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DECRETO 4361/2008 
“Dispõe sobre Normas para a 
Organização da Educação Infantil nas 
Creches e Berçários da Prefeitura de São 
Sebastião” 

 
 

  
Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no 

exercício de suas atribuições legais, com vistas ao disposto no Título IV - Artigo nº. 141, da 
Lei Complementar nº. 76/2006, e, 

 
CONSIDERANDO os dispositivos da Constituição Federal de1988, da 

L.D.B.E.N. (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) - Lei nº9394/1996 e suas 
alterações, e do E.C.A. (Estatuto da Criança e do Adolescente) - Lei Federal nº. 8.069, de 13 
de julho de 1990; 

 
CONSIDERANDO o artigo 2º da Resolução CNE/CEB nº. 3 de agosto de 

2005, publicada no D.O., de 08 de agosto de 2005, que estabelece a Organização Nacional 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos; 

 
CONSIDERANDO a Deliberação CEE nº. 73/2008, de 14 de março de 

2008, que regulamenta o Ensino Fundamental de Nove Anos, no âmbito do Sistema Estadual 
de Ensino; 

 
CONSIDERANDO as leis descritas acima, nas quais fica claro o direito 

de qualquer cidadão utilizar-se do acesso e permanência na escola, sendo direito da criança 
freqüentar a Educação Infantil; 

 
CONSIDERANDO a importância do atendimento realizado por 

instituições que oferecem Educação Infantil à população; 
 
CONSIDERANDO a orientação educativa que ocorre nas unidades de 

Educação Infantil. 
 

D E C R E T A: 
 
Artigo 1º A Educação Infantil atenderá as modalidades de berçário, 

creche e pré-escola. 
 
Artigo 2º A Educação Infantil dos Berçários e Creches Municipais terá por 

objetivo oferecer atividades, em tempo integral, adequadas ao desenvolvimento das 
dimensões sócio-afetivas, intelectuais e físicas dos alunos e proporcionar condições para que 
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desenvolvam sua capacidade sensório-motora, iniciativa, responsabilidade, autonomia e 
criatividade, bem como hábitos, procedimentos e atitudes que serão essenciais ao seu 
ajustamento satisfatório, completando a ação da família e comunidade. 

 
Artigo 3º Nas instituições Municipais, a Educação infantil será ministrada 

com base nos seguintes princípios: 
 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência de alunos na 
unidade escolar; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. Gratuidade de ensino; 

VI. Valorização do profissional da educação escolar; 

VII. Gestão democrática do ensino, na forma da L.D.B.E.N. e da 
legislação do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; 

VIII. Conciliação entre o humanismo e a tecnologia; 

IX. Valorização da experiência extra-escolar e comunitária; 

X. Prioridade à integração entre o fato pedagógico e a realidade dos 
alunos, direcionando tudo para a aprendizagem; 

XI. Vinculação entre a educação escolar e as práticas escolares. 
 

Artigo 4º A Educação Infantil oferecerá orientação educativa na forma dos 
níveis abaixo discriminados: 

 
BERÇÁRIO 1 – para crianças de 04 (quatro) meses; 
BERÇÁRIO 2 – para crianças de 01 (um) ano; 
MATERNAL 1 – para crianças de 02 (dois) anos; 
MATERNAL 2 – para crianças de 03 (três) anos; 
1ª ETAPA da Pré-escola – para crianças de 04 (quatro) anos. 

 
Parágrafo Único. A data para cômputo da idade será sempre 30 (trinta) 

de junho do ano de ingresso. 
 
Artigo 5º Os Berçários e Creches funcionarão em período integral, de 

segunda a sexta-feira, em regime de externato, para ambos os sexos, atendendo crianças das 
7h às 18h. 
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§1º Os Calendários para Berçário e Creche são de 250 (duzentos e 
cinqüenta) dias de atendimento, para os alunos matriculados de acordo com o §2º do artigo 
17, da Resolução FNDE/CD nº. 038, de 23 de agosto de 2004. 

 
§2º O atendimento, o funcionamento e a organização dos Berçários e 

Creches obedecerão às diretrizes administrativas e pedagógicas estabelecidas pela 
Secretaria Municipal da Educação de São Sebastião. 

 
§3º O atendimento em Berçário e Creche só não ocorrerá nos feriados 

nacionais e locais, bem como nos dias em que for decretado ponto facultativo nas repartições 
públicas municipais, quando expresso em Decreto. 

 
Artigo 6º A Escola Municipal de Educação Infantil (E.M.E.I.) atenderá aos 

alunos da Creche e funcionará em período parcial, de forma a oferecer, no mínimo 200 
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, atendendo as diretrizes administrativas e 
pedagógicas, estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educação. 

 
Artigo 7º Consideram-se de efetivo trabalho escolar os dias em que forem 

desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didático-pedagógicas, 
planejadas pela escola e que contem com a freqüência dos alunos e professores. 

 
Parágrafo Único Fica estabelecido recreio dirigido de 30 (trinta) minutos 

para a Educação Infantil. 
 
Artigo 8º A Educação Infantil poderá contar com aulas de outros cursos 

de interesse das crianças, em parceria com outras Secretarias Municipais, visando um 
desenvolvimento harmonioso de suas potencialidades. 

 
Artigo 9º É de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, 

após parecer da equipe técnica, decidir quanto à necessidade eventual de suspender, 
temporariamente, as atividades de Berçário e Creche. 

 
Artigo 10. O número de alunos, por classe, na Educação Infantil terá 

como parâmetro a legislação vigente, a proposta pedagógica e o espaço físico disponível, 
observando-se: 

 
BERÇÁRIO: até 10 (dez) crianças; 
MATERNAL 1: até 18 (dezoito) crianças; 
MATERNAL 2: máximo de 20 (vinte) e mínimo de 18 (dezoito) crianças; 
1ª ETAPA da pré-escola: máximo de 22 (vinte e duas) e mínimo de 20 

(vinte) crianças. 
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Parágrafo Único Nos casos excepcionais o número de crianças por turmas 
será determinado pela Secretaria Municipal da Educação. 

 
Artigo 11. O número de crianças, por adulto, nas turmas, seguirá as 

seguintes normas: 
 
BERÇÁRIO: 01 (um) para cada 05(cinco) crianças; 
MATERNAL 1: 01 (um) para cada 09 (nove) crianças; 
MATERNAL 2: 01 (um) para cada 10 (dez) crianças; 
1ª ETAPA da pré-escola: 01 (um) para cada 15 (quinze) crianças; 
 
Artigo 12. Sempre que o número de crianças exceder o que acima se 

propõe, caberá mais 01 (um) profissional por turma; salvo em casos excepcionais, o número 
de adultos poderá ser determinado pela Secretaria Municipal da Educação. 

 
Artigo 13. O número de crianças nas turmas em que houver casos de 

inclusão será estabelecido após análise da Secretaria da Educação. 
 
Artigo 14. Os horários administrativos de todos os funcionários da 

Educação Infantil deverão ser anotados em quadro e afixados em local visível na Unidade 
Escolar. 

 
Artigo 15. A jornada de trabalho dos funcionários obedecerá a legislação 

municipal própria, e para os contratados por meio de convênio a jornada será cumprida 
conforme regime de trabalho do contrato. 

 
Artigo 16. Não será permitido a entrada e permanência de pessoas 

estranhas e/ou familiares dos alunos e funcionários nas dependências da unidade escolar, 
sem autorização, salvo no horário regular de entrada e saída das crianças matriculadas. 

 
Artigo 17. A autorização para uso do prédio escolar fora do horário de 

rotina deverá ser solicitada, previamente, por escrito, à Secretaria Municipal da Educação, 
discriminando-se os assuntos ou atividades a serem desenvolvidas. 

 
Parágrafo Único Excetua-se da utilização toda e qualquer atividade de 

cunho político-partidário e outras que não sejam destinadas ao educando e comprometam a 
qualidade de atendimento educativo às crianças, enquanto estiverem na unidade escolar. 

 
Artigo 18. Atender o Decreto nº. 3406/2006, que dispõe sobre a 

priorização do atendimento realizado por creches e critérios relativos para efetivação de 
matrículas, estendendo o disposto para o atendimento em berçários. 
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Artigo 19. Em casos omissos a este Decreto a decisão caberá à Secretaria 
Municipal da Educação. 

 
Artigo 20. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Artigo 21. Fica revogado o Decreto nº 3960/2007. 
 

São Sebastião, 15 de dezembro de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MRL/mcsc 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 


