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I – REQUERIMENTO 
 

Preencher o Requerimento (Seguindo o modelo – ANEXO I – com Firma reconhecida em Cartório), solicitando e indicando a 
data prevista para o inicio das atividades, bem como a faixa etária a ser atendida. Os pedidos de autorização de 
funcionamento  serão  protocolados  na  praça  de  atendimento  da  Prefeitura  de  Santo  André,  para  encaminhamento  à 
Secretaria de Educação, com antecedência mínima de 180 (Cento e oitenta) dias do inicio das atividades. 

 

ANEXO I - Modelo de Requerimento – 

REQUERIMENTO 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) 
 

                                                                                                    Secretário (a) da Secretaria de Educação 
 

da Prefeitura de Santo André. 
 

 
(Nome completo do responsável pela entidade mantenedora) 

,RG nº.                                                       ,

 

Estado Civil                                                , domiciliado (a) e residente a (Av./Rua, nº. complemento,Bairro) 
 

          na cidade de 
 

                                                                            Estado de                                                             , na qualidade 
 

                                                                    da 
(cargo/função exercida na entidade Mantenedora)                    (Razão Social da entidade Mantenedora) 

 
Com o nome fantasia                                                                          ,CNPJ:_   

Instalada na Av/Rua:_ , nº.                 , Bairro:_  
 

Na cidade de                                                                           , Estado   
 

Vem respeitosamente solicitar Autorização de Funcionamento da referida entidade, com a modalidade 

de ensino de Educação Infantil, com o atendimento a crianças de                                                                 , 

bem como, a Homologação  de seu Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico, para ao que junta 

ao presente: 

     Relatório; 
     Regimento Escolar; 
     Projeto Político Pedagógico (Plano Escolar); 
     Termo de Responsabilidade. 

 
Santo André,              de                                  de   . 

 

 
 

(representante legal da mantenedora) 
 
 
 

II – RELATÓRIO (Vide artigo 3º da Deliberação CME 001/2011 – Anexo VI) 

 
a)    Termo de Responsabilidade (Original), atualizado, registrado em Cartório de Títulos e Documentos, com firma 
reconhecida da assinatura do representante legal; 
b)   Descrição sumária das salas de aula e recurso, das áreas de recreação e descanso, das instalações de apoio, dos 
materiais didáticos, dos equipamentos e dos mobiliários necessários; 
c)    Xerox autenticada dos documentos abaixo relacionados (Com Base no novo Código Civil de Jan/2003, quando 
solicitado, a autenticação desses documentos poderá ser feita pelo (a) funcionário (a) da Prefeitura de Santo André, sob 
carimbo autorizado, mediante a apresentação da xerox e do documento original correspondente):
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1.          Diploma de Pedagogia ou Pós- Graduação em Gestão Educacional para o (a) Diretor (a) e/ou Coordenador 
(a) Pedagógico (a), incluindo os respectivos Vices e  Diploma dos Profissionais Habilitados que atuam diretamente 
com as crianças no ensino de educação infantil (Professores (as), que atuam diretamente com as crianças 
matriculadas na instituição de ensino). Todos os Diplomas apresentados devem conter a data de conclusão e o 
número de registro junto ao órgão oficial (quando houver inclusão e/ou substituição de um dos profissionais deste 
item, fornecer- nos a xerox autenticada do respectivo Diploma); 
2.          Prova de Ocupação do Prédio atualizada (fornecer-nos a xerox autenticada da renovação sempre que 
vencido); 
3.          Alvará de Funcionamento da Planta Aprovada do Imóvel e croqui da escola; 
4.          CNPJ 
5.          Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado (fornecer- nos a xerox autenticada da renovação 
sempre que vencido); 
6.          Contrato Social (Fornecer- nos também a Xerox autenticada das alterações contratuais quando houver); 
7.          MEI – (Micro Empreendedor Individual); 
8.          Laudo de Responsabilidade Técnica firmado por engenheiro registrado no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura) e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) responsabilizando- se pelas condições 
de habitabilidade pelo uso do prédio para o fim proposto, quando for necessário. 
9.          Certificados de Dedetização, Desratização e Lim p e za  n a  Ca i xa  D’  Ág u a  por empresa especializada 
para este fim (fornecer- nos a Xerox autenticada da renovação sempre que vencido). 

 

ANEXO II - Modelo do Termo de Responsabilidade - 

(Registrado e Firmado em Cartório de Títulos e Documentos) 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 

O abaixo assinado , RG n.º                                   ,
(Nome Completo do Representante legal da Mantenedora) 

 
Representante legal da     

(Razão Social completa da escola mantenedora) 
 

Com nome fantasia 

CNPJ n.º , situada na                                             ,
 

nº.                      bairro                                                                                                              . 
 
 
 

Em Santo André, São Paulo, através do presente documento, declara para os fins de direito, que assume inteiramente a 
responsabilidade no que se refere às condições de segurança, higiene, definição do imóvel para uso escolar, capacidade 
financeira para manutenção do estabelecimento destinado a educação infantil, bem como a capacidade técnica pedagógica 
e a capacidade técnica administrativa para manter seus arquivos e registros dos documentos escolares regularmente 
expedidos e atualizados. 

 
 

Santo André,             de                                             de                     . 
 
 
 
 
 

(Assinatura Firmada) 
 

III – REGIMENTO ESCOLAR 

 
 

 
Observações Básicas: 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO ESCOLAR

a)    Regimento escolar deve ser redigido de modo sucinto, claro e objetivo; 
b)    Regimento Escolar não é um Plano Pedagógico da instituição ou algo semelhante, é nele que se encontram as normas e 

procedimentos que regem a convivência de todos na instituição; 
c)    Não  omita  no  Regimento  Escolar  nada  que  possa  faltar  para  o  embasamento  legal da  Proposta  Pedagógica  da 

instituição,  podendo citar,  quando  necessário, o  numero da  lei e/ou  decreto  constando  o  numero  do  artigo,  sem 
transcrevê-lo;
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d)    Em todas as folhas, antes de qualquer texto, escrever: REGIMENTO ESCOLAR; 
e)    Todas as folhas deverão estar paginadas na parte central do rodapé; 
f)     Fazer o índice no inicio do Regimento Escolar; 

g)    A escola deve considerar a LDB 9394/96 Lei Federal de Diretrizes e Bases de 20/12/1996, o ECA n.º 8069/90 Lei 
Federal do Estatuto da Criança e do Adolescente de 13/07/1990, Código de Obras do Município de Santo André n.º 
8065/00 de 13/07/2000, e ainda o disposto na deliberação CEE n.º 06/95 do Conselho Estadual de Educação de 
28/06/1995 e indicação CEE nº04/99 do Conselho estadual de Educação de 30/06/1999 e considerando o disposto na 

Indicação CME n.º 001/2011 do Conselho Municipal de Educação de 07/06/11; 
h)    A numeração, por artigos, deste parâmetro regimental é apenas para ordenação das idéias aqui expostas; 
i) Na articulação do Regimento Escolar, devem ser observadas as normas fixadas na Lei complementar Estadual 60, de 10 

de julho de 1972 (Anexo VII); 
j)     Devem-se evitar rasuras e estética desfigurada; 
k)    Todas as folhas devem estar rubricadas por quem assinar o Regimento Escolar; 
l)     O representante legal da instituição educacional deve datar e assinar o Regimento Escolar no Término do mesmo. 

 

ANEXO III 
A seguir damos um EXEMPLO de Regimento Escolar e Sugerimos para que seja seguido, constando os mesmos 

títulos, capítulos, na ordem que aparecem, dando seqüência aos números dos artigos. 
 

REGIMENTO ESCOLAR 
TITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
CAPITULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DA ENTIDADE MANTENEDORA 
Artigo 1º - Identificar, de modo Completo, o Estabelecimento de ensino, registrando, se for o caso, o ato legal que autorizou 
seu funcionamento: nome da Mantenedora, CNPJ, sede e registro em cartório de Títulos e Documentos. Se o mantenedor for 
individual, deverá ser identificado com o nome completo, numero de Registro Geral da Célula de Identidade, do CPF e 
endereço completo. 

CAPITULO II 
DOS FINS E OBJETIVO DO ESTABELECIMENTO 

Artigo 2º - Registrar, de forma sucinta, os fins e objetivos da escola e o seu compromisso em fazer cumprir os princípios e fins 
da Educação Nacional e toda a legislação correlata, vigente e superveniente. 

TITULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

CAPITULO I 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 

Artigo 3º - O Regimento Escolar deverá dispor sobre a composição dos diversos aspectos da administração escolar, de 
acordo com os interesses de cada escola. 

CAPITULO II 
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Artigo 4º - Discriminar a composição do corpo docente, de acordo com a necessidade dos níveis de ensino mantido pela 
escola. Conselho de classe ou outro tipo de Colegiado deve ser explicitado no Regimento Escolar com sua composição, seu 
funcionamento e atribuições, citando os cargos sem nomeá-los. 
Artigo 5º - De acordo com a organização funcional e interesse da escola, especificar os demais profissionais de educação 
que participam do desenvolvimento da Proposta Pedagógica, onde devem estar explicitadas as ações desses profissionais, 
citando os cargos sem nomeá-los. 

TITULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

CAPITULO I 
DOS NIVEIS E MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

Artigo 6º - Discriminar a modalidade de educação e ensino selecionada pela escola, fins e objetivos do curso, mínimos de 
duração e carga horária. A operacionalização fica para a Proposta Pedagógica. 

CAPITULO II 
DA COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

Artigo 7º - A escola deverá registrar critérios de organização e composição curricular, observando, quando houver, normas 
baixadas pelo Conselho Nacional e Estadual de Educação. Na Proposta Pedagógica deverá constar a explicitação de 
conteúdos e ações básicas para o seu desenvolvimento global. A escola, ao explicitar em seu Regimento os aspectos 
referentes ao desenvolvimento de sua Proposta Pedagógica, deve ter presente a doutrina eminente a respeito da Educação 
Infantil fixadas pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação e pela Lei Federal 9394/96 (LDB) naquilo que se aplicar a 
sua Proposta Pedagógica, onde serão detalhados todos esses aspectos, incluindo o calendário escolar com todas as 
atividades do ano letivo. 

CAPITULO III 
DA AVALIAÇÃO 

Artigo 8º - A escola é livre para estabelecer as normas de avaliação do rendimento escolar. Devendo adequar-se, no entanto, 
as normas Conselhos Nacional e Estadual de Educação e a LDB (artº. 31).
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CAPITULO IV 
DA MATRICULA E DA TRANSFERÊNCIA 

 
 

Artigo 9º - Estabelecer de modo claro, administrativa e pedagogicamente as normas que a escola adota para efetuar a 
matrícula de seus alunos. 

TITULO IV 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO EDUCATIVO 

CAPITULO I 
DOS ALUNOS 
CAPITULO II 

 
DOS PROFESSORES 

CAPITULO III 
DOS PAIS DE ALUNOS OU DE SEUS RESPONSÁVEIS 

CAPITULO IV 
DAS SANÇÕES E RECURSOS 

Artigo 10 - Nesse titulo, a escola deverá registrar, sucintamente, os princípios que regem as relações entre os participantes 
do processo educativo, explicitados nos direitos e deveres de todos os envolvidos nesse processo. 

TITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 11 - Fixar a data inicial da vigência do Regimento 
Artigo 12 - Ressaltar que a Proposta Pedagógica da escola, para efeito jurídico- educacional, faz parte integrante do 
Regimento Escolar. 

Considerações Gerais 

 No Regimento Escolar “não” deverão ser citados referências a pagamento, este assunto poderá ser abordado em 
contrato particular de prestação de serviços. 

      Outros registros que entender necessários, inserí-los no Regimento. 
      Datar e assinar. A assinatura deve ser a do representante legal da Mantenedora. 

 A escola deverá entregar o Regimento Escolar no ato da Matricula, assim como deixar a disposição na biblioteca e na 
secretaria da escola. 

 
IV – PLANO ESCOLAR / PROPOSTA PEDAGÓGICA 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESCOLAR E PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
Observações Básicas: 
a)    Devem ser elaborados com redação clara, objetiva e concisa, obedecendo a uma ordem cronológica, conforme este 

Manual de Orientações Gerais; 
b)    Na sua impressão, deve ser utilizado papel com identificação completa da instituição educacional em todas as folhas 

impressas; 
c)    Em todas as folhas, antes de qualquer texto, escrever: PLANO ESCOLAR/ PROPOSTA PEDAGÓGICA DO ANO DE 

               (mencionando o ANO ao qual se refere o Plano Escolar / Pedagógica); 
d)    Todas as Folhas deverão estar paginadas na parte central do rodapé; 
e)    Fazer o índice do inicio do Plano Escolar/ Proposta Pedagógica; 
f)     Todos os Aspectos contidos no Plano escolar e Proposta Pedagógica deverão estar em consonância com o Regimento 

Escolar. 
g)    As adaptações e adequações necessárias ao Plano Escolar poderão ser feitas anualmente, desde que em consonância 

com  o  Regimento  Escolar,  Calendário  Escolar,  Matriz  Curricular,  descrição  das  instalações  e  sua  utilização  e 
treinamentos oferecidos aos profissionais; 

h)    Na elaboração do Plano Escolar deverão ser detalhados minuciosamente os projetos complementares de cada nível e 
modalidade de ensino a serem mantidos pela instituição; 

i)     Todas  as  folhas  deverão  estar  rubricadas  pelas  pessoas  que  assinarem  no  final  deste  Plano  escolar  /  Proposta 
Pedagógica; 

j) O representante legal da instituição de ensino, juntamente com o (a) profissional pedagógico (a) responsável pela 
elaboração deste Plano Escolar / Proposta Pedagógica, deve datar e assinar ao seu término. 

 

ANEXO IV 
(A seguir damos um EXEMPLO de Plano Escolar e sugerimos para que seja seguido) 

PLANO ESCOLAR / PROPOSTA PEDAGÓGICA DO ANO DE 20              . 

1.    Identificação completa do estabelecimento escolar: 
Razão social, nome fantasia (conforme constante no CNPJ e na portaria de Autorização de Funcionamento emitida pela 
Secretaria de Educação e Formação Profissional), endereço completo, CEP, telefones de contato, n.º do fax, e-mail, 
horário de atendimento ao publico da secretaria da unidade escolar, nome do(s) mantenedor (es), nome do(a) diretor (a) 
pedagógico (a), nome do vice-diretor (a) pedagógico, nome do (a) coordenador (a) pedagógico (a), horário de 
atendimento de cada um dos profissionais relacionados acima, faixa de atendimento sócio- econômico (exemplo: na 
maioria, os alunos matriculados são originários de bairros/ famílias de classe alta, média- alta, média, média- baixa, 
baixa).
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2.    Atos Oficiais: 

a)    Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, contendo a data de abertura e a data de vencimento –  CNPJ; 
 

b)    Numero da inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuinte da Prefeitura Municipal de Santo André, contendo data 
de sua abertura –  CMC; 

c)    Número do Alvará de Uso do Solo, emitido pelo Departamento de Controle Urbano da Prefeitura Municipal de Santo 
André, contendo a data de sua expedição; 

d)    Número do Alvará de Funcionamento, emitido pelo Departamento de Controle Urbano da Prefeitura de Santo 
André, contendo a data de sua expedição; 

e)    Número  de  Portaria  de  Autorização  de  Funcionamento  emitida  pela  Secretaria  de  Educação  e  Formação 
Profissional, contendo a data de sua publicação; 

f)     Número da Portaria de Homologação do Regimento Escolar emitido pela Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, contendo a data de sua publicação; 

g)    Número da Portaria de Homologação do Plano Escolar Anual, emitido pela Secretaria de Educação e Formação 
Profissional, contendo a data de sua publicação, referente ao ultimo exercício (ano anterior); 

h)    Número do Código de Identificação da Escola junto ao MEC –  CIE; 
i) Número do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, com o n.º do processo do auto de vistoria e o n.º da vistoria, 

incluindo a data de seu vencimento; 
j)     Data de expedição do Certificado de Dedetização/ Desinsetização, com a data de seu vencimento; 
k)    Data de expedição do Certificado de Desratização, com a data de seu vencimento; 
l)    Data de expedição do Certificado de Limpeza n a  Cai xa  D’ á g u a  , com a data de seu 
vencimento; 
m)  Data de expedição do 1º Contrato Social, incluindo as datas de expedição e motivo da alteração contratual, quando 

houver, de todos os demais Contratos Sociais da unidade escolar alterados; 
n)    Data de inicio e do término do Contrato de Aluguel; 
o)    Data de expedição do Termo de Responsabilidade, mencionando o (s) nome (s) completo da (s) pessoa (s) que 

assinou (aram). 
3. Nas Linhas gerais da Proposta Pedagógica da escola – devem constar as finalidades e os objetivos da instituição e da 

modalidade de acordo com o Regimento Escolar: princípios filosóficos, metodologia, articulação do corpo docente, 
técnico e pedagógico, princípios de avaliação, considerando a LDB 9394/96 Lei Federal de Diretrizes e Bases de 
20/12/1996, o ECA nº8069/90 Lei Federal do Estatuto da Criança e do Adolescente de 13/07/1990, e ainda o disposto na 
Deliberação CEE n.º 06/95 do Conselho Estadual de Educação de 28/06/1995 e Indicação CEE nº04/99 do Conselho 
Estadual de Educação de 30/06/1999 e considerando o disposto na Indicação CME nº001/2011 do Conselho Municipal 
de Educação de 07/06/2011. 

4.    Projetos da escola – detalhar minuciosamente os projetos complementares de cada nível e modalidade de ensino. 
5. Calendário Escolar – apresentar dias letivos, reuniões pedagógicas, reuniões de pais, atividades internas e externas com 

os (as) alunos (as), feriados e emendas. 
Exemplo: Nacionais – 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 11 de junho, 07 de setembro, 12 de outubro, 15 de novembro 
e 25 de dezembro; estaduais – 09 de Julho; municipais – 08 de abril, incluindo a sexta feira da paixão e legislação 
especifica do município. 

6.    Organização curricular de cada nível mantido na escola (do Berçário a pré - escola), coerente com o Regimento Escolar. 
7. Organização das turmas de Crianças – Especificar o número de crianças por sala, por períodos (Manha, tarde, integral) 

e os critérios de agrupamento (por faixa etária, sala mista, etc.). Distribuição das turmas e utilização do espaço (período 
e dependências). 

8.    Número total de alunos (as) matriculados (as) na instituição de ensino, separados (as) de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, 
referente ao exercício vigente. 

9. Quadro do Pessoal Docente, Técnico e Administrativo – Relação nominal (Nome Completo das Pessoas), horário de 
trabalho de cada pessoa, escolaridade/ habilitação, classe atribuída e função que exerce. 

10.  Normas para realização de matricula e transferência. Documentos exigidos no ato da matrícula e citação referente à 
transferência com o envio de R.A. (Registro do aluno) e nome para a Secretaria de Educação a fim de que seja feita a 
migração para a escola desejada. 

11.  Ações de capacitação – especificar cursos, datas e responsáveis pela formação. 
 

AVISOS 
 

a) Todas  as  alterações  no  Quadro  de  Funcionários  e/ou  no  Estabelecimento  (Prédio/edificação)  Escolar  devem  ser 
comunicadas imediatamente à Secretaria de Educação e Formação Profissional, mediante oficio da Instituição de 
ensino, em forma de juntada de documentos, na Praça de Atendimento da P.S.A. 

b) As Escolas  Particulares de Educação Infantil (EPEIs), que aguardam para serem autorizadas pela Secretaria da 
Educação deverão entregar cópia xerox autenticada de todos os itens citados no item 2 – Atos Oficiais do Anexo IV 
destes Manual de Orientações Gerais (com base no novo Código Civil de Jan/2003, quando solicitado, a autenticação 
desses documentos poderá ser feita pelo(a) Funcionário(a) da Prefeitura de Santo André, sob carimbo autorizado, 
mediante a apresentação da Xerox e do documento original correspondente). 

c) As Escolas Particulares de educação infantil (EPEIs), autorizadas pela Secretaria de educação e (SE), ao verificarem a 
existência de algum documento vencido citado no Item 2 – Atos Oficiais do anexo IV deste Manual de Orientações 
Gerais devem providenciar a imediata atualização desses documentos. 

d) As Escolas Particulares de Educação Infantil (EPEIs), autorizadas pela Secretaria de Educação (SE), ao entregarem 
até a última sexta-feira de abril de cada ano, o seu Plano Escolar Proposta Pedagógica do ano letivo correspondente, 
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para serem homologados, deverão apenas mencionar o número e vencimento dos documentos citados no item 2 – Atos 
Oficiais do Anexo IV deste Manual de Orientações Gerais, desde que estes estejam dentro do prazo de seus respectivos 

 vencimentos, se vencidos atualizá-los e incluí-los nos anexos (xérox autenticada dos documentos que foram atualizados 
no  ultimo  exercício),  através de  novo  número  de processo  administrativo  para  o  exercício  vigente,  na  Praça  de 
atendimento da Prefeitura de Santo André. 

 
e) Até o ú l t imo d ia  út i l  de fevere i ro  de cada ano , as Escolas Particulares de Educação Infantil, autorizadas no 

ú ltimo exercício, deverão entregar preenchida e assinada a “Ficha A”, que deve ser retirada e entregue diretamente no 
expediente da Supervisão e Atendimento às Escolas Particulares de Educação Infantil da Secretaria de Educação, para 
a obtenção do número do Código de Identificação da Escola (CIE) Junto ao MEC. 

 
 

V – MANUAL DE ORIENTAÇÕES ÀS CONDIÇÕES E MANUTENÇÃO DE HIGIENE E SAÚDE DO ESPAÇO ESCOLAR 
INFANTIL 

 
1.    ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

A cozinha na creche é uma unidade de produção de refeições através da manipulação e preparação dos alimentos. 
O objetivo da cozinha é o atendimento das necessidades de alimentação das crianças que freqüentam a creche. 
É responsável por todas as atividades que envolvem a confecção de refeições: 
a)     Recebimento  e  armazenamento,  pré-  preparo,  preparo  e  distribuição  das  refeições,  limpeza  da  cozinha, 

despensa e lactário com seus respectivos equipamentos e utensílios. 
b)     A despensa é um espaço físico, próximo a cozinha, planejado para a estocagem de alimentos secos. O lactário é 

uma unidade de produção de mamadeiras. 
 

2.    ARMAZENAMENTO 
Os alimentos não perecíveis devem, sempre que possível, serem armazenados em local próprio, ventilando e bem 

iluminado, com janelas teladas, prateleiras e estrados de madeira. 
Alguns cuidados devem ser seguidos para um armazenamento ideal: 
a)  Cada alimento deve ter seu lugar no estrado ou nas prateleiras, ficando afastado da parede para evitar a umidade 

e facilitar a ventilação; 
b)  Os alimentos enlatados, ainda fechados, devem ser conservados em local fresco e arejados, à temperatura 

ambiente. Após aberto, devem ser colocados em recipiente de vidro ou plástico e guardados na geladeira (geleia, purê de 
tomate e outros); 

c)  Enlatados que apresentem estufamento e ferrugem indicam presença de contaminação e não devem ser usados; 
d)  Latas amassadas devem ser utilizadas rapidamente; 

e)  Os gêneros alimentícios que entram primeiro saem primeiro, sendo que os recebidos anteriormente devem ser 
colocados na frente; 

f)   Não encostar gêneros alimentícios nas paredes e não colocar diretamente no chão; 
g)  Armazenar alimentos, que quebrem facilmente (macarrão, ovos) não colocando nada sobre eles; 
h)  Os pacotes abertos devem ser fechados após o uso para evitar que estraguem, não abrindo outr o antes do seu 

termino; 
i)   Os utensílios usados para retirar os alimentos das sacarias devem estar sempre secos e limpos; 
j)   Nunca se deve colocar material de limpeza e objetos de uso pessoal junto aos alimentos; 
k)  A despensa deverá ser lavada sempre que estiver para ser renovado o estoque, tomando- se o devido cuidado 

para não deixar o local úmido; 
Quanto ao armazenamento dos alimentos perecíveis, estes deverão ser guardados em geladeira ou freezer de acordo 

com sua natureza: 

    Carnes, frango, salsicha e peixe, após o recebimento deverão ser guardados no congelador ou freezer até um dia 
antes do preparo (tirar na véspera, deixar na geladeira, para que percam a rigidez e possam ser trabalhados). Caso estes 
alimentos já estejam: 

    Congelados, proceder da mesma forma, para que não se descongelem o que poderia favorecer o desenvolvimento 
de microorganismos e diminuir sua vida útil; 

    Os alimentos para serem congelados deverão ser divididos em pequenas porções e acondicionados em sacos 
plásticos transparentes e apropriados; 

    Hortaliças  devem  ser  guardadas  inteiras  (Não  cortadas,  descascadas  ou  lavadas)  na  parte  menos  fria  da 
geladeira; 

    Batata e cebola devem ser guardadas em local fresco e arejadas; 

    Frutas, de preferência, não devem ser deixadas empilhadas, tanto na geladeira, como na despensa, pois isso 
dificulta a circulação de ar, favorecendo o aparecimento de mofo, alem de amassá-las. Devem ser guardadas inteiras, para 
evitar sua decomposição; 

Importante: As hortaliças e frutas maduras devem ser separadas das verdes e consumidas primeiro. 

    Ovos devem ser conservados em geladeira ou local fresco e seco, com a parte mais arredondada para cima, para 
que durem mais tempo. Não devem ser colocados próximos a alimentos de cheiro forte, pois absorvem odores facilmente; 

    Os alimentos perecíveis  que  vierem  em  sacos  e  caixas  (frutas,  feculentos,  etc.),  devem  ser  selecionados, 
retirando- se aqueles que estiverem em más condições, para não deteriorarem os demais.



Manual de Orientações Gerais 

9 Manual de Orientações Gerais – EPEI – SE  

Prefeitura Municipal de Santo André (revisado em 05/05/2017) 

 

 

 

3.    PRÉ- PREPARO E PREPARO DOS ALIMENTOS - HIGIENE DE ALIMENTOS 
 

Pré- preparo – As operações de pré- preparo devem ser planejadas com antecedência para que seja providenciada a 
separação dos gêneros alimentícios que serão utilizados; pesando as porções de cada um e anotando sua saída do estoque. 
A cozinheira deve fazer este controle em um caderno ou folha a parte passando posteriormente a ficha de “Controle de 
estoque”. 

Grãos – escolha com separação de detritos e lavagem completa em água corrente. 
 
 

Carnes  –  Quando  do  recebimento,  devem  ser  limpas,  cortadas  e  separadas  por  porções/  dia  para  serem 
armazenadas, facilitando assim o preparo. 

Frutas - Lavar com água corrente, depois mergulhar em vasilhame com solução clorada seguindo as instruções da 
embalagem do produto especifico, quando consumidas cruas e com casca (Menos banana). Desprezar as inaproveitáveis. 

Hortaliças – Exigem limpeza completa e cuidadosa. Lavar com muita atenção, folha por folha, em água corrente sendo 

depois mergulhada em vasilhame com solução clorada, seguindo as instruções da embalagem do produto especifico. 
Hortaliças (Tubérculos, raízes e frutos) – Exigem lavagem prévia da casca, em água corrente, e todos devem ter sua 

casca retirada manualmente ou através do descascador de legumes. Posteriormente lavados em água corrente, picados ou 
fatiados em pedaços maiores ou menores. 

Feijão – O mesmo procedimento dos outros grãos, com posterior molho com água limpa. Quando do preparo, não 
utilizar a água do molho. 

 
PREPARO DAS REFEIÇÕES 

 
Café da manhã / colação – O Preparo do café e lanche da manhã é muito simples por não demandar preparações 

culinárias muito elaboradas; constituídas de combinações de ingredientes – EX.: pão com margarina ou geléia – lavagem de 
frutos e extração de suco das frutas, preparo do café e do leite. 

No preparo dessas refeições, observar os seguintes pontos: 

    Colocar em recipientes separados o café e o leite e somente mistura-lo ao servir nas canecas das crianças com o 
objetivo de evitar o desperdício ou perdas; 
    Pão deverá ser cortado ao meio, oferecendo assim uma metade de cada vez a criança, também no sentido de 
evitar desperdício; 
    Suco de frutas ou frutas deve ser servido logo após o preparo. 
Almoço  - O preparo do almoço demanda a realização de  vários preparos  prévios, inclusive no dia anterior. É 

necessário que durante o preparo haja observância das normas de higiene ambiental, pessoal e de alimentos e seguimento 
do cardápio básico. A sobremesa geralmente constitui- se de frutos, gelatinas ou doces. 

Lanche da tarde  – Pode apresentar preparações mais elaboradas como bolos e pães, portanto deve ser feito 
previamente para ser distribuída a temperatura adequada. Em alguns cardápios, constitui-se somente de combinações de 
ingredientes batidos – por exemplo: vitaminas de leite com frutas. 

Jantar – O preparo do jantar apresenta preparações culinárias mais elaboradas com utilização do forno, combinadas 
com preparações mais simplificadas, como sopas. As sobremesas geralmente constituem- se de frutas. 

 
4.    DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

 
A distribuição das refeições na creche pode ser feita de diversas formas, sempre levando em conta a adequação ao 

ritmo e necessidade das crianças de cada grupo. 
Nos  Berçários  –  As  refeições  são  levadas  da  cozinha  pelo  funcionário  responsável  ao  lactário  em  recipientes 

tampados e/ou protegidos para manter a temperatura dos alimentos. Os pratos poderão ser preparados pelo educador e 
lactarista em, com o objetivo de servir quantidades que satisfaçam a criança e evitem desperdício. Os alimentos deverão ser 
amassados e cortados, conforme a necessidade de cada criança (pela lactarista e educador). Para crianças que sentem com 
apoio, oferecer alimentação no colo ou carrinho. 

Os alimentos líquidos poderão ser servidos em canecas principalmente para crianças após o primeiro ano de vida ou 
conforme a possibilidade de cada criança. A introdução da caneca para os bebes deve ser feita inicialmente com água, 
depois com suco e por fim com leite. 

Almoço / Jantar – A distribuição das refeições poderá ser feita colocando- se arroz, feijão, carnes, guarnição e saladas 
em travessa nas mesas possibilitando a criança servir- se sozinha. 

Sobremesa – Poderão ser servidas diretamente as crianças pelas cozinheiras ou no caso crianças menores 
distribuídas pelos educadores. 

Água – Deve ser oferecida sempre filtrada ou fervida. É necessário que a cozinha coloque à disposição das crianças 
canecas limpas e recipientes (por exemplo: balde plástico) para devolução de canecas sujas. 

5.    DESTINAÇÃO DE SOBRAS E RESTOS DE ALIMENTOS 

Sobras – São alimentos processados que não foram manipulados e/ou distribuídos. 

Resto- Ingesta – Alimento processado, distribuído e que sobrou em pratos, canecas, mamadeiras, etc. 
O resto- ingesta não deverá ser em hipótese alguma reutilizado sendo acondicionado em sacos de lixos escuro. Em 

Hipótese alguma deve- se utilizar restos de alimentos como ração de animais (“lavagem”), sendo coletado pelo serviço de 
limpeza publica juntamente com todo o lixo da creche.
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As sobras somente deverão ser reutilizadas quando houver a absoluta segurança das condições e processos a q ue 
foram submetidos os alimentos, ressaltando os seguintes pontos: 

    Manipulação dos alimentos – se não foi tocado com as mãos 

    Resfriamento rápido – se não houve exposição a temperatura ambiente por tempo prolongado (mais de duas 
horas); 

 
    Se o alimento que sofreu cocção no dia anterior foi aquecido adequadamente antes do consumo; 
    Pudins e similares – se fora preparados no dia da distribuição; 
    Alimentos cozidos – se não entraram em contato com alimentos crus. 

 
 
 

6.    HIGIENE PESSOAL 

 
Vestuário – Os funcionários da cozinha e lactário devem se apresentar diariamente com uniforme completo e limpo. 

Não usar sandálias e chinelos no sentido de prevenir acidentes. 
Mãos  e  Unhas  -  Como  principais  veículos  de  contaminantes,  as  mãos  deverão  ser lavadas com  freqüência  e 

principalmente quando for iniciar qualquer atividade, após ir ao banheiro, após tocar qualquer objeto quando se vai trabalhar 
com alimentos que não sofram cocção. 

Durante a manipulação de alimentos manterem as mãos afastadas da boca, nariz, ouvidos, olhos e cabelos, inclusive 
o antebraço. Devem-se utilizar as escovinhas de unha, que devem estar no banheiro mais próximo à cozinha, para melhor 
higienização das mãos e unhas. 

 
Cabelo e Barba – Durante todo o período de serviço, os funcionários devem proteger totalmente os cabelos com rede 

ou touca. 
Os homens devem manter a barba aparada, cortando- a diariamente se necessário. 
Relógios e jóias – Não é permitido o uso de anéis, relógio, pulseira, etc., pois pode cair sobre os alimentos e permitem 

a incrustação de resíduos de alimentos podendo ocasionar contaminação. 
 

Estado de Saúde – O estado de manipulador de alimentos é preocupação constante, pois quando portador de 
determinadas doenças, não poderá exercer tal atividade. 

 
7.    HIGIENE AMBIENTAL 

 
Os cuidados para a manutenção da saúde da criança na creche incluem os cuidados com o ambiente e com a 

higienização. 
É necessário que a equipe de profissionais responsáveis por esse serviço de higiene, conheça e participem da 

proposta educacional proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento da mesma; compreendendo que a 
sujeira que as crianças, às vezes, fazem para comer, ir ao banheiro, realizando atividade, fazem parte do seu processo de 
aprendizagem e descoberta do mundo. 

Dentro da cozinha a manutenção da higiene ambiental é determinante para a garantia de qualidade de refeição 
servida, evitando possíveis contaminações de alimentos que podem prejudicar a saúde das crianças. 

 
 

Para manter a higiene dentro da cozinha é necessário ter ordem e limpeza. A ordem ajuda a mant er a limpeza e o 
bem estar.  Para ter ordem é preciso: 

    Organizar o trabalho; 
    Colocar cada coisa no seu lugar; 
    Obedecer ao regulamento; 
    Seguir a rotina de trabalho; 
    Ser responsável; 
    Ter mentalidade Profissional; 
    Aproveitar bem o tempo. 

A freqüência e rotina de limpeza para as diferentes áreas de trabalho e equipamentos poderá ser diária, semanal ou 
quinzenal. Existem áreas de trabalho que necessitam limpeza constante não bastando apenas uma lavagem diária. 

 
COZINHA / LACTARIO/ DESPENSA/ REFEITÓRIO 

 
Limpar Freqüência Produtos Procedimentos Observação 

 
 
 
Teto 

 
 
 
Mensal 

 

 
 
Água 
Sabão 

 
 
Lavar com água e sabão. 
Enxaguar   com   pano   umedecido   em 
água limpa. 

Cuidado  para  que 
todos    os    aparelhos 
elétricos estejam 
desligados antes de 
começar a limpeza 
(atenção para a fiação 
e tomadas). 

Portas 
Paredes 

 

Mensal 
Água 
Sabão 

Lavar com água e sabão. 
Enxaguar   com   pano   umedecido   em 
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Iluminarias   água limpa.  

 

Janelas 
 

Quinzenal 
Água 
Sabão 

Lavar com água e sabão. 
Enxaguar com água limpa 

 

 
(revestida c/ fórmica) 

mesas e cadeiras 

 

 
Diária 

 

Água 
Sabão 

 

Lavar com água e sabão. 
Enxaguar   com   pano   umedecido   em 
água limpa. 

 

 

 
Pisos 

 

 
Diária 

 

Água 

Sabão 
Água Sanitária 

Lavar    com    água,    sabão    e    água 
sanitária.      Enxaguar      com      pano 
umedecido em água limpa. 

 

 
 
Armários,          Gavetas, 
Prateleiras, estrados 

 

 
 
Quinzenal 

 

 
Água 
Sabão 

Retirar todos os alimentos. 
Limpar c/ pano umedecido em água e 
sabão. 
Enxaguar  com  pano  umedecido  com 
água limpa. 

 

 

 
 
Fogão 

 
 
a)    Diário 
b)    Semanal 

 
a)Água, sabão 
b) Água, sabão 
e produto 
Especifico. 

a)    limpar c/ água ou sabão, enxaguar 
c/ pano umedecido em água limpa. 

b)    Limpar c/ água quente e produtos 
específicos 

 

 

 
Refrigerador   doméstico 
(lactário e cozinha) 

 
 
Quinzenal 

 

 
Água 
sabão 

Descongelar. 
Limpar c/ água e sabão. 
Enxaguar  c/  pano  umedecido  c/  água 
limpa 

Toda vez que houver 
transbordamento de 
alimento, limpar com 
água. 

 
Freezer 

 

 
Mensal 

 
Água 
Sabão 

Descongelar. 
Limpar c/ água e sabão. 
Enxaguar  c/  pano  umedecido  c/  água 
limpa. 

Toda  vez  que  houve 
transbordamento     de 
alimento,  limpar  com 
água. 

 
 
Tábuas de carne 

 
 
Após o Uso 

 

 
Água 
Sabão 

 

Lavar c/ água e sabão. 
Não   usar   palha   fina   em   hipótese 
alguma. 

 

 
 
Liquidificadores 

 
 
Após o Uso 

 

 
Água 
Sabão 

Desmontar o copo. 
Lavar o copo c/ água, sabão e espoja de 
aço. 
Limpar o motor sem deixar molhar, c/ 
pano umedecido em água limpa. 

 

 

 
Descascador               de 
legumes 

 
 
Após o Uso 

 

 
Água 
Sabão 

Desmontar   o   equipamento.   Tirar   as 
sobras de alimentos. 
Lavar c/ água e sabão. 
Secar     as     partes     e     montar     o 
equipamento. 

 

 
Talheres 

 
Após o Uso 

 

Água 
Sabão 

Lavar c/ água e sabão, enxaguar muito 
bem com água limpa, ferver durante 15 
min. Não secar c/ pano de prato. 

 

 

Nota: 1. Nas áreas físicas, seguem o esquema de higienização conforme escrito. 

2. Os equipamentos deverão ser lavados após o uso (Usou lavou) com escalas semanais para limpeza completa. 
 

8.    COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

 
A programação alimentar na creche tem como base um cardápio que apresenta possibilidade de variações de acordo 

com a disponibilidade de alimentos como hortaliças e frutas, permitindo assim maior diversificação na composição do 
cardápio, de acordo com a época do ano. 

O cardápio na creche consta de cinco refeições básicas: café da manhã, lanche da manhã ou colação, almoço, lanche 
da tarde e jantar. 

Na composição das refeições os alimentos são combinados de forma a garantir uma alimentação variada que atenda 
as necessidades nutricionais das crianças de 0 a 6 anos: cereais + tubérculos + Leguminosas + carnes ou ovos + hortaliças + 
frutas + gorduras. 

Para a escolha dos alimentos que entram na composição do cardápio, no que se refere à quantidade e qualidade, 
será considerado (a): 

    Fornecimento dos nutrientes necessários ao crescimento e desenvolvimento da criança; 
    Tempo de permanência da criança na creche de 10 a 12 horas;
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    Número de refeições diárias; 
    A proximidade com o modelo de alimentação, que usualmente a criança recebe em casa; 
    A priorização de oferta de alimentos naturais em relação aos alimentos industrializados; 
    A racionalização dos serviços da cozinha e lactário; 
    Os equipamentos disponíveis na cozinha e lactário. 

 
A Programação alimentar na creche possibilita a cobertura de 80% das necessidades nutricionais da criança a partir 

do 3º mês de vida, além de propiciar uma alimentação saudável e adequada às faixas etárias atendidas na creche. 
Importante: Utilizar pouca água, isto é, apenas o suficiente para o cozimento dos ingredientes da sopa, por esta 

deverá ser oferecida as crianças o mais consistente possível. 
 
 
 

9.    SUGESTÃO DE CARDAPIO BÁSICO: 
 

 

Refeição 
0 a 1 
mês 

1 a 3 
meses 

4 a 5 
meses 

6 a 7 
meses 

8 meses a 1 
ano e 5 meses 

1 ano e meio a 6 anos e 11 
meses 

 
 
Dejejum 

 
 
Mamad. 

 
 
Mamadeira 

 
 
Mamadeira 

 
 
Mamadeira 

Mamadeira, 
leite c/ 
enriquecedor, 
pão, bolo ou 
biscoito 

 

 
Pão, bolo, leite com 
enriquecedor 

 
Colação 

 

Hidrat. água 
ou chá 

 
Suco de frutas 

 

Suco de frutas ou 
fruta 

 

Suco de frutas ou 
fruta 

 

Suco de frutas 
ou frutas 

Suco de frutas ou fruta 

 
 
 
 
Almoço 

 
 
 
 
Mamad. 

 
 
 
 
Mamadeira 

 
 
 
Papa salgada de 
legumes. 
Sobremesa 

 
 
 
Papa Salgada de 
legumes. 
Sobremesa 

 

Arroz, feijão ou 
macarronada, 
hortaliças, 
carne, frango 
ou ovos. 
Sobremesa 
gelatina, pudim 
ou frutas. 

Arroz, feijão ou 
Macarronada, hortaliças, 
carne, frango, ovos, peixe 
ou salsicha 
Sobremesa gelatina, pudim 
ou frutas. 

 

 
Lanche 

 

 
Mamad. 

 

 
Mamadeira 

 

 
Mamadeira 

 
Mingau ou 
Mamadeira 

Mingau, arroz- 
doce, leite 
batido com 
frutas 

Leite enriquecido c/ pão, 
bolo ou biscoito ou mingau, 
arroz doce ou leite batido 
com frutas 

 

 
Jantar 

 

 
Mamad. 

 

 
Mamadeira 

 

 
Mamadeira 

 

Papa salgada de 
legumes 
Sobremesa 

 

Sopa 
Sobremesa 
doce ou fruta 

Sopa ou Preparação 
salgada com macarronada, 
polenta, arroz com omelete. 
Sobremesa doce ou fruta 

 

10.  ESQUEMA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 
INTRODUÇÃO 

 
A alimentação da criança nos primeiros anos de vida é de suma importância para a saúde futura da criança e do 

indivíduo. 
A alimentação ideal para a criança até os seis meses de vida deveria ser basicamente, o leite materno por: 

    Ser rico em nutrientes e fatores de proteção (anticorpos) contra doenças; 

    Ter temperatura adequada; 
    Ser mais higiênico (Não necessita manipulação); 
    Não dar trabalho e nem custa dinheiro; 
    Suas proteínas e gorduras serem de fácil digestão; 

    Aspecto Psicológico (maior contato da mãe com a criança). 
Na impossibilidade deste como: 
 Problemas de saúde da mãe ou da criança ou motivos sociais e econômicos (a mãe precisa trabalhar fora) 

passaremos ao aleitamento artificial, usando leite de vaca que é na verdade o substituto mais adequado, desde que a criança 
receba o alimento em quantidades e proporções adequadas e que se sinta acariciada e confortável enquanto estiver sendo 
alimentada; 

 Nos primeiros meses de vida, o leite de vaca deve ser acrescido de água a fim de aproximar sua composição à do 
leite materno; 

 Deve-se acrescentar algum tipo de farinha (aveia, maisena, mucilagem de arroz), dependendo de efeito laxante ou 
obstipante a fim de: 

a)  Aumentar a taxa calórica; 
b)  Aproximar a alimentação da creche, da alimentação da família; 
c)  Melhorar a digestibilidade do leite.
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Importante: A má alimentação nos primeiros anos da vida pode provocar retardo do crescimento e em longo prazo 
pode interferir na capacidade de aprendizagem, inteligência, memória e comportamento da criança.2 

 
ESQUEMA ALIMENTAR 

Crianças de 0 a 30 dias – 01 mês de idade 

 Leite em pó integral diluído a 7,5% + 5 % de açúcar (Volume médio 100 ml por mamadeira); 

 
 Oferecer a mamadeira de 3 em 3 horas, conforme aceitação da criança; 

 Oferecer água fervida e/ou chás fracos (erva-doce, cidreira) com um pouco de açúcar. 
Crianças de 02 meses de idade 
 Leite em pó integral diluído a 10% + 5% de açúcar + 3% de farinha; 
 Farinhas Indicadas: 
a)  Mucilagem ou farinha de arroz – obstipante (prende o intestino); 
b)  Maisena, fubá, Neston, Farinha lácteo – neutro 

 
c)  Aveia – laxante (solta o intestino); 

 
 Oferecer a mamadeira de 3 em 3 horas, em volume conforme aceitação da criança (volume médio de 150ml); 
 Inicia-se a administração de sucos de frutas: 
a)  Iniciar com 10 ml; 
b)  O  suco  deve  ser  natural  de  frutas  como  laranja,  tomate,  cenoura,  beterraba,  oferecido  nos  intervalos  das 

mamadeiras; 
c)  Para melhorar a aceitação, diluí-lo em água filtrada e fervida e ir aumentando gradativamente de 50 a 100 ml por 

dia, diminuindo a quantidade de água progressivamente; 
d)  A cada 3 dias incluir outras frutas ou misturar laranja com cenoura, beterraba, etc. 
e)  No caso de alguma manifestação alérgica ou diarréia, suspender a ultima fruta acrescida; 
 Banho de sol, diariamente, expor a criança, só de fralda, a luz do sol direta (inicialmente 5 minutos, prolongando até 

30 minutos) de preferência entre 8 a 10 horas da manhã. 
Crianças de 03 meses de idade 

 Leite em pó integral diluído a 10% +5% de açúcar + 3% de farinha (volume médio 180 ml por mamadeira); 

 Inicia-se o fornecimento de papa de frutas: 
a)  Pode-se utilizar banana prata ou nanica, maçã, pêra, abacate, mamão; 
b)  As frutas devem ser esmagadas com garfo e oferecida com leite ou água. Posteriormente, amassa -las com garfos 

e enriquecê-las com biscoitos, farinha, pré-cozidas como Neston, Farinha láctea; 
 Água filtrada e sucos de frutas – oferecer como anteriormente; 

 Banho de Sol – como anterior, por 30 minutos. 
Crianças de 04 a 05 meses de idade 
 Leite em pó integral diluído a 15% +5% de açúcar +3 % de farinha (volume médio de 200 a 250 ml por mamadeira); 
 Inicia-se o fornecimento de Papinha Salgada: 
a)  Ao completar 04 meses, iniciar a papinha com 01 colher de sopa e ir aumentando gradativamente, até a criança 

comer um volume de 150 a 200g. No inicio utilizar 02 tipos de hortaliças (01 legume e 01 verdura) e incluir outras a cada 02 
dias, para prevenir manifestações alérgicas. Consistência pastosa, sendo batida no liqüidificador e passada na peneira. 

b)   Observação: essa refeição salgada (papa), deve ser completada com mamadeira, até a papa ser ingerida 
na quantidade indicada 

 Frutas – pode ser amassada ou raspada – banana, maça, mamão, abacate, pêra, goiaba (polpa). Com sobremesa, 
após a papa salgada 

 Suco de Fruta e água Filtrada, como anteriormente. 
 

Técnicas de preparo de sopa de Legumes (Papa Salgada): 
a)  Colocar pedaços picados de carne sem gordura em uma panela com três copos de água (carne de Boi, frango ou 

fígado: 30 a 50g); 
b)  Acrescentar pedaços de batata, cenoura, chuchu. Variar com abóbora, mandioca, mandioquinha, batata – doce, 

cará, beterraba; 
c)  Levar ao fogo, em panela tampada e deixar cozinhar até adquirir consistência branda; 
d)  Acrescentar Verduras – escarola ou alface ou acelga, couve ou espinafre; 
e)  Quando cozidos, passar em peneira fina; 
f)   Misturar a massa com o caldo; 
g)  Refogar com uma colher de sobremesa de óleo vegetal. Temperar com sal, cheiro verde, cebola, alho; 
h)  Obter a consistência de papa e paladar saboroso; 
i)   Acrescentar a papa salgada, 2 vezes por semana, caldo de feijão e após 15 dias da introdução da sopa, 

acrescentar diariamente ¼ gema de ovo cozida e amassada, gradativamente até 01 gema/dia, ao final do 6º mês. 
Observações: 
a)  Variar sempre os legumes. Usar 3 tipos de legumes e uma folha de cada vez; 
b)  A batata pode ser substituída por arroz, macarrão fino, fubá, aveia e maisena; 
c)  Iniciar dando pequenas quantidades, em colher. Aumentar aos poucos, até completar um prato fundo em cada 

refeição 
d)  Aos seis meses, a sopa deve ser preparada com carne moída ou desfiada, e os legumes apenas amassados com 

garfo.
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Crianças de 06 a 08 meses de idade 

    Leite em pó integral diluído a 15% +5% de açúcar +3% de farinha (volume médio de 250 ml por mamadeira); 
    Suco de frutas – 100 a 150 ml no intervalo das refeições; 

    Almoço - sopa de legumes com carne e gema, volume 200 ml (01 prato). Sobremesa – fruta fresca ou doces, 
cremes, pudins ou gelatina; 

    Lanche – 01 prato de mingau de leite ou farinha; 
    Jantar – sopa semelhante a do almoço; 
    Água filtrada - após as refeições de sal e outras vezes ao dia; 

    Ao completar 08 meses de idade, iniciar a oferta de pão. Bolachas, pedaços de carne para morder ou chupar com 
o objetivo de estimular os movimentos de mastigação. 

Crianças de 09 a 10 meses de idade 

    07:00 horas – café da manhã – leite em pó integral diluído a 15% + 5% de açúcar + 3% de farinha (volume médio de 
250ml por mamadeira) – oferecer duas mamadeiras ao dia; 

    09:00 horas – lanche da manhã – colação – suco de frutas (150ml) ou fruta; 
    11:00 horas – almoço – arroz em papa (bem cozido) ou massinha bem cozida, carne moída ou desfiada, caldo de 

feijão, 01 ovo quente ou cozido (almoço ou jantar); 
    14:00 horas – lanche da tarde – mingau de leite com aveia ou similar (Neston, maisena, farinha láctea) ou vitamina 

de frutas com leite; 

    18:00 horas – jantar – o mesmo do almoço. 
Crianças de 10 a 12 meses de idade 

    07:00 horas – café da manhã – leite em pó integral diluído a 15% + 5% de açúcar + 3% de farinha (volume médio 
de 250ml por mamadeira) 

    09:00 horas – lanche da manhã – fruta ou suco de frutas puro ou legumes; 

    11:00 horas – almoço – carne de boi magra moída; fígado picado, moído ou patê; carne de frango desfiado ou 
peixe ensopado. Ensopadinho de vegetais variados, bem cozidos ou purê de legumes. Caldo de feijão e arroz bem cozidos. 
Sobremesa: Frutas frescas, gelatina, geleias, doces com queijo ralado ou frutas amassadas; 

    14:00 horas – lanche da tarde -  papa de leite com pão ou biscoito e manteiga ou mingau de fubá com queijo 
ralado ou mingau de leite, farinha láctea, maisena e Neston; 

    18:00 horas – Jantar – sopa de legumes com massinha ou cereais, bem espessa e enriquecida com ovo. Colocar 
de vez em quando caldo de feijão. Sobremesa: pode-se utilizar uma das frutas do almoço; 

    Aos dez meses, pode-se introduzir a clara de ovo em pequenas quantidades até chegar a 01 ovo inteiro ao dia. 
Crianças de 01 a 02 anos de idade 
    07:00 horas – café da manhã – leite de vaca em pó integral com açúcar ou mingau ou papa de leite com pão ou 

biscoito (250ml); 
    09:00 horas – lanche da manhã – laranja, melancia ou 01 copo de suco; 

    11:00 horas – almoço -  carne moída ou picadinha (boi, peixe ou frango); ensopado de vegetais variados (bem 
cozidos); arroz feijão amassado e/ ou macarronada. Sobremesa: fruta fresca ou doce ou meio copo de leite; 

    14:00 horas – lanche da tarde – papa de leite com pão e manteiga ou mingau (200 a 250 ml de leite); 

    18:00 horas – jantar – sopa espessa de legume com massinha ou cereal, preparada com carne moída acrescido 
de um ovo. Sobremesa: Fruta ou doce; 

    O queijo pode ser usado em mingaus, sopas, suflês de vegetais, etc. 
Criança de 02 a 03 anos de idade 
    07:00 horas – café da manhã – leite de vaca em pó, pouco adoçado, ½ pão com margarina ou outro recheio; 
    09:00 horas – lanche da manhã – fruta: laranja ou 1 fatia de melancia, mamão ou abacate ou suco de frutas; 

    11:00 horas – Almoço – carne moída ou picada (boi, fígado ou frango), de 30 a 40g (01 porção pequena. 
Ensopadinho de vegetais variados (bem cozidos) ou purê de legumes (a vontade da criança). Feijão e arroz bem cozidos. 
Meio copo de leite ou suco de fruto. Sobremesa: 01 fruta fresca ou doce de leite com 01 pequena fatia de queijo; 

    14:00 horas – Lanche da Tarde – papa de leite com pão e manteiga ou mingau de leite com farinha de cereal ou 
mingau de fubá com queijo; 

    18:00 horas – jantar – sopa de legumes com massinha ou cereais, preparada com carne. Sobremesa: doce de 
frutas ou fruta fresca. Pode se introduzir vegetais crus, oferecendo alface e tomate picadinhos. 

Criança de 04 a 06 anos de idade 

    07:00 horas – café da manhã – 01 copo de leite pouco adoçado. Pode-se acrescentar chocolate em pó, Neston ou 
farinha láctea, 01 pão com margarina ou geleia; 

    09:00 horas – lanche da manha – Fruta: 01 porção média de laranja, banana, melancia, mamão ou abacaxi; 

    11:00 horas – Almoço – salada crua a vontade. Arroz Cozido, 02 a 03 colheres de sopa. Carne, 01 porção 
pequena. Vegetais cozidos, 03 colheres de sopa. Sobremesa: fruta; 

    14:00 horas – Lanche da tarde – 01 xícara de chá de leite, 01 pão com manteiga ou outro recheio; 

    18:00 horas – Jantar - Vegetais crus ou Cozidos, 02 a 03 colheres. Arroz Cozido, 02 a 03 colheres. Feijão, 02 a 03 
colheres. Ovo cozido, 01 unidade. Macarrão ou polenta, 02 colheres de sopa. Sobremesa: doce, 01 fatia média. 

 
11.  PRÉ-PREPARO E PREPARO DE MAMADEIRAS COM LEITE EM PÓ 

O funcionário deverá lavar as mãos com água e sabão antes de iniciar o preparo da mamadeira. 
Limpar a tampa da lata do leite ou outra embalagem com pano molhado e limpo toda vez que for usar.
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Técnica: 
Medir a água na quantidade necessária para as mamadeiras, acrescentando 50 ml (para cada mamadeira) para 

evaporação. 
Acrescentar o açúcar. 
Levar ao fogo e antes de iniciar a fervura, misturar a farinha indicada, previamente dissolvida em um pouco de água, 

mexendo bem. 
 

Deixar ferver por 10 minutos até formar um mingau ralo. 
Dissolver, a parte, com um pouco de água fervida, a quantidade de leite em pó indicada. 
Juntar ao leite dissolvido, o cozimento de farinha mexendo bem. 
Não levar ao fogo. Envasar as mamadeiras. 
Lavagem correta das mamadeiras – Procedimento ideal de desinfecção de mamadeiras. 

Conduta Diária: 
1.  Lavar com água corrente e detergente neutro, utilizando a escovinha própria, para a remoção de suji dade de cada 

uma das partes, logo após o uso. Observação: Cuidados especiais nas bordas e Reentrâncias da mamadeira. A 
escovinha própria deve ficar em solução com hipoclorito de sódio até 30 minutos antes de lavar as mamadeiras. 

2.  Enxaguar. 
 

3.  Preparar a solução clorada, em recipiente de plástico com tampa, exclusivo para mamadeira e outro para os bicos, 
arruelas e tampas. Como a seguir: 

Colocar em imersão em recipiente contendo 200 ppm de hipoclorito de sódio com 25% de cloro ativo no caso 
desinfecção de mamadeiras de crianças com infecção e 100 ppm para mamadeiras de crianças saudáveis e 
deixar por 30 minutos, no mínimo (01ml de hipoclorito para 01 litro de água). 

4.  As mamadeiras devem ficar completamente cheias de água e não devem boiar, em número suficiente pa ra o 
período da manhã. Colocar água para ferver, suficiente para as mamadeiras das 07:00 horas e de água. 

5.  Escorrer a água com o cloro dos recipientes plásticos desviando a tampa deste. 
6.  Enxaguar (7 vezes de enxágüe) todas as partes das mamadeiras com água limpa e após, colocar para ferver por 

15 minutos. 
7.  Proceder ao preparo do leite. Envasar as mamadeiras. 
8.  Distribuir as mamadeiras já rotuladas e o café da manhã das crianças. 
9.  Envasar as mamadeiras com água. 
10. Preparar o suco de colação. Distribuir a água e o suco. 
11. Fazer o preparo do leite das 10:00 horas, com água fervida. 
12. Recolher as mamadeiras das 07:00 horas e distribuir as das 10:00 horas. 
13. Preparar a sopa e refeição para o almoço 
14. Distribuir a sopa e refeição das crianças. 
15. Fazer as mamadeiras das 12:00 horas, com água fervida. Recolher as mamadeiras das 10:00 horas e as dos 

sucos e distribuir as mamadeiras das 12:00 horas. 
16. Proceder à limpeza das mamadeiras. 
17. Servir o almoço das crianças do Berçário. 
18. Repetir o procedimento de desinfecção com cloro para as mamadeiras de leite das 14:00 horas e 17:00 horas, 

suco e água das 16:00 horas. 
19. Preparar o leite para as mamadeiras das 14:30 horas, Envasar e servir, servir o lanche. 
20. Recolher e lavar as mamadeiras das 12:00 horas e de água. 
21. Preparar e servir o suco da tarde (inclusive mamadeiras de leite). 
22. Fazer preparo de leite e sopa do jantar, envasar as mamadeiras e distribuir. 

12.  PSICOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA 

O processo alimentar tem uma série de implicações emocionais, psicológicas. 
As  experiências  alimentares,  no  começo  da  vida  têm  importantes  implicações  na  formação  dos  traços  da 

personalidade na vida adulta. 
A relação do bebê com seu ambiente se desenvolvem através de seus sentimentos com relação as suas experiências 

alimentares. 
Êxito na alimentação – base para uma vida saudável. 
Problemas alimentares – origem de uma vida futura emocionalmente perturbada, naturalmente, contrabalançada ou 

agravada por nova influencia ambiental. 
Amamentação – primeiro prazer que o bebe recebe do mundo exterior e a primeira relação social (amor e alimentos – 

associados na mente do bebe). 
A introdução precoce de alimentos sólidos trás uma série de complicações psicológicas, para o bebe. 
Os alimentos sólidos devem ser introduzidos gradativamente, (esquema alimentar) seguindo a idade da criança. 
Na infância ficam marcadas as impressões traumáticas, com relação ao alimento, capazes de produzirem aversões e 

difíceis de superar na vida adulta. 
A forma como se oferece o alimento – alimento novo deve ser dado em pequenas porções, inclusive por motivos 

psicológicos, deve acompanhar outro que a criança goste, como por exemplo, fígado com batatas fritas. 
13.  EVOLUÇÃO DAS FASES DE ALIMENTAÇÃO 

Até o 4º mês a criança tem fome voraz. 
Depois do 4º mês, o apetite para leite diminui, podendo recusar uma ou outra mamada.
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Entre os 06 e 08 meses, a criança já deverá estar com 02 papas salgadas (almoço e jantar) e o desestímulo ao 
abandono da mamadeira torna as refeições monótonas e alimentação durante os períodos de sono traz prejuízo ao apetite 
normal. 

Criança com 10 meses deseja companhia ao se alimentar. Mantém a mamadeira ou a caneca com as mãos e bebe o 
leite com o apoio do responsável. Leva à boca pedaços deixados na mesa. 

Com 01 ano, a criança pode recusar a mamadeira. Mostra-se interessada em se alimentar por si própria e tem 
preferências alimentares. A refeição sólida pode ser recusada pela manhã e aceita à tarde. Gosta de comer com as mãos. Já 
deve segurar a colher. 

Com 01 ano e meio, a criança já é capaz de comer sozinha. Gosta de usar a colher e o copo. Observação: deve-se 
deixar a criança comer sozinha, mesmo que faça sujeira. 

Com 02 anos, o apetite da criança é moderado. Bebe o leite no copo ou xícara. Alimenta -se sozinha e não aceita
ajuda.  

Com 03 anos, a criança tem muita variação no apetite. Os alimentos preferidos são leite, carne e frutas. Com essa
idade pode começar a usar garfo e faca (cega). 

De 03 a 06 anos – Idade Pré-escolar 
Fase de formação e fixação de hábitos alimentares definitivos. 
Deve adquirir independência no ato de se alimentar. 

 
 

Para  afirmar  sua  personalidade,  manifesta  preferência  por  alimentos  ou  simplesmente,  os  recusa,  para  fazer 
prevalecer sua vontade. 

 
Devem  ser  evitados  alimentos  com  condimentos  fortes  e  frituras.  Devendo  ser  uma  alimentação  mais  branda 

(amassados, cozidos). Evitar doces concentrados, dando preferência para frutas, compotas, pudins, cremes e sorvetes. 
As  refeições  devem  ser  servidas  em  ambiente  tranqüilo.  Tensões  e  ocorrências  desagradáveis  interferem 

negativamente no apetite da criança. 
As crianças são grandes imitadoras, principalmente do adulto que estão mais ligadas. 
O sabor e a apresentação dos pratos devem ser variados, para evitar-se anorexia (falta de apetite) por monotonia 

alimentar. 
Os alimentos recusados podem ser oferecidos de várias formas diferentes, por exemplo: 
Carnes – pode ser oferecida na forma de bife, moída, bolinho, quibe, pastel. 
Leite – se recusado puro, pode ser dado com chocolate, café, pudim, mingau, arroz-doce e serem desta forma bem 

aceitos. 
Secretaria de Educação 

Prefeitura de Santo André 
 

Anexo V 
INDICAÇÃO CEE 04/99 – CEF 

 
APROVADA EM 30/06/1999 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Educação a Distância, nos 
termos do Voto do Relator. 

Proc. CEE 413/95 
Interessado: Conselho Estadual de Educação 
Assunto: Educação Infantil – Diretrizes para Autorização de Funcionamento e Supervisão de Creches e Pré-escolar. 
Relatora: Conselheiras Leni Mariano Walendy e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira 
Indicação CEE 04/99 – CEF – Aprovada em 30/06/99 

 
1.  Relatório 
1.1.Introdução 

CONSELHO PLENO

Tem-se hoje presenciado no Brasil, tal como em outros países, um esforço coletivo em busca de uma educação 
infantil de qualidade, com o estabelecimento de parâmetro mínimo de qualificação para o trabal ho realizado nas creches e 
Pré-escolar, ou entidades equivalente, independente de denominação. 

Atento às novas demandas com o advento da lei nº9394/96, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou 
a deliberação nº22/97 e a Indicação nº20/97, em função do que dispões a Lei nos incisos III, IV e V do artigo 10, inciso I, III, 
IV,  V  e  Parágrafo  único do artigo  11, bem  como o  prazo  estabelecido  no artigo  89,  definitivo os  “Princípios  Gerais” 
decorrentes da nova legislação educacional que deverão nortear os municípios na fixação de normas para autorização, 
credenciamento e supervisão das instituições de educação infantil. 

Nesse sentido, de acordo com a lei 9394/96 e considerando a responsabilidade deste órgão em fixar posições que 
expressem as diretrizes fundamentais de uma política educacional para o Estado, é que este Conselho, além de assegurar 
os princípios gerais contidos na Indicação CEE nº20/97, volta a manifestar-se a fim de estabelecer diretrizes gerais para a 
autorização de funcionamento e supervisão das instituições de educação infantil. 

Por oportuno, convém lembrar, a Indicação 01/99 aprovada nesta Casa, que explica “De maneira geral, os municípios 
paulistas, desde a década de 80, vêm assumindo a oferta publica de educação infantil, por meio de creches e pré escola e,
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mais recentes, começam a manter rede de ensino fundamental ou, ao menos, de suas séries iniciais (ciclo I – de 1ª a 4ª 
série). Desta forma, considerando a competência dos municípios e que, em São Paulo, o Estado deixou de manter edu cação 
infantil em sua rede de ensino, este Colegiado, em 1995, antes, portanto da atual LDB, por meio da Deliberação 6/95, já 
havia delegado aos municípios a competência para autorizar a e supervisionar os estabelecimentos de educação infantil. 
Assim, com maior razão agora, quando a LDB define como competência do município a manutenção de educação infantil, 
cabe a essa esfera administrativa baixar as normas complementares para autorização e funcionamento desse nível da 
educação básica”. 

As instituições de educação infantil publicas e privadas, integram, nos termos da Lei 9394/96, os sistemas municipais 
de ensino. Entende-se por instituições de educação infantil todas aquelas que atendam exclusivamente crianças em creche 
ou instituições equivalentes (0 a 3 anos) e Pré-escolar (4 a 6 anos). A distinção entre ambas é feita, apenas, pelo critério de 
faixa etária (art. 19,20 e 30 – LDB). 

Ainda que toda e qualquer instituição de educação infantil deva seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas 
pela Resolução CEN/CEB nº01/99 e pelo Parecer CNE/CEB nº22/98, é fundamental respeitar diversidades, características 
regionais, valores comunitários importantes. Cabe ao município, tenha ou não sistema próprio, coordenar estas experiências, 
incentivar trocas na busca de um parâmetro de qualidade do qual toda a municipalidade se orgulhe. Seria mais difícil ao 
sistema estadual cumprir este papel articulador, dado que este sistema divide com o município a responsabilidade pelo 
ensino fundamental e, sobretudo se responsabiliza pelo ensino médio. 

Assim, para garantir a qualidade e as características inerentes à Educação Infantil, deve-se colocar como regra que a 
autorização e funcionamento das instituições de educação infantil, mantidas pelas redes públicas e privadas fiquem sob a 
responsabilidade do município; quer tenha este sistema próprio (daí legislação por ele elaborada), quer se integre ao sistema 
estadual de ensino (executando esta tarefa à luz das normas emanadas do CEE). A exceção, a bem do próprio da integração 
da educação básica, fica por conta das escolas privadas que atuem na educação infantil e em outros níveis de ensino da 
educação básica num único conjunto de prédios que seriam assim vinculadas ao sistema estadual. Parece -nos de todo 
inconveniente enseja solução que implique desnecessária multiplicidade de jurisdição que ocorreria quando uma entidade 
privada mantivesse educação infantil, ensino fundamental e médio e tivesse que pertencer simultaneamente ao sistema 
municipal e ao sistema estadual de ensino. 

Nesse momento de acomodação as novas regras nada impedem que os municípios que não possuem normas 
próprias, ou aqueles em fase de implantação de seus sistemas de ensino adotem As presentes normas, até que possam 
editar outras para todas as instituições que atuam exclusivamente na educação e cuidado de crianças de zero a seis anos, 
publicas ou privadas, independentemente de denominação e regime de funcionamento. Ao estabelecer tais normas, buscam - 
se, considerando as especificidades das faixas etárias nelas atendidas, canalizar suas ações na direção dos objetivos último 
defendidos pela proposta pedagógica de cada instituição, a partir de certas orientações educacionais, em especial as 
diretrizes curriculares nacionais, nos termos do At, 9º, inciso IV, da Lei 9394/96, que dispõe “A União Incumbir-se-á de 
estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum”. Amplia-se, desta forma, tarefa que anteriormente era indicada no artigo 210 da Constituição 
Federal, somente para o ensino fundamental. 

2.  Disposições Gerais 
2.1.Da Estrutura e Funcionamento 
Ao se estabelecer em diretrizes sobre a estrutura e o funcionamento de creches e pré- escolas reconhecem-se que a 

educação infantil deve seguir parâmetros ditados por suas funções educacionais, além de envolver também as dimensões de 
saúde, segurança, etc., historicamente definidas, em função de objetivos que se quer efetivamente alcançar, estimulando a 
formação continuada de seus profissionais e uma articulação dinâmica com o ensino fundamental. Isto envolve a obediência 
a legislações educacionais, trabalhistas, sanitárias, as ligadas ao setor de obras e meio ambiente, etc. 

A  LDB  (Lei  9394-96)  inclui  a  educação  infantil  como  primeira  etapa  de  educação  básica  e  considera  que  as 
instituições de educação infantil gozam de autonomia (art. 15, a partir de proposta pedagógica elaborada com participação 
dos professores (art. 13, inciso I), dentro de normas de gestão democrática (art. 14), e em articulação com os demais 
profissionais da educação, com as famílias e a comunidade (art.12, inciso IV). A proposta pedagógica deve est ar orientada 
pelos princípios gerais de ensino (art. 3º) e pelos objetivos específicos da área (art. 29 a 31), extensíveis as crianças 
portadoras de necessidades especiais, a serem atendidas, sempre que possível, na rede regular de ensino (art.58). 

As formas de organização das turmas podem ser variadas em interesse do processo de aprendizagem (art. 23). 
Diferentemente  do  que  ocorre  em  relação  ao  ensino  fundamental  e  médio,  o  mínimo  de  dias  letivos  para  a 
complementaridade entre as instituições de educação infantil e a família (art. 29). 

2.2.Uma Proposta Pedagógica para Educação e Cuidado 
Uma proposta pedagógica para as instituições de educação infantil deve integrar educação e cuidado e explicitar 

quais  os  objetivos  prioritários  de  trabalho,  as  atividades  propostas  e  seu  planejamento,  as  formas  de  registro, 
acompanhamento e avaliação dos progressos infantis. Ela envolve a organização com as crianças de variadas atividades, 
particularmente brincadeiras, com diferentes materiais (jogos, papel, tintas, argila, livros infantis, aparelhos de som e imagem 
e outros recursos) e em espaços físicos adequados ao favorecimento de interações professor- criança, criança- criança e 
criança- mundo físico e social. Cabe ao professor cuidar desta organização mediadora da relação criança- meio e interagir 
com ela, auxiliando- a na construção de significados, dado que as concepções que ele, professor, tem sobre as capacidades 
infantis em cada idade e os objetivos que seleciona para seu desenvolvimento, que vão influir não apenas em s ua forma de 
estabelecer relações com a criança, como também na maneira como ele organiza o ambiente em que ela se encontra. 

A estrutura e a forma de funcionamento das instituições de educação infantil envolvem, portanto uma série de fatores 
inter-relacionados: as representações sobre a criança pequena, o papel dos professores, de outro profissionais e dos pais no 
processo escolar, as rotinas presentes nas formas de educação  escolhidas, as características da população a ser atendida e 
da comunidade na qual se insere, os recursos materiais disponíveis, incluindo o material pedagógico, e outros. Dado que as
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práticas sociais, ocorrendo em um determinado meio social, com seus valores, são ferramentas para o desenvolvimento da 
pessoa, diferentes formas de organização atuarão como recursos para a construção pelas crianças de diferentes saberes, 
identidades e funções psicologias. Assim, a proposta pedagógica de cada creche e pré- escola deve incluir questões como: a 
forma de intervenção do professor, o grau de estruturação do conteúdo proposto à criança, a presença de um determinado 
modelo educativo e o lugar nela dado ao jogo infantil, a relação professor- criança, a forma de organizar o espaço. 

2.3.Das Crianças com Necessidades Especiais 
 

As crianças com necessidades especiais, em função de suas condições especificas, devem ser atendidas, 
preferencialmente, na rede regular de creches e pré- escolas, tendo direito a atendimento especializado complementar, 
garantindo- lhes condições para um bom desenvolvimento. 

2.4.Dos Cargos e Funções 
É preciso, tal como já exposto na Deliberação 22/97, que as condições de trabalho dos profissionais que atuam na 

creche e na pré- escola seja bem descritas em termos de cargos e funções, qualificação, habilitação e nível de escolaridade, 
devendo a mantenedora ter um plano de atualização e aperfeiçoamento dos recursos humanos. Todos os esforços deverão 
ser feitos, tanto pela União quanto pelos estados e municípios, para que os atuais educadores que trabalham com crianças 
de zero a seis anos que não possuem a formação mínima exigida tenham oportunidades de se qualificar devidamente, 
conforme preceitua a Lei em seu artigo 67: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-  lhes  inclusive,  nos  termos  dos  estatutos  e  dos  planos  de  carreira  do  magistério  publico:  I  –  Ingresso 
exclusivamente por concurso publico de provas e títulos”, bem como o disposto no artigo 87, § 3º, inciso III: “ É Instituída a 
Década da Educação, a Iniciar- se um ano a partir da publicação desta Lei. Cada município e, supletivamente, o Estado e a 
união, deverá: realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isso, 
recursos de educação a distância”. 

O número de criança sob a responsabilidade de cada professor deve ser proposto considerando as particularidades 
das faixas etárias atendidas, da forma de agrupamento infantil selecionada (grupos por faixa etária, de idades mistas, etc.) e 
das tarefas a serem realizadas, podendo existir profissionais auxiliares. Caso a escolha recaia sobre o agrupamento por 
idade, é aconselhável até os doze meses cada professor ter sob sua responsabilidade de seis crianças até oito crianças dos 
doze aos vinte e quatro meses, dez crianças de dois a três anos, quinze crianças de três a quatro anos, vinte crianças de 
quatro a cinco anos, vinte e cinco crianças de cinco anos em diante. Caso se decida por agrupamento de idades mistas, 
aconselha- se não haver mais que quinze crianças de zero a três anos por grupo na creche e vinte e cinco crianças de quatro 
a cinco anos por grupo de pré- escola, ainda com ajuda em determinadas situações. 

2.5.Do Espaço Físico 
Em relação ao espaço físico, é necessária tanto a elaboração e a observância de exigências legais e/ou técnicas 

quanto às dependências administrativas e de apoio bem como as salas de atividade, de repouso, de higienização e de 
alimentação das crianças. Deve haver adequação do espaço físico à faixa etária quanto ao tamanho, mobiliário e 
equipamentos, ventilação, visão para o ambiente externo, som e iluminação dos aposentos. Os espaços organizados para 
atividades, amamentação, preparo dos alimentos, limpeza das roupas e dos brinquedos e demais objetos usados pelas 
crianças devem dispor de boas condições de segurança e higiene. Os sanitários devem existir em numero suficiente e ser 
próprios para o uso exclusivo de crianças. 

Atenção especial para o berçário, provido de berços individuais, se for o caso, havendo necessidade de preparar - se 
área interna livre para a movimentação das crianças, e também espaços externos para banho de sol. Deve haver um controle 
da qualidade da água, da areia posta nos eventuais tanques de brinquedos, dos alimentos, etc. Há que se cuidar, todavia, 
para não se criar um ambiente que, por querer ser bastante asséptico, termine por limitar as explorações infantis. Há 
necessidade de adaptação dos espaços para garantir a inclusão de crianças com necessidades especiais nas turmas 
regulares. 

Recomenda- se que a área coberta mínima para as atividades por criança atendida seja de: 1,50m para as creches e 
de 1,20m para as pré- escolas e de 3m por criança para atividades a céu aberto. 

2.6.Da Matricula e Duração 
A proposta deve ainda explicitar: os critérios de matricula, os horários de funcionamento da instituição , o mínimo de 

dias de trabalho com as crianças estabelecido de forma a melhor atender as necessidades da comunidade. 
2.7.Da Gestão Democrática 
A proposta pedagógica deve também estabelecer como será feita a participação dos educadores e da família em todo 

o  processo educacional. Este  ponto  remete à  gestão  democrática das instituições  publicas  de educação  infantil, com 
detalhamento, nos seus regimentos, da organização e objetivos das Associações de Pais e dos Conselhos das Instituições 
de Educação Infantil. 

2.8.Da Atenção Integral a Criança 
Em decorrência da introdução do conceito de “educação infantil”, esta diretriz conduz à tendência moderna da atenção 

integral à criança, no sentido da integração de ações no atendimento. Nessa perspectiva, seria desejável que as i nstituições 
publicas de educação infantil contassem com a orientação de uma equipe interdisciplinar, própria ou pertencente a posto de 
saúde mais próximo, ou a outras instituições existentes na comunidade, como Centro de Ensino Superior, Unidade Sanitária, 
Secretaria Social do Bem Estar Social. 

2.9.Dos Direitos das Crianças 
É Fundamental observar, conforme Morgan (apud CAMPOS, M. Malta – A Regulamentação de educação infantil – 

mimeo, 1998), “que a exigência de autorização para funcionamento está baseada nos direitos das crianças e não em suas 
necessidades; uma necessidade só se transforma em direito quando é assegurada por lei e os infratores devem responder 
por seus atos junto aos tribunais”; portanto, não se deve permitir que a população infantil atendida corra risco ou não tenha 
seus direitos básicos respeitados. Havendo desrespeito aos direitos assegurados, como por exemplo, pelo Estatuto da
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Criança e do Adolescente, a autoridade responsável pela autorização, sob pena de responsabilidade, deverá comunicar o 
fato ao Ministério Publico, para as providencias cabíveis. 

3.  Das Disposições Finais 
Para autorização de funcionamento da instituição quanto: ao processo formal, a documentação, os prazos, a vistoria 

das  dependências,  instalações  e  equipamentos,  bem  como  as  providencias  para  sindicância,  cassação,  suspensão 
temporária das atividades, encerramento, etc., vale o disposto na Indicação CEE n.º 01/99 e Deliberação CEE nº01/99. 

A  Proposta  Pedagógica  e  o  Regimento  do  Estabelecimento,  das  instituições  de  educação  Infantil,  além  das 
orientações aqui contidas, deverão observar a Deliberação CEE nº22/97 e a Indicação CEE nº20/97; especificas para esse 
nível, assim como as Indicações CEE nº13/97 e 09/97, no que couber. 

È certo que as questões expostas devem ser trabalhadas pelos municípios e pelas instituições. Deve- se admitir 
flexibilidade de modelos, mas nunca qualquer modelo, dado que temos hoje muito conhecimento produzido para esclarecer 
aqueles que efetivamente não queremos. 

Em decorrência, consideram-se superadas as orientações deste Colegiado sobre a matéria, anteriores à Lei Federal 
nº9394/96, em especial a Indicação CEE nº05/95 e Deliberação CEE nº06/95. 

4.  Conclusão 
Diante do exposto, propõe- se ao Plenário a aprovação do Projeto de Deliberação. 
5.  Decisão da Câmara 

A Câmara de Ensino Fundamental adota, como sua indicação o voto das relatoras. 
Presentes os Conselheiros: Arthur Fonseca Filho, Francisco Aparecido Cordão, Leni Mariano Walendy, Marta Wolak 

Grosbaum, Mauro de Salles Aguiar, Neide Cruz, Sonia Teresinha de Souza Penim, Suzana Guimarães Tripoli e Zilma de 
Moraes Ramos de Oliveira. 

 
 
 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O Conselho Estadual de Educação aprova, por unanimidade, a presente Indicação. 

Secretaria de Educação 
Prefeitura de Santo André 

 

ANEXO VI 
DELIBERAÇÃO CME 001/2011 - SE/PSA 

 

Fixa Normas para Autorização de Funcionamento e Supervisão das Escolas Particulares de Educação Infantil no 

Município de Santo André. 
O Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições, e com fundamento nos incisos V e XIV dos artigos 

3º e 4 º, Inciso VII da Lei Municipal nº. 7806, de 18 de maio de 1999; no disposto na Lei Federal nº. 9394 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) de 20 de dezembro de 1996, Lei nº. 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Código de Obras do Município; e ainda, o disposto na Deliberação CEE nº. 06/95 e Indicação CEE nº. 04/99 e considerando 
o disposto na Indicação CME nº 001/2011. 
DELIBERA: 
Art. 1º. Os pedidos de autorização de funcionamento e Supervisão das Instituições de Educação Infantil de natureza privada: 
Particulares, Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas que não mantenham Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio no 
Município de Santo André, regulam-se por esta Deliberação. 
Art. 2º. Os pedidos de autorização de funcionamento serão protocolados na Praça de Atendimento da Prefeitura de Santo 
André, para encaminhamento à Secretaria de Educação, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do início 
das atividades. 
Art. 3º. O pedido deverá ser acompanhado de Requerimento, de Relatório e do Projeto Político Pedagógico. 
§ 1º. O Requerimento deverá indicar a data prevista para o início das atividades bem como a faixa etária a ser atendida. 
§ 2º. O Relatório deverá conter: 

I.       Cópia autenticada da devida habilitação do Responsável pela Direção e do Corpo Docente; 

II.       Prova das condições legais de ocupação do prédio onde funcionará o estabelecimento; 

III.       Alvará de Funcionamento acompanhado da planta aprovada e croqui do imóvel; 

IV. Laudo  firmado  por  Engenheiro  com  registro  no  CREA  (Conselho  Regional  de  Engenharia  e 

Arquitetura) e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), responsabilizando-se pelas condições de 

habitabilidade e uso do prédio para o fim proposto; 

V.       Descrição sumária das salas de aula, salas de recurso, área de recreação e descanso, instalação de 

apoio, material didático, equipamentos e mobiliários necessários; 

VI.       Cópia autenticada do Contrato Social, MEI (Micro Empreendedor Individual) ou Estatuto da Natureza 

Jurídica da Entidade Mantenedora, acompanhada de CNPJ; 

VII.       Termo de Responsabilidade, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos firmado 

pela Entidade Mantenedora, referente às condições de segurança, higiene, definição de uso de imóvel 

para o uso escolar, capacidade financeira para manutenção de estabelecimento destinado à Educação 

Infantil, bem como à capacidade técnico-pedagógica e capacidade técnico-administrativa para manter 

seus arquivos e registros dos documentos escolares regularmente expedidos; 

VIII.       Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para o fim proposto;
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IX.       CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuintes). 

X.       Regimento Escolar contendo os seguintes tópicos: 

a-        Identificação do estabelecimento; 

b-        Fins e objetivos do estabelecimento; 

c-        Organização administrativa e técnica, tendo o estabelecimento que atentar para o conceito de 

gestão democrática do ensino, nos termos do inciso VIII do artigo 3º e artigo 14 da LDB; 

 
d-      Organização da vida escolar: critérios de composição curricular, critérios de avaliação e 

acompanhamento dos progressos dos alunos, critérios para agrupamento dos alunos conforme indicação 

CEE 04/99, considerando as condições de habitabilidade estabelecida pelo Código de Obras da Prefeitura 

de Santo André e Manual de Orientações das Condições de Manutenção de Higiene e Saúde do Espaço 

Escolar. 

§ 3º. O Projeto Político Pedagógico deverá conter: 

I-            Identificação do Estabelecimento Escolar; 

II-Atos Oficiais; 

III-          Linhas  Gerais  da  Proposta  Pedagógica  da  escola,  considerando  a  Lei  Federal,  o  ECA  e  Normas 

Complementares da Secretaria de Educação da Prefeitura de Santo André, bem como orientações 

estabelecidas no Plano Municipal de Educação; 

IV-         Projetos da escola; 

V-          Calendário escolar; 

VI-         Organização Curricular; 

VII-        Critérios das turmas e de atendimentos de alunos com necessidades especiais; 

VIII-       Quadro de Pessoal Docente, Técnico e Administrativo; 

 
IX-         Normas para realização de matrícula e transferência; 

X-          Ações de capacitação; 

XI-         Assinatura do responsável pelo Projeto Político Pedagógico. 

 
Art. 4º. A solicitação de utilização de espaços físicos ampliados e/ou reformados deverá ser encaminhada à Secretaria de 
Educação com atualização do Alvará de Funcionamento expedido pelo Departamento de Controle Urbano, (D.C.URB) 

 
Parágrafo Único: Constatada(s) irregularidade(s) a escola será notificada e o fato comunicado ao Departamento de 

Controle Urbano (D.C.URB) para providências cabíveis. 
Art. 5º. Recebido o pedido, será nomeada, pelo Secretário de Educação, Comissão Especial de Pedagogos para análise e 
decisão. 

Parágrafo Único: A Comissão Especial de Pedagogos emitirá parecer conclusivo no prazo máximo d e 90 (noventa) 
dias, após ato de vistoria. 
Art. 6º. Constatado, após o ato de vistoria, o não cumprimento das normas constantes desta Deliberação, será expedida pela 
Secretaria de Educação notificação solicitando à instituição as devidas adequações, conforme legislação vigente em prazo 
determinado. 
Art. 7º. Considerando o parecer conclusivo da Comissão de Pedagogos, o Secretário de Educação decidirá sobre o pedido, 
baixando Portaria de Autorização de Funcionamento da escola com a devida publicação. 
Art. 8º. Em caso de indeferimento, caberá à escola interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento 
da notificação. 
Art.  9º.  Caso seja  indeferido o  recurso  pela  Secretaria de  Educação,  a instituição  poderá solicitar  reconsideração  do 
indeferimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ao Conselho Municipal de Educação, que emitirá parecer e encaminhará para 
decisão final da Secretaria de Educação. 
Art. 10. A Supervisão, que compreende o acompanhamento do processo de Autorização e Avaliação Sistemática do 
Funcionamento das instituições de Educação Infantil, é de responsabilidade da Secretaria de Educação, a quem cabe zelar 
pela observância da legislação em vigor. 
Art. 11. Compete à Secretaria de Educação definir e implementar procedimentos de Supervisão, Avaliação e Controle das 
Instituições de Educação Infantil, na perspectiva do aprimoramento da qualidade do processo educacional. 
Art. 12. À Supervisão cabe propor à autoridade competente a cessação do efeito dos atos de Autorização de Funcionam ento 
da instituição, quando forem comprovadas irregularidades que comprometam o funcionamento e/ou coloquem em risco a 
integridade dos alunos, ou ainda quando verificado o não cumprimento das normas constantes desta Deliberação. 
Parágrafo Único: Poderá a instituição interpor recursos no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da notificação expedida 
pela Secretaria de Educação. 
Art. 13. Autorizada a instalação da Escola de Educação Infantil, o mantenedor terá prazo de 02 (dois) anos para sua 
instalação sob pena de cancelamento do ato concessório. 
Art. 14. A direção da instituição de Educação Infantil será exercida por profissional formado em curso de graduação em 
Pedagogia ou Pós – Graduação em Gestão em Educação. 
Art. 15. O docente para atuar em curso de Educação Infantil deverá ser formado em curso de Nível Superior (Licenciatura 
Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior) admitida como formação mínima oferecida em Nível Médio na modalidade 
Normal, de acordo com a Lei Federal 9394/96.
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Art. 16. As instituições privadas de Educação Infantil deverão fixar em local visível ao público a Portaria de Autorização de 
Funcionamento. 
Art.  17. A transferência da mantenedora, obedecidas  às Legislações Civil e  Fiscal, será comunicada à  Secretaria  de 

Educação para os trâmites cabíveis e fins de Supervisão. 
Art. 18. Eventual mudança de endereço do estabelecimento será solicitada à Secretaria de Educação, mediante entrega de 
documentação exigida no artigo 3º, parágrafo segundo, incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, com antecedência mínima de 
120 (cento e vinte) dias da efetiva alteração. 

 
§  1º.  O  prazo  a  que  se  refere  o  “caput”  poderá  ser  ampliado,  mediante  requerimento  fundamentado  pelo 

estabelecimento de ensino. 
§ 2º. O funcionamento da escola no novo endereço só poderá ocorrer após devida autorização. 

Art. 19. A mudança de denominação da escola será comunicada à Secretaria de Educação para conhecimento do fato, ao 
qual será dada a devida publicidade. 
Art. 20. O mantenedor poderá requerer a suspensão ou encerramento de suas atividades mediante solicitação à Secretaria 
de Educação acompanhada da ciência dos pais e previsão de transferência dos alunos para outro estabelecimento de 
ensino. 

§ 1º. A ciência aos pais, bem como a previsão de transferência para outro estabelecimento de ensino deverá ocorrer 
no prazo mínimo de 90 (noventa) dias que anteceda o requerimento de suspensão ou encerramento de suas atividades. 

§ 2º. A suspensão temporária de atividades não poderá exceder o prazo de 02 (dois) anos, quando s erão adotadas 
medidas para o encerramento das atividades do estabelecimento. 

§ 3º. No caso de suspensão temporária de atividades ou encerramento de atividades, será dada publicidade ao ato. 
Art. 21. As Unidades Escolares que solicitarem Autorização de Funcionamento de Ensino Fundamental 

permanecerão sob Supervisão da Secretaria de Educação Municipal até a finalização do processo, que se dará com a 
publicação da Portaria de Autorização de Funcionamento expedida pela Diretoria de Ensino do Estado. 

Art. 22. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, 
especialmente a Deliberação CME 001/2000 – SEFP/PMSA. 

Santo André, 06 de junho de 2011. 
CLEIDE BAUAB EID BOCHIXIO 

Secretária de Educação 

 
Anexo VII 

 

Portaria nº 087.03.2006 - SEFP 
 

Conforme, Deliberação CME 001/2000 SEFP/PMSA, Capítulo IV, artigo 9° - Compete à Secretaria de Educação e 
Formação Profissional definir e implementar procedimentos de supervisão, avaliação e controle das instituições de Educação 
Infantil, na perspectiva do aprimoramento da qualidade do processo educacional. Portanto, fica estabelecido no ato da 
Autorização de Funcionamento/Supervisão a avaliação e manutenção da adaptação do espaço físico, quanto à: 
Banheiros: 

      Destinados ao uso das crianças, separados por sexo e com privacidade de uso; 

      Destinado ao uso exclusivo de adultos. 
Cozinha/Refeitório: 
      Cozinha isolada da área de acesso e circulação das crianças; 

      Refeitório com mobiliário e estrutura adequados à faixa etária. 
Sala de aula: 

 A metragem estabelecida por crianças é de 1,50m², devendo ser calculado o número de crianças por espaço físico para 
que não seja caracterizada superlotação; 

      Preservar o espaço físico para a turma destinada ao seu uso, não podendo ser área de acesso e circulação. 
Berçário: 
São considerados espaços obrigatórios: 

      Dormitório (sala de sono dos bebês); 

      Sala ambiente (destinada a atividades e recreação dos bebês); 

 Banheiro com trocador e banheira fixos (destinado ao banho, troca e controle de esfíncteres, exclusivo a o uso dos 
bebês); 

São considerados espaços opcionais: 
      Lactário/Refeitório (local de preparação e alimentação dos bebês); 

      Solário (destinado ao banho de sol e recreação dos bebês). 
Pedagoga: (Profissional formado em curso de graduação em Pedagogia) 

 O pedagogo é habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão das unidades escolares e acompanhar toda 
construção, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico para isso deve permanecer na unidade escolar no 
mínimo 8 horas diárias. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Rafael Cunha e Silva – Secretário de Educação e Formação 

Profissional – em substituição. Santo André, 06 de março de 2006.
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Anexo VIII 
 

LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº60, DE 10 DE JULHO DE 1972 
LAUDO NATEL, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

FIXA Normas Técnicas a serem observadas na elaboração de Leis e Decretos 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a 
seguinte lei complementar: 

Art. 1º - As leis e decretos serão numeradas em série distintas, sem renovação anual. 
§ 1º - As leis complementares terão numeração própria. 
§  2º  -  O  decreto  não  articulado,  cujo  cumprimento  lhe  exaura  a  finalidade  especifica,  não  será  numerado, 

identificando- se pela data. 
Art. 2º - Nenhuma lei ou decreto conterá matéria estranha ao seu objetivo, ou que não lhe seja conexa. 
Art. 3º - A alteração de lei ou decreto, por substituição ou supressão de artigo, ou acréscimo de dispositivo novo 

obedecerá às seguintes normas: 
I – será mantida a numeração dos artigos da lei ou do decreto alterado; 
II – ao artigo novo atribuir-se-á o mesmo do que o antecessor, seguindo de letras maiúsculas em ordem alfabética. 
Parágrafo Único – Quando a modificação atingir a maioria dos artigos, ou quando tenha havido sucessivas alterações 

no texto, a lei ou decreto serão refundidos por inteiro. 
Art. 4º - A elaboração das leis e decretos atenderá aos seguintes princípios: 
I – os textos serão precedidos de emenda enunciativa do seu objeto e divididos em artigos; 
II – a numeração dos artigos será ordinal até o ponto nono e, a seguir, cardinal; 
III  –  os  artigos  desdobrar-se-ão  em  parágrafos,  em  incisos  (algarismos  romanos)  ou  em  parágrafos  e  incisos: 

parágrafos de itens (algarismos Arábicos); e os incisos e itens em alíneas (letras minúsculas); 
IV – os parágrafos serão representados pelo sinal §, salvo o parágrafo único, que será grafado por extenso; 
V – o agrupamento de artigos constituirá a Seção, que poderá desdobrar-se em Subseções; o de seções, o Capitulo; o 

de capitulo, o Titulo; o de titulo, o Livro e o de livros, a Parte, que poderá desdobrar-se em Geral e Especial, ou consistir 
simplesmente em Parte seguida de numeração ordinal, grafada por extenso; 

VI – os grupos a que se refere o inciso anterior poderão compreender os subgrupos Disposições preliminares e 

Disposições Gerais; 
VII – as disposições que pelo seu sentido, não couberem em qualquer dos grupos, serão incluídas em Disposições 

Finais; e as que não tiverem caráter permanente constituirão as Disposições Transitórias, com numeração própria. 
VIII - No mesmo artigo que fixar a data da vigência da lei ou decreto, será declarada, quando possível 

especificadamente, a legislação anterior revogada. 
Art. 5º - A partir da vigência da desta lei complementar será iniciada nova numeração das leis e decretos. 
Art. 6º - Esta lei complementar estará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto – Lei Complementar 

nº1. De 11 de agosto de 1969. 
Palácio dos Bandeirantes, 10 de julho de 1972. LAUDO 

NATEL – Governador do Estado de São Paulo 
OSWALDO MÜLLER DA SILVA – Secretário da Justiça 
CARLOS ANTONIO ROCCA – Secretario da Fazenda 

RUBENS DE ARAUJO DIAS – Secretário de Agricultura 
JOSÉ MAICHES – Secretario dos Serviços e Obras Publicas. 

 
Anexo IX 

 
Rotina de Acesso (passo a passo) pela Internet para a Visualização Integral da 

Lei n.º 8065 de 13/07/2000. 

CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ 
 

(Substitui a Lei n.º 7448/96) 
1.    Entrar na Rede Internet e digitar o site www.santoandre.sp.gov.br 
2.    Clicar em Outros Serviços e depois em Legislação Municipal 
3. Aparecerá no monitor a tela “Home Page – Microsoft Internet Explorer” contendo o “Conteúdo para a Pesquisa na 

Legislação”, é um lembrete, pode fecha- lá, ficará a tela de trás “Prefeitura & Câmara Municipal de Santo André – 
Microsoft Internet Explorer”, que contém o titulo “Pesquisa Legislação”, maximizá-la. 

4.    Na opção “Pesquisa por assunto especifico na íntegra das Leis e Decretos” em “Escolha aqui o assunto” escolher a 
opção Todos e em “Palavra ou numero da Lei” digitar o nº8065 e clicar em Pesquisar. 

5. Clicar em no símbolo retangular ao lado da palavra Lei Orgânica, o retângulo mudará para o símbolo + e aparecerá a 
relação dos Anos desejados. 

6.    No ano 2000, clicar na seta inferior do lado direito para a próxima pagina, quantas vezes forem necessárias, até 

encontrar o símbolo + ao lado da palavra Lei nº8065. 
7. Clicar em cima da palavra Lei nº8065 que irá abrir a sua direita a Lei na integra, podendo clicar em cima da palavra em 

cor azul ao Título desejado. 
8.    Por exemplo, no caso de querer a Prestação de Serviço de Educação, clicar no Titulo XVII (em azul) “Dos Requisitos 

Específicos por Uso da Edificação” e procurar o Capitulo IV, artigo221, irá até o artigo 229 parágrafo único, cópia em 
anexo.

http://www.santoandre.sp.gov.br/
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Escolas Particulares de Educação Infantil 
Supervisão e Atendimento 

Secretaria de Educação e Formação Profissional 

Prefeitura Municipal de Santo André 
 

LEI N.º 8065, DE 13 DE JULHO DE 2000 
(Publ. “Diário do Grande ABC” 14.07.00, Cad. Class., Pág. 02, 03, 04 e 05) 

Processo nº1747/97 – L 
Projeto de Lei nº092 de 02/12/99 – Processo nº 18.992/1997-4 

INSTITUI o Código de Obras e Edificações do Município de Santo André 

 
JOÃO AVAMILENO, Prefeito, em exercício, do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

TITULO XVII – CAPITULO IV –DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (art. 221/229) 
Art. 221 – A edificação destinada à prestação de serviço de educação deve atender aos requisitos específicos previstos em 
legislação pertinente. 
Art. 222 – A edificação que atender a mais de 200 (duzentos) alunos por período deve prever salas apropriadas ao uso de 
pessoa portadora de deficiência, na proporção de 2% (dois por cento) do total das salas de aula, observando o mínimo de 
1(uma). 

Art. 223 – A área de recreação para os alunos deve ser dimensionada de acordo com os seguintes critérios: 
I – na Escola de Ensino Infantil (pré- escolar): 
a)    Local coberto com área mínima equivalente a 1/3 (um terço) da soma das áreas das salas de aula e de atividades; 
b)    Local descoberto com área mínima equivalente a soma das áreas das salas de aula e de atividades; 
II – Nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio (1º e 2º graus), local coberto com área mínima equivalente a 1/3 (um terço) 
da soma das áreas das salas de aula. 
Art. 224 – O desnível máximo a ser vencido pelo aluno deve ser de: 
I – 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros) na escala de ensino infantil (pré- escolar); 
II – 7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) na escola de ensino fundamental (1ºgrau). 
Parágrafo Único – O andar destinado exclusivamente ao uso da administração poderá apresentar desnível superior aos 
estabelecidos neste artigo. 
Art. 225 – A área de salas de aula ou de atividades deve ser calculada a razão de 1,50m (um metro e cinqüenta decímetros 
quadrados) por aluno. 
Art. 226 – Os corredores da edificação devem ter largura mínima de 1,50 (um metro e cinqüenta centímetros) quando 
servirem até a 200 (duzentos) alunos, devendo ser acrescida de: 
I –  0,007m (sete milímetros) por aluno, de 201 (duzentos e um) a 500 (quinhentos) alunos; 
II – 0,005m (cinco milímetros) por alunos, de 501 (quinhentos e um) a 1000(mil) alunos; 
III – 0,003 (três milímetros) por aluno excedente a 1000 (mil) alunos. 
§ 1º - As escadas e rampas devem ter, em sua totalidade, largura igual  às resultantes da aplicação dos critérios de 
dimensionamento dos corredores corresponde a lotação do  pavimento a que servir em acrescida da metade daquela 
necessária para a lotação do pavimento imediatamente superior. 
§ 2º - As escadas serão em número de 2 (duas), no mínimo, dirigidas para a saída autônomas, excetuando- se desta 
exigência as escolas de ensino infantil (pré- escolar) com numero de alunos inferior a 50 (cinqüenta) 
§ 3º - Poderão ser aceitos parâmetros diferenciados para o dimensionamento dos corredores, rampas e escadas desde que o 
projeto seja aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 
Art. 227 – Devem ser previstos vestiários, separados por sexo, na edificação destinada ao ensino fundamental e médio (1º e 
2º graus) e nos estabelecimentos em que haja prática de esportes e exercícios físicos. 

 
 

Art. 228 – Na escola de ensino infantil (pré- escolar) os aparelhos sanitários devem ser adequados à faixa etária dos 
usuários. 
Art. 229 – Na edificação destinada e ensino infantil (pré- escolar), fundamental ou médio (1º e 2º graus) deve ser prevista 
área para embarque e desembarque de alunos interna ao imóvel, dimensionada de acordo com a demanda, de forma a evitar 
aglomeração na via publica. 
Parágrafo Único – O espaço para embarque deverá apresentar dimensões mínimas de 3,40m (três metros e quarenta 
centímetros) por 5,00m (cinco metros), ou outra conformação que permita a operação sem interferência com o logradouro. 

 
Prefeitura de Santo André, 13 de julho de 2000. JOÃO 

AVAMILENO – Prefeito Municipal – Em Exercício 
 

ANEXO X 
Nomes, Setores, Endereços e Telefones Úteis. 

Central de Atendimento da Prefeitura de Santo André – Fone: 0800-0191944 
 

      AESP – Associação das Esc. Partic. do ABCDMR – Fone 4996-1838 / 4997-1556 
      Centro de Convivência dos menores de rua – Fone: 4452-1478 
      Centro de Referencia da Pessoa com Deficiência – Fone: 4436-4083 
      Centro Hospitalar (PABX) – Fone: 4433-0011 
      CMDCA – Cons. Municipal. Dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fone: 4433-0665 
      CME – Conselho Municipal de Educação – Fone: 3356-9050
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      Conselho Tutelar I (Vila Assunção) – Fone: 4990-4358/4994-0252 
      Conselho Tutelar II (Vila Luzita) – Fone: 4971-6412 / Fax: 4971-9722 
      Conselho Tutelar III (Bangu) - Fone 4997-9858 
      CRAMI – Centro Reg. de Atenção aos maus Tratos na Inf. do ABC – F: 4992-1234 
      Departamento de Lazer e Recreação – Fone: 4433-0604 
      Departamento de Parque e Áreas Verdes – Fone: 4468-4415 
      Departamento de Serviços de Transito e Circulação – Fone: 4468-4448 
      Departamento de Vigilância a Saúde – Fone: 3969-7760 / 4438-4997 / 4994-2044 
      FAISA – Fone: 4436-6844 / 4438-6988 
      FEASA – Fone: 4436-7492 / 4990-7075 
      Museu de Santo André – Fone: 4438-9111 
      Museu de Paranapiacaba – Fone: 4439-6477 
      PROCON – Rua Arnaldo, 49 – Vl. Bastos – F: 3356-9200 
      Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – Fone: 0800 770 0012 
      SINPRO – Sindicato dos Professores da Rede Particular do ABC – F: 4994-0700 
      Teatro Conchita de Moraes – Fone: 4996-2164 
      Teatro Municipal – Fone: 4433-0789 
      Parque Escola – Fone: 3356-9050 
      Sabina – Fone: 4422-2001 

 
As escolas Particulares que mantém outras modalidades de ensino (Ensino Fundamental, Médio e outros) além da Educação 
Infantil são jurisdicionadas pela: 

 
DIRETORIA DA REGIÃO DE SANTO ANDRÉ: 

 
Profª Ariane Aparecida Butrico – Dirigente Regional 
Rua das Figueiras, 1245 – Bairro jardim – S.A. 
Santo André – SP – e-mail: destanrm@educacao.sp.gov.br 

 

EQUIPE DE TRABALHO: 
 

Dra. Dinah Kojuck Zekcer: Secretária de Educação 
Márcia Godinho Stangini: Diretora do Depto de Educação Infantil e Ens. Fundamental. 
Cláudia De Nardi: Gerente de Educação Infantil 
Kátia Cristina Pederiva Castilho: Coordenadora de Serviço Educacional e Supervisora das Escolas Particulares. 
Sonia Virginia Vieira: Assistente Pedagógica das Escolas Particulares.  
Jane Corrêa: Coordenadora de Serviço Educacional e Supervisora das Creches Conveniadas 
Maria Beatriz Colleoni: Assistente Pedagógica das Creches Conveniadas 
Elaine Funes Marchioro: Assistente de Expediente da Educação II 

 
E-MAILS / TELEFONES PARA CONTATO: 

 
Administrativo - Elaine: efmarchioro@santoandre.sp.gov.br - 4468-4333 
Coordenadora das Escolas Particulares - Kátia:  kcpcastilho@santoandre.sp.gov.br - 4468-4321 
Assistente Pedagógica das Escolas Particulares - Sonia:svvieira@santoandre.sp.gov.br - 4468-4340 
Coordenadora das Creches Conveniadas - Jane: jcorrea@santoandre.sp.gov.br – 4468-4324 
Assistente Pedagógica das Creches Conveniada - Maria Beatriz:  mbcolleoni@santoandre.sp.gov.br – 4468-4323 
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