a criança. 

 

4.1.2.1.3 -  Situação de risco social ou pessoal: as hipóteses previstas no artigo 98 

de Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

4.1.2.1.4 – Caso constate-se a remanescência de vagas em Tempo Integral, poderão 

ser incluídos alunos que não atendam aos critérios dos itens acima, priorizando neste caso 

as famílias de menor poder aquisitivo e de menor poder aquisitivo e de maior 

vulnerabilidade social. 

 

4.1.2.1.5 – Deverá ser comprovada a necessidade da vaga que trata os itens acima 

por avaliação socioeconômica. 
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4.2 – Crianças que estão em risco social: Esse critério será utilizado quando a criança está vulnerável 

por falta de cuidados nutricionais e de higiene ou qualquer outro risco que possa menosprezar os seus 

direitos, colocando em risco a sua integridade física e psicológica. E ou encaminhadas pelo Ministério 

Público. 

 

4.3 - Crianças Berçário I e Berçário II: Crianças a partir dos 4 meses até 1ano, 11 meses e 29 dias a 

vaga será ofertada para pais que comprovem estar trabalhando, já para as crianças que completam dois 

anos até 31 de março ou três no ano, poderão frequentar período parcial, mesmo sem os pais estarem 

trabalhando desde que haja disponibilidade de vagas. 

 

4.3.1 – Disponibilidade de vagas: De acordo com o Conselho Municipal de Educação a direção da 

escola é quem determina o número de vagas para cada ano letivo. 

 

4.4 - Habitualidade: A instituição escolar em acordo com o Conselho Municipal de Educação estipula 

e sugere que o mínimo de dias a frequentar será de quatro dias semanais em período integral e no período 

parcial que a criança frequente a escola todos os dias, visando a valorização do trabalho pedagógico 

realizado pelos profissionais, salvo os casos que trata o item 4.5. 

 

4.5 - Quando os pais estiverem de férias no trabalho ou folgas a criança poderá permanecer em casa 

com os pais, para fortalecer os vínculos afetivos familiares; 

 

4.6 - Perda de Vagas: Ausência sem justificativa da criança, no CMEI durante 15 dias consecutivos e 

frequência média inferior a 70% trimestral, documentação incompleta ou com informações falsas.  

 

4.7 -  Ingresso no CMEI: Idade mínima de 04 meses a 3 anos 11 meses e 29 dias. 

 

 

5 – Lista de Espera 

 

 5.1 – As solicitações de matrícula realizadas após o período de inscrição serão encaminhadas para 

uma lista de espera a ser atendida, conforme a existência de novas vagas. 
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6   – Refeições: 

 

6.1- A alimentação das crianças será fornecida pelo CMEI, em cardápios estabelecidos pela 

Nutricionista. A escola não contemplará em seus cardápios as práticas alimentares alternativas, sendo 

neste caso a alimentação de responsabilidade dos pais. Os alunos do CMEI período integral recebem 4 

refeições diárias e período parcial recebem 2 refeições diárias. 

 

6.2 - Horário de refeição no CMEI: 

 

6.2.1 – Integral, matutino e vespertino (crianças de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias): 

Refeições Horários Turmas 

Desjejum 8h 35m. 

8h 45 m. 

Berçário 

 Maternal I, II e III 

Almoço 10h 50m. 

11h 

Berçário 

 Maternal I, II e III 

Lanche 14h. 

14h 15m 

Berçário 

 Maternal I, II e III 

Jantar 15h 50m 

16h 

Berçário 

 Maternal I, II e III 

Obs.: Para as crianças do berçário é oferecido uma mamada no início da manhã, antes do horário 

do sono para as crianças do período integral e uma mamada no início da tarde. 

 

Pré I, período matutino: 

Refeições Horários TURMAS 

Recreio 9h 45min Pré I 

 

Pré I, período vespertino: 
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Refeições Horários TURMAS 

Recreio 14h 50min Pré I 

 

Parágrafo Único- É dever dos pais respeitar os horários das refeições, evitando retirar ou trazer as 

crianças nesses horários, com o intuito de evitar transtornos aos professores e demais crianças. 

 

6.1.2 - Para crianças que apresentam restrições alimentares, as solicitações de dietas especiais só 

serão atendidas mediante prescrição médica a Direção do CMEI e a Nutricionista da Secretária Municipal 

de Educação mediante apresentação do laudo médico.  

 

6.3 - Não será permitida a entrada de alimentos de quaisquer natureza sem autorização expressa da 

direção. 

 

6.4 -  As mães amparadas por Lei que amamentam deverão comparecer ao CMEI nos horários 

estipulados; 

 

 

7 – Medicamentos: 

 

7.1 – Medicamentos só poderão ser administrados mediante prescrição médica e orientação dos 

profissionais de saúde. Os medicamentos deverão ser entregues ao professor ou direção do CMEI, 

devendo estar identificado com o nome da criança, dosagem e horário a ser administrado com 

apresentação de receita médica.  

 

7.2 - Em caso de tratamento, a criança deverá permanecer em casa até não fazer febre, diarreia ou 

vômito.  Em hipótese nenhuma a criança será medicada pelas professoras sem receita médica. 

8 – Higiene: 

 

8.1 – As crianças deverão ser deixadas na creche com suas fraldas e roupas limpas, da mesma forma 

com que devem ser entregues na saída. 

 

8.2 – É de extrema responsabilidade dos pais: 
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 O banho diário, cortar semanalmente as unhas das crianças, evitando assim arranhões e 

outros ferimentos e o corte de cabelo. 

 Manter as orelhinhas limpas. 

 Observar e limpar diariamente a cabeça das crianças para evitar a proliferação de piolho; 

Pediculose é uma doença e precisa ser tratada em casa. 

 Mandar diariamente roupas para trocar, conforme a estação. 

 Higienizar os pertences pessoais das crianças (sacola, toalhinhas, cobertas, chupeta...). 

 A troca do bico da mamadeira é de responsabilidade dos pais e deve ser seguido o prazo de 

validade; 

 

8.3 - Se a criança estiver com piolho, coça-coça, bicho de pé, ficará afastada do CMEI pelo período de 

7 dias para tratamento e total eliminação; 

 

 

9 -  Acidentes ou Mal estar das Crianças: 

 

9.1 – Em caso de acidentes, os pais serão comunicados e deverão buscar a criança imediatamente. 

 

9.2 - Em casos de emergências que necessitem de pronto atendimento médico, os pais serão 

convocados imediatamente. O CMEI fará o pronto atendimento necessário encaminhando a criança para 

atendimento em pronto socorro ou Hospital. 

 

9.3 – Caso os pais ou os responsáveis não forem encontrados, conforme contatos por telefone 

deixados na matrícula será acionado o Conselho Tutelar. 

9.4 - Quando ocorrer da criança fazer febre, suspeita de viroses ou apresentar outro problema, os pais 

são comunicados para vir buscá-la e encaminhá-la ao atendimento médico, trazendo o atestado médico até 

a instituição, justificando as faltas. 

 

9.5 - Quando ocorrer da criança fazer febre, vômito, diarreia ou apresentar outro problema em casa, a 

criança já deverá permanecer em casa. 
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9.6 -  Em caso de suspeita de doença infecto contagiante, é necessário a apresentação de atestado 

médico e a criança deverá ficar em casa para tratamento conforme prescrição médica. 

 

 

10   – Pertences das Crianças: 

 

10.1 A criança deverá trazer diariamente mochila identificada, com agenda, calçados e roupas limpas 

de acordo com o clima e a idade, embalagem plástica para guardar as roupas sujas. 

 

10.2 - Os itens de uso pessoal deverão ser identificados com o nome da criança. Para as crianças que 

usam mamadeiras e chupetas é necessário que tenham uma de uso exclusivo para a escola pois as mesmas 

devem ficar na escola para que sejam higienizadas. 

 

10.3 – As crianças que usam fraldas deverão ter na mochila diariamente quatro fraldas descartáveis. 

 

10.4 - Em caso de troca de roupas, ou demais pertences, os pais deverão procurar a direção ou os 

professores da sala e fazer devolução dos pertences para que seja entregue ao dono. 

 

10.5 - Quando sentir a falta de algum pertence comunicar no dia seguinte, logo na entrada, ou via 

agenda, para que seja tomada providência.  

 

 

11 – Objetos de Valor e risco: 

 

11.1 – Não mandar as crianças com objetos valiosos como: pulseiras, brincos, e colares para evitar o 

risco de perdas e ferimentos. O CMEI não se responsabiliza pela perda ou danos dos objetos citados a 

cima. 

 

11.2 - Não deixar que as crianças tragam objetos de risco como: moeda, enfeites pequenos no cabelo, 

presilhas, brinquedos com peças pequenas que soltam ou quebram com facilidade ou objetos que possam 

ter o risco de serem engolidos pelas crianças da creche. 
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12 -  Comunicação entre CMEI x Família: 

 

12.1     - Pretendemos manter a família sempre bem informadas das atividades e normas da escola, 

para isso, além do regimento interno, utilizaremos os meios de comunicação circulares, comunicados, 

bilhetes, reuniões, plantão pedagógico, através da agenda, telefone e também através do blog: 

doceencantofx@gmail.com 

 

12.2      -  A agenda é um elo de comunicação entre o CMEI x família e vice-versa. Os pais devem 

consultá-lo e assiná-lo diariamente, pois todos os assuntos relacionados às crianças serão relatados na 

agenda. 

 

12.2.1 – É de extrema importância que a agenda esteja preenchida com todos os dados 

relacionados a vida da criança, como nome dos pais, endereço e telefone. Os bilhetes, comunicados e 

recados devem ser lidos e assinados pelos pais ou responsáveis diariamente. 

 

12.3 – A agenda deverá permanecer na mochila da criança diariamente, sendo retirada apenas para 

leitura dos pais e/ou professores/educadores.     

 

12.4 - Os recados, bilhetes e comunicados deverão ser anotados antecipadamente na agenda das 

crianças. 

 

12.5 – Não nos responsabilizamos por recados transmitidos verbalmente. 

 

12.6 – Qualquer mudança de rotina em relação ao responsável em retirar a criança na creche, 

comunicar com antecedência. 

 

12.7– Em caso de desentendimento familiar, o CMEI só irá permitir a visita de familiares e retirada da 

criança, diante documentação judicial. 

 

 

13 - Entrega de Avaliações: 
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13.1     - A entrega das avaliações será trimestral, de acordo com o calendário estabelecido pela 

instituição. 

 

 

14 – Associação de Pais e Professores: 

 

14.1 – O CMEI conta com o apoio da APP - Associação de Pais e Professores, para um mandato de 

dois anos regidos por estatuto próprio. 

 

 

15– Reclamações, dúvidas e sugestões: 

 

15.1   - Qualquer assunto deverá ser tratado diretamente com a direção ou professores, evitando 

conversas paralelas e informações equivocadas. 

 

15.2   – Qualquer descontentamento dos pais relatar diretamente na direção do CMEI, com objetivo de 

melhor atendê-lo. 

 

15.3 – Os assuntos deverão ser resolvidos primeiramente no próprio CMEI com a direção. E o que 

não for possível solucionar será encaminhado ao departamento responsável. 

 

15.4 -   Dúvidas precisam ser esclarecidas. Sugestões são bem vindas. Críticas melhoram o trabalho. 

Diante disso, O CMEI está à disposição dos pais para o diálogo e maiores esclarecimentos. 

 

 

16 - Falta das Crianças: 

 

16.1 – Toda falta acima de 3 dias deverá ser justificada pelos pais ou responsáveis na direção da 

creche. 
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16.2 – Em caso de viagens ou férias dos responsáveis: Comunicar a direção antecipadamente, e avisar 

o período que a criança ficará ausente. 

 

16.3– Faltas Injustificadas: Acima de 05 faltas consecutivas a direção entrará em contato via telefone 

para informações. Caso a direção do CMEI não consiga contato, a criança que tiver acima de 15 faltas 

consecutivas sem justificativa perderá automaticamente a vaga. 

 

 

17 – Adaptação: 

 

17.1     – Período de Adaptação: O período de adaptação consiste em uma fase nova, principalmente 

para as crianças que nunca frequentaram o CMEI, por isso, é um momento gerador de ansiedade, 

insegurança, alegria, entre outros sentimentos que variam de grau a depender de cada criança e de seu 

ambiente familiar. Assim o período de adaptação escolar é singular a cada criança.   A adaptação está na 

dependência da orientação dos professores/educadores, que deverá conhecer suas necessidades básicas, 

suas características evolutivas e ter informações quanto ao aspecto de saúde, higiene e alimentação. Todas 

estas informações devem ser passadas pelos pais aos professores/educadores. Sendo assim, a socialização 

da criança desenvolve-se harmoniosamente, adquirindo superioridade sob o ponto de vista da 

independência, confiança em si, rendimento intelectual e uma adaptação bem tranquila.  Durante a 

adaptação, no momento em que os pais deixarem as crianças no CMEI, deverão ficar sobre aviso quando 

da necessidade de buscar a criança até a completa adaptação ou em caso de permanecer no CMEI ficará 

em locais indicados pela direção ou pelos professores/educadores. 

 

17.2 - Organização da adaptação: A adaptação será organizada em pequenos grupos e horários 

estabelecidos pelos professores/educadores, gradualmente o tempo de permanência será estendido até que 

a criança se adapte e possa ficar integralmente. O tempo varia de criança para criança, todos passarão pela 

adaptação e só ficará todo o turno quando se sentirem seguros, acolhidos e adaptados.   

 

 

18 - Comemorações, Eventos e Reuniões: 
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18.1- Comemorações: Nosso CMEI, a fim de promover eventos especiais e com intuito de 

confraternizar entre as crianças e às vezes com os pais, promove todos os anos algumas festas de datas 

comemorativas como: Dia da Família na Escola, Festa Junina, Dia da Criança, e Natal. Sua participação e 

colaboração é de extrema importância para nossa instituição quando solicitada. 

 

18.2 - É fundamental a participação dos pais nas reuniões da escola. 

 

 

19- Processo de Visita de Pais no CMEI: 

 

19.1 - Não será permitida visitas e permanência de pais ou responsáveis nas dependências do CMEI 

durante o período de aula, além de dificultar a compreensão de separação, tumultua o trabalho dos 

professores/educadores que se encontram envolvidos com as crianças na rotina. 

 

19.2 - Em caso de necessidade de atividades coletivas CMEI x Família, os pais poderão participar da 

rotina de seus filhos mediante convite. 

 

 

20 – Férias e Recesso Escolar 

 

20.1-  Como consta do Parecer 17/12 do CNE, as férias constituem um momento imprescindível 

para a avaliação e o planejamento do trabalho pedagógico dos professores. Têm demandado que as 

instituições de Educação Infantil funcionem nestes períodos, garantindo as crianças segurança e cuidados 

enquanto pais e responsáveis cumprem suas jornadas de trabalho. Essa demanda, cuja legitimidade não se 

restringem às crianças de até cinco anos, extrapola as atribuições da Educação Infantil. O CMEI (creche) 

integra o sistema educacional e deve seguir as diretrizes deste sistema. Nas férias e recesso escolar há 

necessidade de uma articulação das demais políticas públicas a fim de atender crianças que não têm 

condições familiares ou sociais de permanecer, em segurança e devido cuidado em casa. Dessa forma só 

serão atendidas no CMEI as crianças que se enquadraram nos itens abaixo:  

 

20.1.1- Alta Vulnerabilidade Social: a família cuja renda per capita seja igual ou inferior a 

meio salário mínimo nacional. 
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20.1.2 - Média Vulnerabilidade Social: a família com baixa renda e em ascensão social por 

meio do trabalho, assim considerada aquela cuja renda per capita seja superior a meio salário 

mínimo nacional e igual ou inferior a um salário mínimo nacional e cujos pais trabalham e não 

podem permanecer com a criança. 

 

20.1.3 – Situação de risco social ou pessoal: as hipóteses previstas no artigo 98 de Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

20.1.4 - Caso constate-se a remanescência de vagas para este período, poderão ser incluídos 

alunos que não atendam aos critérios dos itens acima, priorizando neste caso as famílias de menor 

poder aquisitivo e de menor poder aquisitivo e de maior vulnerabilidade social. 

 

20.1.5 – Deverá ser comprovada a necessidade da vaga que trata os itens acima por avaliação 

socioeconômica, os pais ou responsáveis pela criança deverão realizar a inscrição na escola 

quando da necessidade da permanência da criança neste período na escola, respeitando o prazo 

estipulado no calendário escolar informado pela direção da instituição.  

 

 

21 – Organização Escolar/ Estrutura administrativa do CMEI 

 

21.1 – O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico-práticas desenvolvidas pelos 

profissionais do CMEI para realização do processo educativo escolar. 

 

 21.2 – A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no processo de participação e 

corresponsabilidade da comunidade escolar na tomada de decisões coletivas, para elaboração, 

implementação e acompanhamento do Projeto Político Pedagógico. 

 

 21.3 - A estrutura administrativa do CMEI é constituída pela Direção, Coordenação, Auxiliar 

Administrativo, Corpo Docente (professores) e os Agentes de Apoio (educador, instrutor, cozinheira, 

auxiliares de serviços gerais). 
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21.3.1 - A Direção é composta pelo diretor, indicado pela Secretária Municipal de Educação, 

responsável pela efetivação da gestão democrática, a função do diretor é a de assegurar o alcance dos 

objetivos educacionais definidos no PPP do CMEI. 

 

Compete ao diretor: 

 

 Prestar contas à comunidade; 

 Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação para reivindicar ações junto a esse 

órgão; 

 Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às comunidades interna e externa 

e à Secretaria de Educação; 

 Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, garantindo um ambiente 

agradável; 

 Manter a escola esteja limpa e organizada; 

 Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos ambientes quanto dos objetos e 

equipamentos; 

 Conduzir a elaboração do projeto político-pedagógico (PPP), mobilizando toda a comunidade 

escolar nesse trabalho e garantindo que o processo seja democrático até o fim; 

 Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos alunos; 

 Ser parceiro do coordenador pedagógico na gestão da aprendizagem dos alunos; 

 Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o material e o 

espaço necessário para seu desenvolvimento; 

 Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, orientadores e funcionários; 

 Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando necessário. 

 

21.3.2 – A Coordenação é composta pela Coordenadora pedagógica, indicada pela Secretária 

Municipal de Educação, responsável pela organização do trabalho pedagógico, articulando, 

acompanhando e orientando as atividades educativas integrantes da equipe escolar. Atua no processo 

ensino-aprendizagem escolar específico e também na rede escolar, articulando o sistema de ensino. 

 

 Compete ao coordenador: 
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 Participar da elaboração do projeto político-pedagógico. 

 Planejar, coordenar, controlar e avaliar juntamente com o diretor e com os professores todo 

processo pedagógico. 

 Acompanhar, assessorar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os resultados 

do desempenho dos alunos. 

 Atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço coletivo de construção 

permanente da prática docente. 

 Assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores 

para garantir situações de estudo e reflexão sobre a prática pedagógica, estimulando os professores 

a investirem em seu desenvolvimento profissional. 

 Assegurar a participação ativa de todos os professores, garantido a realização de um trabalho 

produtivo e integrado. 

 Organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e de aprendizagem. 

 Conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e aprendizagem, para 

orientar os professores. 

 Divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis. 

 Promover reuniões periódicas com o corpo docente. 

 Elaborar horários junto com a direção e zelar pelo seu cumprimento. 

 Promover atendimento ao professor, aluno e a família, individualmente e/ou grupo aplicando 

técnicas adequadas. 

 Sistematizar o processo de acompanhamento do aluno, encaminhando a outros especialistas 

aqueles que exigem assistência especializada. 

 Supervisionar estágios na área de sua competência. 

  Participar no processo de integração escola família comunidade. 

 Atender aos pais de alunos e repassar as informações necessárias à direção. 

 Colaborar para um bom desempenho das atividades gerais da escola. 

 

21.3.3 – O Administrativo é composto por um auxiliar administrativo selecionado em 

concurso/seletivo público e designado para a ocupação do cargo. Tem a função de administrar as 

instalações físicas, os recursos financeiros, materiais e humanos destinados ao CMEI. 

 



 

 

FAXINAL DOS GUEDES - SC 
GOVERNO MUNICIPAL 
Av. Rio Grande do Sul, 458.  Fone/Fax – 0xx49-3436-4300 - www.faxinal.sc.gov.br 

CEP - 89694-000 – FAXINAL DOS GUEDES - SC.   

 

 

 

 

 Compete ao auxiliar administrativo: 

 

 Colaborar para o bom desempenho das atividades gerais da escola. 

 Prestar informações de ordem administrativa. 

 Receber, conferir, registrar e encaminhar documentos e controlar sua tramitação. 

 Solicitar em tempo hábil a aquisição do material necessário ao bom funcionamento do serviço. 

 Participar ativamente de centros de estudos e reuniões convocada pelo diretor, secretária de 

educação e prefeitura. 

 Responsabilizar-se pelas matriculas dos alunos. 

 Garantir a perfeita conservação, restauração e registro dos documentos recolhidos. 

 Fornecer, prontamente aos pais e a comunidade em geral informações confiáveis, além de procurar 

soluções para os problemas que se apresentem, zelando pelo respeito e sigilo profissional. 

 Participar se solicitado da elaboração da proposta pedagógica e do PPP. 

 Controlar a documentação da vida funcional e elaborar os diários. 

 Expedir declarações e outros documentos assinado por ele e pelo diretor cumprindo as 

formalidades legais. 

 Responsabilizar-se pela redação oficial e registro de ata de reuniões ocorridas no CMEI. 

 Garantir o sigilo de toda documentação escolar. 

 Prestar informações de sua competência a toda comunidade escolar. 

 Participar das atividades curriculares de caráter cívico, social e cultural. 

 Fazer relatórios das atividades desenvolvidas na sua função. 

 Responsabilizar-se pela organização e arquivamento de documentação referente a sua função. 

 

21.3.4 – O Corpo docente é constituído por professores devidamente habilitados, selecionados em 

concurso/seletivo público e designados para a ocupação do cargo.  

 

 Compete aos docentes: 

 

 Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica e do PPP. 

 Planejar, executar, reelaborar e registrar os objetivos do processo educativo e seus resultados 

numa perspectiva integradora, dimensionando-os no planejamento. 
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 Elaborar, executar e avaliar o plano de ensino das atividades, reelaborando sempre que necessário. 

 Planejar as atividades a serem desenvolvidas juntamente com a equipe do CMEI quando possível. 

 Organizar planos diários/semanais/quinzenais/mensais de atividades a serem desenvolvidas com 

as crianças. 

 Cumprir com assiduidade e pontualidade as atividades, os dias letivos e a carga horária de efetivo 

trabalho escolar, sem deixar de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

avaliação e desenvolvimento profissional. 

 Manter contato com os responsáveis pelos alunos, esclarecendo-os sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem, sobre o desenvolvimento dos educandos e das propostas de soluções adotadas, 

explicando os objetivos propostos no cotidiano e colhendo contribuição. 

 Proceder à observação contínua dos alunos, identificando necessidades e carências que interfiram 

na saúde, aprendizagem e no ambiente familiar e social encaminhando-os ao atendimento 

especializado. 

 Manter registro atualizado sobre a criança. 

 Participar das reuniões de avaliação do aproveitamento escolar, quando convocado. 

 Participar das reuniões pedagógicas, bem como dos programas de aperfeiçoamento e atualização 

profissional promovidos pelo CMEI, pela Secretária Municipal de Educação e Prefeitura 

Municipal. 

 Atender as necessidades de afeto, alimentação, segurança e integridade cultural e psíquica durante 

o período em que as crianças permanecerem no CMEI. 

 Oferecer conforto e segurança física dando oportunidade das crianças em explorar o ambiente e 

adquirir novas habilidades. 

 Desenvolver as atividades respeitando a rotina escolar. 

 Colaborar nas atividades de articulação do CMEI com as famílias. 

 Proporcionar às crianças, atividades onde elas possam agir, falar, experimentar e pensar de acordo 

com suas necessidades, interesses e potencialidades. 

 Acompanhar as crianças em todas as atividades de sua competência durante o período que 

estiverem no CMEI.  

 Garantir a higiene e a organização do espaço educativo. 

 Registrar diariamente a frequência das crianças. 

 Participar das reuniões solicitadas, tanto pela Secretaria Municipal de Educação quanto pela 

direção. 
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 Prever, solicitar e organizar em tempo hábil a aquisição de material necessário para a realização de 

atividades. 

 Responsabilizar-se pela conservação do material pedagógico utilizados nas atividades de 

estimulação. 

 Dar banho, trocar e zelar pela higiene da criança quando necessário (com carinho) 

 Procurar obter da mãe/ou responsável pela criança informações sobre a saúde da criança no 

momento da chegada ao CMEI. 

 Conferir a agenda diariamente. 

 Receber e acompanhar durante seu horário a criança diariamente na sua entrada e saída do CMEI. 

  Acompanhar as crianças em atividades externas do CMEI. 

 Conservar as condições ambientais adequadas às atividades educacionais: limpeza, iluminação e 

ventilação da sala. 

 Participar das atividades curriculares de caráter cívico, social e cultural. 

 Colaborar para o bom desempenho das atividades gerais do CMEI. 

 

21.3.5 – Os Agentes de Apoio são servidores selecionas em concurso/seletivo público que fazem 

parte do quadro de funcionários do CMEI, assim nomeados: educadores, instrutores, cozinheiras e 

auxiliares de serviços gerais de acordo com sua área de formação, área de atuação, 

formação/escolaridade/qualificação/ habilitação. 

 

  21.3.5.1 – Na Lei complementar nº 126/2015 de 10/11/2015 estão descritas as atribuições 

dos educadores/instrutores, as quais não fazem parte da realidade dos servidores do CMEI, no entanto 

específica que devem executar tarefas afins. 

 

  Compete aos educadores/instrutores do CMEI: 

 

 Acompanhar e Auxiliar os profissionais da educação nas atividades pedagógicas, que são 

realizadas com as crianças. 

 Auxiliar no controle e guarda do material pedagógico. 

 Auxiliar os professores e responsabilizar-se, na ausência da mesma, pelos objetos individuais das 

crianças. 



 

 

FAXINAL DOS GUEDES - SC 
GOVERNO MUNICIPAL 
Av. Rio Grande do Sul, 458.  Fone/Fax – 0xx49-3436-4300 - www.faxinal.sc.gov.br 

CEP - 89694-000 – FAXINAL DOS GUEDES - SC.   

 

 

 

 

 Auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal. 

 Auxiliar, sempre que necessário, as crianças nas refeições. 

 Auxiliar as crianças em todas as atividades desenvolvidas no CMEI. 

 Dar banho, trocar fraldas, trocar roupa e zelar pela higiene pessoal das crianças. 

 Auxiliar em passeios e idas ao parque. 

 Cuidar de todas as necessidades das crianças da creche. 

 Auxiliar no recreio e intervalos a orientação das crianças, objetivando sua segurança. 

 Participar em todas as aulas com auxiliar de cuidados às crianças. 

 Organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com as mesmas o 

tempo em que estiverem dormindo. 

 Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a chegada dos 

mesmos, zelando pela segurança e bem estar de todos. 

 Participar de todas as atividades realizadas pela unidade escolar. 

 Comparecer às reuniões promovidas pelo CMEI, Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal. 

 Participar das atividades curriculares de caráter cívico, social e cultural. 

 Colaborar para o bom desempenho das atividades gerais do CMEI. 

 

21.3.5.2 – Cozinheira 

 

Compete a cozinheira: 

 

 Apresentar-se ao serviço devidamente uniformizado. 

 Executar as atividades relativas à alimentação das crianças, de acordo com as normas 

estabelecidas pela nutricionista. 

 Informar ao responsável sobre a necessidade de reparos e reposição de utensílios, equipamentos e 

instalações da cozinha. 

 Informar ao responsável, possíveis falhas ou irregularidades que prejudiquem o bom andamento 

do serviço. 

 Receber os gêneros alimentícios, observando as quantidades e a qualidade dos mesmos. 

 Armazenar corretamente os gêneros alimentícios, observando os prazos de validade. 
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 Elaborar refeições de acordo com o cardápio, e os horários previamente definidos para o número 

de crianças presentes no CMEI. 

 Preparar os mamas de acordo com os horários afixados, (com exceção aos bebês que alimentam-se 

exclusivamente de leite, estes serão definidos com o professor, de acordo com a rotina da criança) 

seguindo as normas estabelecidas pela nutricionista, cuidando da higienização diária dos mesmos. 

 Organizar a distribuição das refeições às crianças do CMEI. 

 Responder pela higiene da cozinha, dos equipamentos, utensílios utilizados e ambiente de 

armazenamento dos alimentos (despensa, geladeira e freezer). 

 Divulgar diariamente o cardápio. 

 Executar serviços de panificação com confecção de massas, bolos, bolachas englobando os doces 

em gerais e salgados. 

 Colaborar para o bom desempenho das atividades da escola executando outras tarefas que a 

direção solicitar, que visam fortalecer o trabalho administrativo e pedagógico do CMEI. 

 

21.3.5.3 – Auxiliares Serviços Gerais – cozinha 

 

Compete aos auxiliares de cozinha: 

 

 Apresentar-se ao serviço devidamente uniformizado. 

 Executar tarefas auxiliares. 

 Servir alimentos. 

 Auxiliar no preparo das refeições. 

  Auxiliar na preparação de panificação com confecção de massas, bolos, bolachas englobando os 

doces em gerais e salgados. 

  Auxiliar no recebimento dos gêneros alimentícios, observando as quantidades e a qualidade dos 

mesmos. 

 Ajudar no armazenamento correto dos gêneros alimentícios, observando os prazos de validade. 

 Recolher, lavar, secar e guardar utensílios de copa e cozinha, mantendo a higiene, conservação e 

organização dos utensílios e equipamentos, rotineira e imediatamente após o uso. 

 Manter a higiene, conservação e organização da área física da cozinha e depósito. 

 Zelar pela guarda de materiais, alimentos e equipamentos de trabalho. 
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 Obedecer os cardápios estabelecidos. 

 Colaborar para o bom desempenho das atividades gerais do CMEI. 

 Executar tarefas afins. 

 Zelar pelo uso adequado dos utensílios e equipamentos e utensílios utilizados. 

 

Parágrafo único: No ambiente da cozinha é proibido a entrada de pessoas estranhas, quando se fizer 

necessário, somente com o uso de touca. É vetado o uso de joias, bijuterias e perfumes fortes. Estar em 

dia com a higiene pessoal mantendo unhas cortadas e cabelo preso. 

 

21.3.5.3 – Auxiliar de serviço Gerais – Limpeza 

 

Compete aos auxiliares de Limpeza: 

 

 Zelar e executar serviços de limpeza interna e externa do CMEI. 

 Observar e seguir as normas de rotina e orientação. 

 Comunicar qualquer irregularidade verificada. 

 Efetuar pequenos reparos e consertos. 

 Ter sob a sua guarda materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho. 

 Zelar e efetuar tarefas auxiliares. 

 Operar máquinas de pequeno porte. 

 Zelar pelo funcionamento e a limpeza dos equipamentos utilizados ou em uso. 

 Fazer mudanças. 

 Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos nas dependências do CMEI. 

 Zelar pela conservação e manutenção de sanitários. 

 Lavar pisos, tatames, tapetes, colchonetes. 

 Coletar lixo; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios. 

 Fazer a lavagem e desinfecção das dependências do CMEI quando se fizer necessário. 

 Fechar portas, janelas e outras vias de acesso, verificando se as luminárias estão apagadas. 

 Executar tarefas de limpeza e organização dos ambientes, móveis e utensílios (recolher colchões, 

roupas de uso coletivo do CMEI, bem como repor toalhas, lençóis e fronhas, cobertores, papel 
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toalha, papel higiênico e demais materiais que ficam sob a responsabilidade da equipe de 

limpeza). 

 Triagem de roupas que não estejam em condições de uso que sejam substituídas. 

 Lavar e passar toda a roupa do CMEI. 

 Usar a dosagem correta dos produtos de limpeza na limpeza de roupas e limpeza geral do CMEI. 

 Manter as dependências da lavanderia sempre limpa e organizada. 

 Limpar periodicamente ralos e sistemas de drenagem externos. 

 Manter o CMEI sempre limpo em todas as suas dependências. 

 Fazer o serviço de limpeza geral. 

 Executar outras tarefas afins conforme solicitação da direção que contribuam para o melhor 

andamento dos trabalhos administrativos e pedagógicos do CMEI. 

 

 

22 – Restrições/Lembretes 

 

22.1 – É proibido retirar e utilizar documento ou material pertencente ao CMEI, sem a devida 

permissão do órgão competente. 

 

 22.2 – É proibido ausentar-se do CMEI em seu horário de trabalho sem a prévia autorização do 

setor competente.  

 

             22.2. 1- Quando autorizado, o funcionário deverá bater o ponto registrando a saída estando 

ciente que se tratando de assunto particular será descontado do seu salário o tempo que se ausentar. Em 

caso de saúde apresentar declaração, justificativa ou atestado para justificar a ausência. A serviço da 

escola, Secretária da Educação ou Prefeitura Municipal poderá ser feito justificativa quando solicitado a 

ausência do funcionário por meio destas. 

 

 22.3 – É proibido expor crianças, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da comunidade a 

situações constrangedoras. 

 

 22.4 – É proibido ocupar-se, durante o período de trabalho, de atividades estranhas à sua função. 
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 22.5 – É proibido discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente 

qualquer membro da comunidade escolar. 

  

22.6 – É proibido receber pessoas estranhas ao funcionamento do CMEI durante o período de 

trabalho, sem prévia autorização do órgão competente. 

 

 22.7 – É proibido transferir a outra pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado. 

 

 22.8 –É proibido divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome do CMEI, por 

qualquer meio de publicidades, sem prévia autorização. 

 

 22.9 – É proibido promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de 

qualquer natureza, que envolvam o nome do CMEI, sem a prévia autorização. 

 

 22.10 – É proibido comparecer ao trabalho e aos eventos do CMEI embriagado ou com sintomas 

de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas. 

 

 22.11 – É proibido fumar nas dependências do CMEI, conforme legislação em vigor. 

 

 22.12 – É proibido realizar vendas nas dependências do CMEI. 

 

 22.13 – É vetado o uso de aparelho celular durante o desempenho das atividades na escola. (Fica à 

disposição o telefone fixo para ligações em caso de emergência). 

 

  22.13.1 - EMENTA: “RESTRIÇÃO AO USO DE TELEFONES CELULARES NO 

HORÁRIO DE LABOR. PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR. A proibição do uso de aparelho 

celular pelo empregado, no período em que está laborando, está inserida no poder diretivo do 

empregador, porquanto tais equipamentos permitem que a qualquer momento o trabalhador interrompa 

suas atividades profissionais para dedicar-se a questões particulares, nem sempre de caráter urgente, 

desviando sua atenção. A interferência na concentração gera não apenas uma interrupção dos serviços, 

mas também pode provocar acidente de trabalho, pondo em risco a integridade física dos trabalhadores 
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envolvidos na tarefa.” (Ac. 3ª T. Proc. RO 0000852-84.2011.5.12.0032. Maioria, 20.03.12. Rel.: Juíza Maria de Lourdes 

Leiria. Disp. TRT-SC/DOE 30.03.12. Data de Pub. 02.04.12). 

 

 22.14 – É proibido levar alimentos para sala de aula que não foram preparados no CMEI sem 

prévia autorização. 

 

22.15 – É de responsabilidade do professor e seus auxiliares manter o brinquedos plásticos fora da 

exposição do sol e da chuva.  

 

 22.16 – Sempre que necessário se ausentar por motivos pessoais, colocar um substituto capacitado 

na área e comunicar com antecedência.  

 

22.17 – Todos os funcionários do CMEI terão direito a 15 minutos de intervalo em cada turno, de 

acordo com o cronograma de horários, definidos pela direção. Pedimos que respeitem o horário para que 

não ocorram interferências que atrapalhem no bom andamento do trabalho pedagógico. 

 

Parágrafo único: Nos casos de conflito ou interpretação de normas, serão consultados os órgãos 

próprios da Secretaria da Educação. Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto no Regimento serão 

apurados, ouvindo-se os envolvidos e registrados em ata. Quando do descumprimento das restrições do 

regimento interno os envolvidos serão advertidos verbalmente uma única vez, após será feito o registro de 

advertência encaminhado a Secretária de Educação, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 

Municipal de Educação. 

 

 Este regimento foi exposto, debatido e aprovado por unanimidade em assembleia de pais, 

registrado no livro de atas do Centro Municipal de Educação Infantil Doce Encanto (Ata nº 01 de 2018) 

que realizou-se aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito. 

 

Ficam estabelecidas as normas internas para que possamos ter um bom andamento e qualidade no 

atendimento oferecido pelo CMEI. Todas as regras e orientações estão asseguradas e embasadas em Leis 

e Documentos legais. Qualquer situação adversa será analisada pelo órgão responsável.  

 

  

 


