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REGIMENTO ESCOLAR 

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTil 
DA FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOlÓGICO DE OSASCO 

TíTULO I 
DAS DISPOSiÇÕES PRELIMINARES 

CAPíTULO I 

DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTil 

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO 

• Mantenedora das escolas de Educação Infantil; 
• Criado pela Lei nO 801/68; 

• Regulamentada pelo decreto nO 1.525/1969; 

• Autorizado pelo poder executivo a criar o INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE OSASCO e dá outras providências: 

ANTÔNIO GUAÇU DINAER PITERI, Prefeito do Município de Osasco, usando das 

Atribuições que lhe são conferidas por lei, e na conformidade do disposto no artigo 20 
da Lei nO 9842, de 19/9/67, combinado com o artigo 118, parágrafo único da Constituição 

Estadual, sanciona a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Instituto 
Tecnológico de Osasco, com prazo indeterminado de duração, que se regerá pela 

presente Lei, pela legislação federal específica e os Estatutos aprovados por Decreto do 
Prefeito do Município de Osasco. 

DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 2° - O Instituto Tecnológico de Osasco, com sede e foro na 
cidade de Osasco, será entidade autônoma e adquirirá personalidade 

jurídica a partir da inscrição do seu ato constitutivo no Registro Civil das 
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Pessoas Jurídicas, de que serão partes integrantes os Estatutos e o 
Decreto Municipal que os aprovar. 

A lei nO 801/68 regulamenta pelo Decreto nO 1525/1969, autoriza o 

poder executivo a criar o Instituto Tecnológico de Osasco, e dá outras 

providências. 

Art. 4° - Constituem patrimônio e recursos financeiros da Fundação 

Instituto Tecnológico de Os asco - FITO. 

§ 1°. Em qualquer tempo, a juízo do Conselho Diretor, poderão 

incorporar-se à FITO outras entidades públicas ou particulares de 

ensino e de pesquisas. 

Art. 23 - O Instituto Tecnológico de Osasco poderá manter, com 

entidades públicas, autárquicas e particulares, convênios de natureza 

didática e de pesquisas, desde que não envolva comprometimento de 

sua personalidade jurídica e de sua autonomia. 

Conforme Decreto N° 12.202, de 24 de setembro de 2019. 
Inclui o § 5° ao artigo 1° do Decreto n012. 176, de 06 de setembro de 
2019. 

ARTIGO 1° - A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, CNPJ: 
73050536/0001-95 é mantenedora do Programa Mundo da Criança 
através dos Centros de Educação Infantil: Professor Antônio Guaçu 
Dinaer Piteri, ProfO Manoel da Silva, João Pedro Brito Gonçalves, José 
Toniolo Netto, Altino Rossi de Almeida, Sebastião Vitorino Pereira, 
Osório Lória e Vânia Lúcia Souza, criado pelo Decreto 12.176 de 06 
de setembro de 2019, é entidade integrante da administração pública 
do Município de Osasco, tendo personalidade jurídica de direito 
público, dotada de plena autonomia administrativo-financeira e com 
privativa competência para gestão de seus bens e recursos, sem fins 
lucrativos. 

Parágrafo Único - A Fundação Instituto Tecnológico de Os asco - FITO - é 
uma entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, dotada 
de plena autonomia administrativa e financeira, com privativa 



FUNDAÇÃO 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DEOSASCO 

Fundação Instituto 
Tecnológico de Osasco 

CNPJ 73.050.536/0001-95 
fF.FITO 

competência para a gestão de seus bens e recursos. Declarada de 
Utilidade Pública pela Lei Estadual nQ 1.386 de 08/09/1977, publicação 
DO de 09/09/1977. 

ARTIGO 2° - Os Centros de Educação Infantil mantida pela Fundação Instituto 
Tecnológico de Osasco, com base nos dispositivos constitucionais 
vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Referencial Curricular e Base 
Nacional Comum Curricular, reger-se-ão pelas normas básicas 
comuns aqui estabelecidas. 

ARTIGO 3° - O Regimento Escolar, após apreciação do Conselho Diretor será 
publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco - 10MO. 

CAPíTULO 11 

DOS FINS E OBJETIVOS DO ENSINO 

ARTIGO 4° - Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - na Lei nQ 9394, de 20 de dezembro de 1996, o Programa 
Mundo da Criança designa-se a atuar na Educação Infantil, 
modalidade creche, nas unidades ProfO Antônio Guaçu Dinaer Piteri, 
Profo Manoel da Silva, Sebastião Vitorino Pereira, José Toniolo Netto, 
Vânia Lúcia Souza, Osório Lória, Altino Rossi de Almeida e João 
Pedro Brito Gonçalves, assumindo a responsabilidade de 
proporcionar à criança a formação necessária ao desenvolvimento de 
suas potencial idades e complementar as atribuições da família, no 
atendimento às crianças de quatro meses a três anos e onze meses 
e 29 dias, em suas necessidades básicas de educação, saúde, 
alimentação, higiene, afeto e socialização. 

§ 1° Em atendimento aos preceitos legais, busca garantir um 
atendimento de qualidade, que favoreça o desenvolvimento 
das crianças como cidadãos, sujeitos capazes de participar da 
construção de um novo tempo, de uma nova sociedade, 
fundamentada em valores e ética. 

§ 2° Na Educação Infantil os objetivos das aprendizagens essenciais 
compreendem tanto comportamentos, habilidades e 
conhecimentos quanto vivencias que promovem aprendizagem 
e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, 
sempre tomando as interações e as brincadeiras como eixos 
estruturantes, assegurando os seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento (conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se). 
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Para a prática educacional e social, conta com uma equipe 
de colaboradores habilitados, constantemente atualiza dos e 
envolvidos na busca de descobertas, em consonância com a 
rapidez de transformações e pelo avanço da ciência e 
tecnologia. 

Favorável ao movimento de educação inclusiva e em 
conformidade com a legislação, os Centros de Educação 
Infantil buscarão promover o aprendizado das crianças com as 
necessidades especiais, adotando os recursos pedagógicos 
que possam integrá-Ios às classes comuns da Educação 
Infantil. 

§ 5° O respeito às diferenças, a diversidade étnico racial, de gênero e 
religiosa promovem a organização didática e conduzem a 
aprendizagens significativas. 

§ 6° Os Centros de Educação possuem proposta interdisciplinar que 
promovem uma interação creche e família vedada qualquer 
forma de discriminação. 

ARTIGO 5° - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, terá 
por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I. Proporcionar as condições adequadas à promoção do bem 
estar da criança, sua proteção, cuidado e educação, 
observando seu desenvolvimento nos aspectos físico, motor, 
cognitivo, afetivo, lingüístico, bem como a expressão de suas 
múltiplas linguagens; 

11. Estimular a criança a observar e explorar o ambiente em que 
vive, com atitude de curiosidade, percebendo-se como 
integrante, agente transformador e dependente do mesmo, 
valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 

111. Possibilitar às crianças situações que as levem a estabelecer 
e ampliar suas relações sociais, articulando seus interesses e 
pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e 
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração de forma 
crítica e criativa; 

IV. Promover situações de aprendizagens significativas e 
intencionais que possibilitem a apropriação e produção de 
conhecimento e cultura. 

V. Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma 
cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepção de suas limitações; 

VI. Desenvolver a auto-estima, fortalecer os vínculos afetivos por 
meio de jogos e brincadeiras; 
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VII. Introduzir a criança no mundo da leitura e da escrita; 
Assegurar o envolvimento e participação da comunidade, 
família e creches no processo educativo; 

IX. Conhecer manifestações culturais, de interesse, respeito e 

VIII. 

participação valorizando a diversidade. 

CAPíTULO 111 

DAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS 

ARTIGO 6° - Proposta Pedagógica dos Centros de Educação Infantil da 
Fundação Instituto tecnológico de Osasco consiste nos seguintes 
pressupostos: 

I. Aprendizagem efetiva através da interação e o lúdico; 
11. No uso de rodas de conversa; 

111. No envolvimento da criança na aprendizagem significativa 
através dos campos de experiências; 

IV. Na inserção do mundo letrado (literatura e faz de conta); 
V. Apropriação de saberes de forma interativa e envolvente; 
VI. No desenvolvimento do raciocínio lógico e aspectos físicos, 

cognitivos e motores; 
VII. Em oferecer a possibilidade de lidar com as diferenças através 

do respeito; 

Parágrafo único: Conhecendo nosso público alvo e sabendo-se que as 
questões educacionais estão essencialmente ligadas aos problemas 
econômicos, políticos, sociais e culturais, a educação proporcionada 
pelos Centros de Educação Infantil da FITO, interfere na sociedade 
podendo contribuir para a sua transformação. 

O Plano de Educação Infantil dos Centros de Educação Infantil da 
FITO, tem como metas gerais: 
I. A construção da identidade. 
11. Desenvolvimento de habilidades e competência; 
111. O trabalho com o exercício da cidadania; 
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IV. A preparação para os próximos segmentos da Educação Infantil 
ou Ensino Fundamental. 

Contemplado as diretrizes das metas gerais, a Equipe Pedagógica 
subsidia o trabalho docente: 

§ 1° Na utilização dos espaços e recursos pedagógicos facilita dores 
da aprendizagem. 

§ 2° No desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

§ 3° Nos HTPls (horas de trabalho pedagógico individual) e HTPCs 
(horas de trabalho pedagógico coletivo), tomando-os dinâmicos e 
eficazes. 

§ 4° No desenvolvimento dos temas transversais. 

§ 5° Nas reuniões periódicas, para estudo e discussão dos temas 
pertinentes à atividade pedagógica. 

Parágrafo único - O Projeto Político Pedagógico deve ser coletivamente 
elaborado e executado com propósito educativo comum, a partir da 
integração das práticas vigentes de ensino e das que permeiam a 
convivência escolar e comunitária na situação institucional, além de 
estar de acordo com a Resolução CME N° 04/2020. 

ARTIGO 7° - Os Centros de Educação Infantil registrarão suas intenções, em 
termos de Projeto Político Pedagógico para realização, elaborando 
documentos sínteses de suas propostas pedagógicas. 

§ 1° O Projeto Político Pedagógico, instrumento norteador dos 
trabalhos dos Centros de Educação Infantil, será de 
conhecimento da Comunidade Escolar. 

§ 2° As propostas pedagógicas devem ser formuladas com a 
participação de todos os docentes, coordenadores 
pedagógicos e direção e submetidas à apreciação e 
aprovação da Direção Gera/- Ed.lnfantil da Fundação. 



FUNDAÇÃO 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DEOSASCO 

Fundação Instituto 
Tecnológico de Osasco 

CNPJ 73.050.536/0001-95 
tf.FITO 

TíTULO 11 

DO FUNCIONAMENTO E DA GESTÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTil 

CAPíTULO I 
DAS REGRAS GERAIS SOBRE O FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 8° - Os Centros de Educação Infantil mantidas pela Fundação 
Instituto Tecnológico de Osasco, com base nos dispositivos 
constitucionais vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente, Referencial 
Curricular e na Base Nacional Comum Curricular, respeitadas as 
normas regimentais aqui estabelecidas, funcionarão de acordo com a 
proposta pedagógica dos C.E.ls. 

ARTIGO 9° - Os Centros de Educação Infantil, organizados para atender as 
necessidades sócio-educacionais e de aprendizagem das crianças, 
estão instaladas em prédios adequados, com salas de aula, salas 
ambientes, com mobiliário, equipamento e material didático 
pedagógico, adequados às diferentes faixas etárias e nível de ensino 
ministrado, conforme segue: 

§ 1° Os Centros de Educação Infantil mantém os segmentos em 
regime externato, com frequencia mista em horário integral - 7h 
às 17h de segunda a sexta-feira, organizados na forma de: 

• Creche - crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses e 29 dias; 

ARTIGO 10 - A autonomia dos Centros de Educação Infantil, em seus 
aspectos administrativos e pedagógicos, entendidos como 
mecanismos de fortalecimento de uma gestão democrática a serviço 
das comunidades, será assegurada respeitando a legislação vigente, 
mediante: 

I. A capacidade de cada C.E.L, coletivamente, de formular, 
implementar e avaliar sua Proposta Pedagógica e seu Plano de 
Trabalho. 



FUNDAÇÃO 
INSTITUTO 
TECNOlÓGICO 
DE OSASCO 

Fundação Instituto 
Tecnológico de Osasco 

CNPJ 73.050.536/0001-95 
tF.FITO 

ARTIGO 11 - Os C. E.ls. poderão contar com instituições auxiliares, que terão 
a função de aprimorar o processo de construção da autonomia e as 
relações de convivência intra e extras - escolar, garantindo-se a 
participação das comunidades escolares. 

CAPíTULO 11 

DAS NORMAS DE GESTÃO 

ARTIGO 12 - As normas de gestão visam a disciplinar as relações 
profissionais e interpessoais que ocorrem no âmbito da instituição 
escolar e devem ser resultantes de um processo de decisões 
conjuntas. 

ARTIGO 13 - As normas de gestão, elaboradas com a participação 
representativa de professores, pais de alunos e demais envolvidos 
nas atividades educacionais dos Centros de Educação Infantil, e 
respeitados os princípios de liberdade e de solidariedade humana, 
contemplarão, no mínimo: 

I. Os direitos e deveres dos participantes no processo educativo; 

11. As formas de acesso e a utilização coletiva dos diferentes 
ambientes escolares; 

11. A responsabilidade coletiva e individual na manutenção de 
equipamentos, materiais, ambientes pedagógicos, 
administrativos e de serviços. 

Nos casos de reincidência ou descumprimento pelos professores, 
colaboradores ou pais de alunos, das normas consideradas faltas de 
natureza grave (falta de respeito, agressividade, ostentação de 
indisciplina, ofensa moral e aos bons costumes) será ouvido o 
Conselho de Escola para aplicação de penalidades ou para ciência e 
decisão das autoridades competentes, garantindo o direito da ampla 
defesa e ao contraditório. 

ARTIGO 14 - Toda e qualquer penalidade somente poderá ser aplicada se a 
decisão estiver fundamentada nas normas trabalhistas que 
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regulamentam a vida funcional do colaborador, ou no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, no caso de alunos, desde que 
salvaguardados: 

I. A assistência dos pais ou responsáveis, às crianças; 

11. O direito das crianças à continuidade de estudos. 

ARTIGO 15 - A educação escolar como dever da família e da escola, deve ser 
coparticipativa, cabendo à família participar e acompanhar de forma 
sistemática o processo de aprendizagem da criança. 

TíTULO 111 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

CAPíTULO I 

DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES 

ARTIGO 16 - A organização técnico-administrativa de cada Centro de 
Educação Infantil compreende os seguintes núcleos de atividades: 

I. Direção 
11. Apoio Técnico-Pedagógico 
111. Apoio Administrativo 
IV. Apoio Operacional 
V. Corpo Docente (Pais e ou responsáveis) 

Parágrafo único - O modelo de organização adotado flexibilizará a 
atribuição de serviços visando o bom funcionamento, adequando às 
características de cada Centro de Educação Infantil. 
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CAPíTULO 11 

DA DIREÇÃO 

ARTIGO 17 - A Direção de cada Centro de Educação Infantil é o Núcleo 
Executivo de decisão e integração de todas as atividades 
desenvolvidas no âmbito de cada unidade escolar. 

Parágrafo único - Integram o núcleo da Direção: 

I. Diretor Geral de Educação Infantil 

11. Diretor-Adjunto de Educação Infantil 

SEÇÃO I 

DO DIRETOR GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTil 

ARTIGO 18 - É da competência do Diretor Geral de Educação Infantil: 

I. Assumir de modo geral as atribuições e competências de 
qualquer colaborador subordinado; 

11. Definir as linhas de ação a serem adotadas pelo Centro de 
Educação, observadas as diretrizes da entidade mantenedora; 

111. Participar da elaboração e encaminhar o Plano de Trabalho 
aos órgãos competentes, estimulando a participação e 
dando ciência à comunidade escolar; 

IV. Convocar e presidir reuniões; 
V. Presidir solenidades e cerimônias da Unidade; 

VI. Representar as C.E/'s em atos oficiais e atividades da 
comunidade; 

VII. Submeter à aprovação do presidente da Fundação Instituto 
Tecnológico de Os asco propostas de utilização do prédio ou 
dependências escolares para outras atividades que não as de 
ensino das C.E/'s, mas de caráter educacional e cultural; 

VIII. Encaminhar aos órgãos competentes relatórios anuais das 
atividades da C.E/.; 

IX. Aprovar regulamentos e estatutos das instituições auxiliares 
que operem na Unidade. 
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x. Propor à entidade mantenedora designação ou dispensa de 
servidores para a Unidade; 

ARTIGO 19 - O Diretor Geral de Educação Infantil deverá ser pessoa 
qualificada para a função e que atendam os seguintes requisitos: 

I. Ter licenciatura plena em Pedagogia. 

11. Ter no mínimo 3 (três) anos de experiência no magistério; 

ARTIGO 20 - O Diretor Geral de Educação Infantil será nomeado pelo 
Presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. 

Artigo 21 - Mandato do Diretor Geral de Educação Infantil 

§ 1° O Mandado do Diretor Geral de Educação Infantil será por tempo 
indeterminado, desde que se tenha conduta ética, moral e profissional. O 
Presidente da FITO, poderá deliberar o desligamento quanto ao não 
cumprimento das normas estabelecidas neste Regimento, conforme 
previsto no art. 13° inciso XV do estatuto da FITO. 

SEÇÃO 11 

DO DIRETOR ADJUNTO 

ARTIGO 22 - Competem ao Diretor-adjunto de Educação Infantil, as seguintes 
atribuições: 

I. Planejar, controlar e avaliar a execução das atividades 
de ensino relativas aos C.E.l's; 
11. Propor diretrizes para a fixação de calendário escolar 
das unidades de ensino; 
111. Acompanhar, avaliar e propor alterações no plano de 
trabalho/Ensino; orientar as unidades das creches na 
elaboração de suas propostas pedagógicas; 
IV. Diagnosticar permanentemente, as necessidades de 
aperfeiçoamento e atualização do pessoal docente e de apoio 
ao ensino, propiciando a execução do treinamento cabível; 
V. Fazer prevalecer às necessidades e objetivos do 
ensino, na determinação das especificações relativas à 
construção, ao equipamento e ao mobiliário; 
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VI. Assegurar a elaboração de programas educacionais e 
supervisionar suas execuções; 
VII. Executar outras atividades correlatas, na sua área de 
atuação. 

ARTIGO 23 - O Diretor-Adjunto de Educação Infantil deverá ser pessoa 
qualificada para a função e que atendam os seguintes requisitos: 

I. Ter licenciatura plena em Pedagogia. 

11. Ter no mínimo 3 (três) anos de experiência no magistério; 

ARTIGO 24 - O Diretor-Adjunto de Educação Infantil será nomeado pelo 
Presidente da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. 

Artigo 25 - Mandato do Diretor-Adjunto de Educação Infantil 

§ 1° O Mandado do Diretor-Adjunto de Educação Infantil será por 
tempo indeterminado, desde que se tenha conduta ética, moral e 
profissional. . O Presidente da FITO em consenso com a Diretora Geral 
de Educação Infantil poderão deliberar o desligamento quanto ao não 
cumprimento das normas estabelecidas neste Regimento, conforme 
previsto no art. 13° inciso XV do estatuto da FITO. 

ARTIGO 26 - O Diretor-adjunto de Educação Infantil, no seu papel de 
liderança democrática, é o profissional articulador, coordenador, 
integrador e responsável por todas as atividades desencadeadas no 
processo educacional e deve exercer suas funções objetivando 
garantir: 

I. A elaboração e execução da Proposta Pedagógica e do 
Plano de Trabalho; 

11. A elaboração e o cumprimento do calendário escolar único, 
para ambas as unidades; 

111. A legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar 
das crianças; 

IV.A qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

V. A articulação e integração dos Centros de Educação Infantil 
com as famílias e a comunidade; 
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VI. Os meios para a informação dos pais e responsáveis sobre a 
frequência e o desenvolvimento das crianças, bem como 
sobre a execução da proposta pedagógica. 

SEÇÃO 111 

DAS ATRIBUiÇÕES 

ARTIGO 27 - Competem ao Diretor-adjunto de Educação Infantil, as seguintes 
atribuições: 

I. Dirigir, coordenar, supervisionar as atividades 
pedagógicas e administrativas e programas da Unidade 
Educacional, em conjunto com a coordenação 
pedagógica; 

11. Coordenar a elaboração de normas de convivêncie e 
procedimentos da Unidade Educacional e proceder ao 
acompanhamento de sua implantação, com a 
participação efetiva de todos os envolvidos no processo 
educacional (escola, família e comunidade); 

111. Zelar pelas condições e estado de conservação das 
instalações e equipamentos da Unidade, bem como pela 
vigilância de suas dependências; 

IV. Promover e analisar os resultados das avaliações de 
desempenho e institucional para coordenar e orientar as 
ações que visem à melhoria da qualidade de ensino; 

V. Representar a Unidade perante a comunidade e 
organismos do poder público; 

VI. Participar e garantir a elaboração coletiva e a execução 
da proposta pedagógica; 

VII. Assegurar o cumprimento das determinações das 
autoridades escolares, as leis de ensino vigentes e as 
disposições legais. 

VIII. Assegurar o cumprimento do calendário escolar e/ou 
cronograma de atividades; 

IX. Comunicar ao Conselho Tutelar, por meio de 
relatórios, os casos de descumprimento do ECA; 

X. Atribuir classes/aulas, entre os docentes da Unidade 
Educacional; 

XI. Acompanhar diariamente o registro de frequencia de 
todos os funcionários e encerrá-Io mensalmente; 
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XII. 

XIV. 

Organizar a escala de férias do quadro de pessoal da 
Unidade Educacional, sem comprometer o atendimento e 
a organização; 

Incentivar a participação dos alunos nos programas e 
projetos promovidos pela escola; 

Visar toda a correspondência e escrituração, bem 
como lavrar os termos de abertura e encerramento dos 
livros da Escola, rubricando todas as folhas e assinando 
todos os documentos escolares; 

Receber documentos, petições, recursos e processos 
que lhe forem encaminhados, remetendo-os a quem de 
direito, devidamente despachados com parecer 
conclusivo, quando for o caso, nos prazos legais; 

XVI. Organizar classes e horários das aulas e dos trabalhos 
administrativos, na forma deste regimento e dentro dos 
dispositivos legais emanados dos órgãos de educação; 

XVII. Atender as solicitações da Secretaria Municipal de 
Educação; 

XVIII. Participar das aulas e de atos escolares de qualquer 
natureza; 

XIII. 

XV. 

XIX. Autorizar matrícula e transferência de alunos, 
conforme portaria da Secretaria Municipal de Educação, 
observando a manutenção na qualidade do atendimento 

xx. Autorizar eventuais retificações ou ressalvas de dados 
nos registros ou assentamentos da escola; 

XXI. Apurar e/ou acompanhar irregularidades de que 
venha a tomar conhecimento, tanto administrativas como 
pedagógicas; 

XXII. Tomar providências necessárias à manutenção do 
bem-estar e da segurança no âmbito escolar; 

XXIII. Colaborar na integração creche-família-comunidade; 

XXIV. Promover pesquisa de satisfação do trabalho 
realizado na Unidade, para os pais e/ou responsáveis, 
planejando, organizando, aplicando e avaliando 
resultados. 

ARTIGO 28 - É vedado do Diretor-Adjunto: 
I. Valer-se de seu cargo ou função para lograr proveito pessoal 

ou em benefício de terceiros; 
11. Impor ou permitir aplicação de castigos físicos ou morais,ou 
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punições que possam violentar a personalidade em formação 
da criança; 

111. Coagir ou instigar seus subordinados a participarem de 
atividades de natureza política e ideológica; 

IV. Discriminar, no exercício de suas funções quaisquer 
colaborador e crianças, pela raça, cor, credo religioso 
ou político e condições socioeconômicas. 

CAPíTULO 111 
DO APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

ARTIGO 29 - O Núcleo de Apoio Técnico-Pedagógico compreende o 
conjunto de funções destinadas a propiciar suporte técnico às 
atividades docentes e discentes. 

Integra o Núcleo de Apoio Técnico-Pedagógico as funções de: 

1- Coordenação pedagógica; 

11- Professores (PDI) 

§ 1°. Os integrantes do Núcleo de Apoio Técnico Pedagógico 
mencionado nos item I e /I do Art. 39 serão designados pelo 
Presidente da Fundação Instituto Tecnológicos de Osasco, em 
consonância com a Direção Geral de Educação Infantil; 

§ 2°. Os professores de Ed. Infantil será contratado através de 
Concurso Público e processo seletivo, em casos 
excepcionais. 

SEÇÃO I 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ARTIGO 30 - O Coordenador Pedagógico é o responsável pela 
coordenação, acompanhamento, avaliação e controle das atividades 
curriculares, no período de atuação que lhe for designado. 
O Coordenador Pedagógico será designado pelo Presidente da 
Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, em consonância com a 
Direção Geral de Educação Infantil. 
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o Coordenador Pedagógico deverá ser pessoa qualificada para a 
função e que atenda aos seguintes requisitos: 

I. Ter licenciatura plena em Pedagogia; 
11. Ter no mínimo 3 (três) anos de experiência na Educação 

Infantil. 

Parágrafo único: O Mandado do Coordenador Pedagógico será por 
tempo indeterminado, desde que se tenha conduta ética, moral e 
profissional. . O Presidente da FITO em consenso com a diretora Geral de 
Educação infantil poderão deliberar o desligamento quanto ao não 
cumprimento das normas estabelecidas neste Regimento, conforme 
previsto no art. 13° inciso XV do estatuto da FITO. 

O Coordenador Pedagógico tem as seguintes atribuições: 

I.Participar da elaboração coletiva da proposta pedagógica 
da Unidade Educacional, coordenando o planejamento e 
acompanhando sua execução; 

11. Acompanhar o desenvolvimento do processo educativo 
da Unidade Educacional; 

111. Coordenar as atividades técnico-pedagógicas a serem 
implantadas e desenvolvidas nas Unidades Educacionais, 
bem como a difusão e utilização de técnicas, orientação e 
coordenação pedagógica junto à equipe escolar; 

IV. Acompanhar e avaliar, junto com a equipe escolar, o 
processo contínuo de avaliação nas diferentes atividades 
dos campos de experiência; 

V. Garantir que as reuniões de horário de trabalho 
pedagógico sejam destinadas a estudo, discussão e 
propostas de âmbito pedagógico; 

VI. Coordenar e acompanhar as Reuniões de Pais; 

VII. Coordenar a programação e a execução das atividades 
de apoio pedagógico às crianças; 

VIII. Identificar, junto com a equipe escolar, 
familiares/responsáveis e em parceria com o corpo técnico 
pedagógico, educandos que apresentem necessidades de 
Atendimento Educacional Especializado orientando 
decisões que proporcionem encaminhamentos adequados; 

IX. Avaliar os resultados do ensino no âmbito da unidade 
pesquisando as causas do aproveitamento insuficiente, 
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estudando as medidas de ordem pedagógica que devem 
ser adotadas; 

X. Articular a integração dos componentes curriculares, 
promovendo a interdisciplinaridade e a implantação de 
projetos; 

XI. a adequação, utilização de recursos didáticos e 
materiais pedagógicos; 

XII. Acompanhar e orientar os registros do processo 

educativo; 

XIII. Executar as tarefas delegadas pela direção da Unidade, 

no âmbito de sua atuação; 

XIV.Coordenar o planejamento e execução das reuniões 

Pedagógicas; 

XV. Propor atividades de aperfeiçoamento e atualização do 
pessoal docente, efetivo e adjunto; 

XVI. Colaborar na integração creche-família-comunidade; 

XVII. Assegurar atendimento aos Pais elou Responsáveis. 

XVIII. Promover pesquisa de satisfação do trabalho realizado 
na Unidade, para os pais elou responsáveis, 
planejando, organizando, aplicando e avaliando 
resultados. 

XIX. Assessorar a Direção da unidade, nas decisões relativas 
ao calendário escolar e horário das aulas, recursos 
didáticos, adaptação curricular e agrupamento de 
crianças; 

XX. Providenciar a aquisição de equipamentos, materiais 
didáticos e materiais específicos para as aulas. 

SEÇÃO 111 
DO PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

ARTIGO 31 - A admissão dos Professores de Desenvolvimento Infantil será 
feita mediante concurso público e processo seletivo em caso 

excepcional. 
O Professor de Desenvolvimento Infantil, além das atribuições 
legais inerentes a sua habilitação profissional, tem as 
atribuições aqui previstas: 
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I. Cargo ao qual compete à docência, com as 
atribuições de reger turmas planejar e ministrar aulas para 
crianças de 04 (quatro) meses até 03 (três) anos, 11 (onze) 
meses e 29 (vinte e nove) dias; 

11. Participar da elaboração do Projeto Político- 
Pedagógico de sua unidade escolar; 

111. Cumprir plano de trabalho, segundo o projeto 
pedagógico de sua unidade escolar; 

IV. Elaborar programas e planos de aula, relacionando e 
confeccionando material didático a ser utilizado, em 
articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

V. Ministrar os dias e horas-aula estabelecidos, 
trabalhando os conteúdos de forma crítica e construtiva, 
proporcionando o desenvolvimento de capacidade e 
competências; 

VI. Realizar a avaliação do processo de ensino- 
aprendizagem, utilizando instrumentos que possibilitem a 
verificação do aproveitamento dos alunos e da metodologia 
aplicada; 

VII. Colaborar na organização e participar das atividades 
de articulação da escola e a comunidade; 

VIII. Participar de Reuniões com Pais e com outros 
profissionais de ensino; 

IX. Participar de reuniões e programas de 
aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; 

X. Participar de censos e eventos, quando solicitado; 

XI. Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento e à avaliação do processo ensino 
aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; 

XII. Participar de projetos de inclusão escolar, de acordo 
com orientação recebida; 

XIII. Participar da realização da avaliação institucional; 

XIV. Preparar o ambiente para a alimentação da criança, 
considerando a sua idade e necessidades, acompanhando 
a nas refeições; 
xv. Atender as crianças em suas necessidades básicas 
de higiene e alimentação, por meio de uma relação que 
possibilite o exercício da autonomia pessoal; 

XVI. Estabelecer rotinas de sono adequadas à idade de 
cada criança; 
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XVII. Estar atento aos sintomas de alteração de saúde que 
podem ocorrer nas crianças, encaminhando para a 
enfermaria da creche, sempre que se justifique; 

XVIII. Zelar pela segurança e bem-estar das crianças; 

XIX. Prevenir acidentes e socorrer a criança, de forma 
adequada em qualquer acidente infantil; 

XX. Desenvolver atividades que promovam vivências 
infantis ricas do ponto de vista: sensorial, motor, cognitivo, 
afetivo e social; 

XXI. Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais, 
culturais e trabalhos curriculares complementares da 
creche; 

XXII. Ser modelo de bons hábitos, comportamentos e 
atitudes para a promoção dos mesmos, por parte das 
crianças; 

XXIII. Manter a equipe da direção/coordenação informada 
sobre a conduta das crianças, comunicando ocorrências e 
eventuais enfermidades; 

XXIV. Oferecer apoio, segurança e estímulo para a criança 
para que desenvolva todas as suas capacidades da melhor 
forma possível; 

XXV. Atender as solicitações da direção, coordenação 
pedagógica pertinentes ao trabalho pedagógico; 

XXVI. Promover jogos, brincadeiras e atividades plásticas, 
literárias e musicais de interesse para as crianças; 

XXVII. Garantir a segurança e o desenvolvimento saudável 
de crianças em situação de risco social e com 
Necessidades Especiais; 

XXVIII. Agir com discrição na orientação do aluno, 
respeitando-lhe a personalidade, as limitações e as 
condições próprias de sua idade e formação; 

XXIX. Elaborar e manter atualizados os registros relativos 
ao processo educativo de forma que possam ser levados ao 
conhecimento dos Pais e gestores da Unidade Educacional; 

XXX. Apresentar na coordenação, nas datas 
estabelecidas, os relatórios de desempenho escolar e 
freqüência dos alunos; 
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XXXI. Escriturar o diário de c/asse, observando 
rigorosamente as normas pertinentes; 

XXXII. Registrar sistematicamente a freqüência dos alunos, 
notificando à equipe de gestão dos casos de faltas 
consecutivas e de freqüência irregular; 

XXXIII. Responsabilizar-se pelos ambientes da Unidade 
escolar, bem como pelo uso e conservação dos recursos 
materiais disponíveis; 

XXXIV. Realizar as tarefas delegadas pela equipe de gestão 
da Unidade no âmbito de sua atuação; 

XXXV. Comunicar a coordenação pedagógica/direção os 
acontecimentos relevantes do dia ou qualquer incidente ou 
dificuldade ocorrida em sala; 

XXXVI. Executar outras atribuições afins na área de 
atuação. 

SEÇÃO IV 

DOS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DOCENTE 

ARTIGO 32 - São direitos dos professores de desenvolvimento infantil: 

I. Organizar o semanário que ministrará aulas, com autonomia, 
resguardada a orientação, as normas técnicas e pedagógicas 
da Coordenação Pedagógica. 
I. Propor adequações curriculares; 

li. Fazer-se representar junto à entidade mantenedora 
quando for o caso, e de acordo com as normas em vigor. 

§ 1°: São deveres dos professores: 

I. Cumprir as determinações constantes deste Regimento e das 
normas legais vigentes; 

li. Participar do planejamento escolar, cumprindo as diretrizes e 
normas fixadas na proposta pedagógica; 

111. Comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades 
escolares; 

IV. Respeitar integralmente o Calendário Escolar; 
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V. Atender às convocações feitas pela Direção; 

VI. Efetuar registros escolares com pontualidade e fidedignidade. 

§ 2°: É vedado ao professor de desenvolvimento infantil: 

I. Ocupar-se em aula, de assuntos incompatíveis à finalidade 
educativa; 

11. Servir-se da sua função para pregar doutrinas contrarias a 
interesses nacionais ou da entidade mantenedora; 

111. Entrar com atraso na sala e dela sair sem avisar a 
coordenação ou direção, antes do seu horário; 

IV Divulgar informações para as quais deva manter o sigilo 
profissional, assim como cópias ou modelos de uso exclusivo 
da creche ou mantenedora. 

V. Faltar com o devido respeito à dignidade da criança ou 
dirigir-se a ela com atitudes inadequadas; 

111. Aplicar penalidades às crianças que violem sua integridade 
física, psíquica e moral; 

VI- Usar o celular durante seu trabalho (a não ser em caso de 
emergência). 

CAPíTULO IV 

DO APOIO ADMINISTRATIVO 

ARTIGO 33 - O Núcleo de Apoio Administrativo - , compreende o conjunto 
de atividades destinadas a oferecer suporte operacional ao processo 
educacional, auxiliando a Direção. 

§ 1°: A Secretaria centralizará todo o movimento administrativo 
da Unidade, por meio do Técnico em gestão - Assistência 
Administrativa e Auxiliar de Administração - Apoio 
Administrativo, sob a orientação do Diretor Adjunto. 

Compete ao Técnico em gestão - Assistência Administrativa: 
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• Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo 
pareceres, bem como controlar os serviços gerais de 
escritório, compatibilizando os programas administrativos com 
as demais medidas. 
• Prestar atendimento e esclarecimentos ao público 
interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e 
processos ou por meio das ferramentas de comunicação que 
lhe forem disponibilizadas. 
• Otimizar as comunicações internas e externas, 
mediante a utilização dos meios postos à sua disposição, tais 
como telefone, correio eletrônico, entre outros. 
• Operar computadores, utilizando adequadamente os 
programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, 
contribuindo para os processos de automação, alimentação de 
dados e agilização das rotinas de trabalho relativas à sua área 
de atuação. 
• Redigir expedientes administrativos tais como: textos, 
ofícios, memorandos, relatórios e correspondências, com 
observância das regras gramaticais e das normas de 
comunicação oficial. 
• Realizar procedimentos de controle, inclusive 
verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as 
condições de armazenagem e efetivando o registro e o 
controle patrimonial dos bens públicos. 
• Elaborar pareceres sobre assuntos de sua unidade, 
coletando e analisando dados, para colaborar nos trabalhos 
técnicos e administrativos. 
• Coordenar e promover a execução dos serviços gerais 
de escritório, verificando os documentos, para garantir os 
resultados da unidade. 
• Participar de projetos ou planos de organização dos 
serviços administrativos, compondo fluxogramas, 
organogramas e demais esquemas gráficos, para garantir 
maior produtividade e eficiência dos serviços. 
• Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, 
arquivar e desarquivar processos, documentos, relatórios, 
periódicos e outras publicações. 
• Propor ao superior imediato providências para a 
consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a 
necessidade de aquisição, substituição, reposição, 
manutenção e reparo de materiais e equipamentos. 
• Manter-se atualizado, participando de cursos de 
qualificação e requalificação profissional por indicação do 
superior hierárquico, repassar aos seus pares informações e 
conhecimentos técnicos proporcionados pelos cursos. 
• Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço 
de malote e postagem. 
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• Zelar pela guarda e conservação dos documentos, 
materiais e equipamentos de trabalho. 
• Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da 
unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas. 
• Manter conduta compatível com os princlpios 
reguladores da Administração Pública, especialmente os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o 
sigilo das informações. 
• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
• Manter em dia asa escriturações de livros, fichas e 
demais documentos relativos à vida escolar da criança. 

Compete ao auxiliar de Administração - Apoio Administrativo: 

• Executar atividades gerais de escritório; 
• Executar tarefas rotineiras ligadas às atividades meio e fim 

da Fito, tais como: atendimento pessoal ao público ou por 
meio eletrônico, telefônico, carta, ou outros. 

• Anotar e transmitir recados. 
• Receber e encaminhar documentos e correspondências. 
• Organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da 

área. 
• Digitar cartas, memorandos, relatórios, ofícios e planilhas. 
• Emitir requisição para reposição de materiais de consumo. 
• Providenciar cópias de documentos. 
• Operar computadores, utilizando adequadamente os 

programas e sistemas informacionais postos à sua 
disposição, contribuindo para os processos de automação, 
alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho 
relativas à sua área de atuação. 

• Redigir expedientes administrativos tais como: textos, 
ofícios, memorandos, relatórios e correspondências, com 
observância das regras gramaticais e das normas de 
comunicação oficial. 

• Realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive 
verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, 
as condições de armazenagem e efetivando o registro e o 
controle patrimonial dos bens públicos. 

• Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de 
malote e postagem. Zelar pela guarda e conservação dos 
materiais e equipamentos de trabalho. 
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• Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da 
unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas. 

• Manter conduta compatível com os princípios reguladores 
da Administração Pública, especialmente os princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o 
sigilo das informações. 

• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

• Executar serviços administrativos em geral. 

CAPíTULO V 
DOS SERViÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES 

DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

ARTIGO 34 - São serviços auxiliares da Administração Escolar: 

I. Serviço da Manutenção e conservação de equipamentos 
11. Serviço da Limpeza 
III.Serviço da Enfermagem 

IV. Serviço da Cozinha 

SEÇÃO I 

DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ARTIGO 35 - A manutenção e conservação de equipamentos escolares 
serão exercidas por empresa terceirizada. 

A equipe é composta pelos seguintes profissionais: 
I. Encarregado da manutenção 
11. Pedreiro 
111. Eletricista 
IV. Jardineiro 
V. Ajudante Geral 
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SEÇÃO 11 

DA LIMPEZA 

ARTIGO 36 - O trabalho relativo à limpeza será exercido por uma 
empresa terceirizada. 

SEÇÃO 111 

DA ENFERMAGEM 

ARTIGO 37 - O serviço de enfermagem é subordinado ao diretor adjunto e 
será exercido por profissional com curso Técnico de Enfermagem com 
registro no COREN e tem como função atender crianças e 
colaboradores que se sintam mal. Cabe a ele encaminhar o paciente 
ao pronto atendimento em um Pronto Socorro ou hospital, quando 
necessário. São atribuições de um Técnico de Enfermagem: 

I. Preencher ficha de saúde e deixá-Ia atualizada; 

11. Verificar se a criança é alérgica a algum medicamento ou alimento e 
transmitir a informação para a professora e para o setor da cozinha; 

111. Fazer lista com os nomes das crianças alérgicas ou intolerância a 
alimentos e fixar em lugar visível na cozinha, no ambulatório e em 
sala de aula; 

IV. Verificação das carteiras de vacina, para averiguar se foram 
ministradas todas as vacinas pertinentes à idade; 

V. Acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança quanto a peso 
e altura, trimestralmente. 

VI. Caso esteja abaixo/acima do peso/altura, solicitar uma avaliação do 
pediatra aos pais; 

VII. Em caso de baixa estatura, investigar junto à família se é hereditário; 
Fazer controle de escovas de dente e solicitar escovas novas sempre 
que necessário e fazer higienização das mesmas; 

VIII. Orientar as crianças, professores e demais profissionais da creche, 
sobre a importância das lavagens das mãos; 

IX. Orientar os Pais sobre a higiene pessoal da criança (banho, higiene 
com roupas, cuidados com cabelo, unhas e piolhos); 
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X. Elaborar a lista de medicamentos/produtos para a enfermaria, 
quinzenalmente, e encaminhar ao responsável pela compra 
medicamentos/produtos; 

XI. Acompanhar as crianças durante as refeições, observar se estão 
aceitando as refeições oferecidas na creche. 

XII. Caso não estejam se alimentando entrar em contato com os pais 
e/ou responsáveis para verificar o motivo; 

XIII. Acompanhar o desenvolvimento da fala, do andar, movimentos de 
braços e pernas. 

XIV. Registrar e mandar comunicado aos pais de todas as ocorrências 
diárias com as crianças. 

XV. Em caso de anomalias patológicas, comunicar aos pais para que 
venham buscar as crianças, para tomar as devidas providências; 

XVI. Observar as doenças sazonais e tomar medidas para evitá-Ias na 
creche; 

XVII. Comunicar através de bilhetes/comunicado campanhas de vacinas 
promovidas pelo Estado e/ou Município; 

XVIII. Estar sempre atenta quanto à limpeza de sala de aula, caminhas 
empilháveis e brinquedos. 

XIX. Sempre orientar professoras e demais colaboradores sobre a 
eficiência da limpeza, tendo como objetivo evitar a proliferação de 
doenças; 

XX. Elaborar Lista de compras para a limpeza da creche (orientar os 
profissionais da limpeza quanto ao manuseio dos produtos e 
utensílios de limpeza. 

XXI. Cada setor deverá ter seus produtos e utensílios - não misturar. As 
medicações que serão administradas na creche deverão vir 
acompanhadas de prescrição médica e o técnico de enfermagem 
deverá identificar a medicação com o nome do aluno, horário e 
dosagem. 

XXII. Verificar se a medicação deverá ficar em temperatura ambiente ou 
sobre refrigeração. 

XXIII. O técnico de enfermagem deverá se reportar a direção/coordenação, 
sobre os casos mais relevantes relativos à saúde das crianças. 

XXIV. Caso haja mais de um profissional de enfermagem, passar toda a 
rotina do dia para o outro que ficará em horário posterior. 
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SEÇÃO IV 
DA COZINHA 

o trabalho relativo à cozinha será exercido por uma empresa terceirizada. 

CAPíTULO VI 
DO REGIME DISCIPLINAR 

ARTIGO 38 - Quanto aos direitos, deveres e regime disciplinar, aplicam-se 
aos colaboradores da área administrativa e ao corpo docente dos 
CEl's, a Lei Municipal 1133, de 21 de agosto de 1972, a Lei Municipal 
3798, de 20 de outubro de 2003, as normas previstas nesse 
Regimento, Estatuto e no Regimento da Fundação. 

TíTULO IV 
DO CORPO DISCENTE 

ARTIGO 39 - Integra o Corpo Discente todas as crianças matriculadas na 
Centros de Educação Infantil. 

CAPíTULO I 
DOS DIREITOS DO CORPO DISCENTE 

ARTIGO 40 - A criança tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, 
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos pela 
constituição, Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/1996, pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990. 

São direitos da criança: 

I. Ter assegurado o respeito aos direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana. 
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11. Ter asseguradas as oportunidades a fim de Ihes facilitar o 
desenvolvimento de suas potencialidades na perspectiva 
individual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

111. Ter assegurado o direito a não-exploração, à não-violência, a 
não-crueldade e a não-opressão. 

IV. Ter asseguradas as boas condições de aprendizagem, 
devendo ser-lhe propiciada ampla assistência por parte do 
professor e da equipe escolar, e acesso aos recursos materiais 
e didáticos da creche. 

V. Contar com a presença efetiva do professor nos horários 
fixados para atividades letivas. 

§ 1°. São deveres da criança: 

I. Cumprir as normas estabelecidas pelo Regimento Escolar e 
as normas organizacionais, contribuindo para o prestígio do 
C.E.I. 

11. Acatar a autoridade dos professores e dos demais 
colaboradores do C. E.I. 

111. Tratar com urbanidade e respeito à Direção, os professores, 
os funcionários e os colegas. 

IV. Preservar edifícios, instalações e o material didático do 
C.E.I. e, caso contrário, indenizar os prejuízos causados. 

V. Cooperar com a manutenção de boas condições de asseio 
das salas de aula e das demais dependências do C.E.I. 

VI. Comparecer às aulas com uniforme, quando exigido, e com 
material didático adequado. 

VII. Participar, de modo adequado, das atividades escolares e 
solenidades cívico-culturais realizadas pelo C. E. I. 

§ 2° É vedado às crianças: 

I. Entrar em classe ou dela retirar-se sem permissão do 
professor. 

11. Praticar dentro do estabelecimento atos ofensivos à moral e 
aos bons costumes. 

111. Atentar contra a integridade física e moral de colegas, 
professores e colaboradores, dentro ou fora da creche. 
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IV. Trazer objetos e brinquedos que favoreçam a ocorrência de 
acidentes, assim como valores, pelos quais a Direção não 
se responsabiliza. 

CAPíTULO 11 

DOS RESPONSÁVEIS PELOS EDUCANDOS 

ARTIGO 41 - São direitos dos responsáveis: 
I - Ser informado quanto à proposta pedagógica; 
II - Ser informado quanto ao desempenho e dificuldades do filho; 
111- Ser atendidos quanto as suas dúvidas e questionamentos; 
IV - que a proposta pedagógica apresentada pelo C.E.I. 

corresponda a aquilo que se propôs. 

ARTIGO 42 - São deveres dos responsáveis: 
I - Acatar as normas deste Regimento Escolar; 
II - Respeitar os colaboradores em atitudes e palavras, atendendo 

as determinações internas do C.E.I.; 
III - Acompanhar o processo de aprendizagem; 

IV -Propiciar atendimento especializado em casos de dificuldades e 
problemas apresentado pelo C.E.I.; 

V. Não omitir documentos relativos à separação dos Pais, guarda 
compartilhada ou documentos que impeçam um dos genitores de 
retirar a criança da creche. 

ARTIGO 43 - A inobservância dos deveres e normas estipuladas sujeita a 
criança à admoestação verbal ou advertência, aplicada pelo Diretor da 
Creche, que será reduzida a termo e assinada pelo pai ou 
responsável, pela criança. 

ARTIGO 44 - Nos casos de reincidência indisciplinar ou de falta grave, a 
criança poderá, respectivamente, ser suspensa, com direito à defesa, 
ouvindo-se os implicados e apuradas as responsabilidades, 
respeitando a legislação em vigor, por meio de registros que apontem 
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o processo de orientação a criança nesse quesito, garantindo-lhe a 
ampla defesa e o contraditório, conforme a Constituição Federal. 

TíTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

CAPíTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA - PEDAGÓGICA 

ARTIGO 45 - A organização didático-pedagógica dos C.E.I's. compreende 
o conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento do ensino e 
consecução dos objetivos estabelecidos na proposta pedagógica de 
cada creche, abrangendo: 

I. Níveis e Modalidades; 
11. Currículos; 
111. Calendário Escolar 

CAPíTULO 11 

DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO 

ARTIGO 46 - Os Centros de Educação Infantil, para alcançar os objetivos 
definidos em sua Proposta Pedagógica e atender às determinações 
da Lei d Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, se se 
designa a oferecer a Educação infantil, às crianças de quatro meses a 
3 ano e 11 meses e 29 dias, nas seguintes modalidades de 
atendimento: 

I. Berçário I 
11. Berçário II 
111. Maternal I 
IV. Maternal II 

§ 1°: Os Centros de Educação Infantil: Professor Antônio Guaçu 
Dinaer Piteri, ProF Manoel da Silva, João Pedro Brito Gonçalves, 
José Toniolo Netto, Altino Rossi de Almeida, Sebastião Vitorino 
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Pereira, Osório Lória e Vânia Lúcia Souza atenderão os segmentos 
dos itens: I, 11, III e IV. 

§ 2°: Obedecida a legislação vigente e as diretrizes estabelecidas 
pelos órgãos superiores, os C.E.I's. da FITO ministrarão as 
modalidades autorizadas pela Secretaria Municipal da Educação 
de Osasco. 

CAPíTULO 111 
DOS CURRíCULOS 

ARTIGO 47 - O currículo pleno das modalidades de ensino, respeitadas as 
suas especificações, obedecerá à legislação e as diretrizes 
curriculares definidas no âmbito nacional e no âmbito estadual. 

CAPíTULO IV 
DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Artigo 48 - Do calendário escolar, integrante do Plano Trabalho, deverão 
constar as seguintes indicações: 

1- período de aulas; 

11- feriados; 

111- períodos de matrícula; 

IV- atividades culturais e de lazer; 

V- comemorações cívicas e religiosas; 

VI - fechamento mensal 

VII- reuniões de pais; 

VIII- datas e outros eventos de interesse; 

Artigo 49- São considerados dias letivos atividades da CEI, orientadas por 
projeto, elaborado por professores, onde estarão envolvidas as crianças 
dentro e fora da aula, com presença de professores. 

Artigo 50 - Havendo por qualquer motivo suspensão de aulas serão elas 
repostas durante o período letivo, quando necessário. 
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TíTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

ARTIGO 51 - A organização da vida escolar implica um conjunto de normas 
que visam ao acesso, à permanência e à progressão dos estudos, 
bem como a regularidade da vida escolar da criança, abrangendo os 
aspectos: 

I. Inscrição, matrícula, transferência e rematrícula. 

11. Frequencia e desligamento. 

CAPíTULO I 

DA INSCRiÇÃO, MATRíCULA, TRANSFERÊNCIA E REMATRíCUlA 

ARTIGO 52 - A inscrição será feita na Secretaria de Educação - Central de 
Vagas ou na prípria creche de escolha, na qual encaminhará à C.E.I. 
listagem com nome da criança para que se faça o preenchimento de 
formulários para a efetivação da matrícula; 

I. No ato matrícula, o responsável pela criança deverá apresentar cópia 
e original da Certidão de Nascimento e carteira de vacina da criança, 
R.G. e CPF dos responsáveis, comprovante de endereço, água, luz, 
telefone, aluguel e demais despesas (caso houver), comprovante de 
salários dos responsáveis e números de telefones atualizados e de 
recados, 02 fotos atualizadas da criança e cópia do RG das pessoas 
autorizadas a retirar a criança da creche; 

11. Após preenchimento de todos os requerimentos e entrega de todos 
os documentos por parte dos pais e/ou responsáveis, todo o processo 
será encaminhado à Secretaria de Educação de Os asco para 
efetivação da matrícula; 

111. A transferência da criança é de responsabilidade da Secretaria da 
Educação de Osasco; 

IV. A rematrícula da criança que irá permanecer na CEI deverá ser feita 
no final do ano letivo, mediante apresentação dos documentos 
solicitados na matrícula para atualização, no próprio Centro de 
Educação Infantil. 
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V. Para as crianças que sairão da creche para outros segmentos (EMEI) 
a Secretaria da Educação fará a roteirização e encaminhará ao C.E.I. 
a listagem constando para qual escola a criança será encaminhada. O 
C.E.I. fixará em lugar visível essa listagem para consulta dos Pais, 
ficando a responsabilidade da matrícula da criança em outra escola 
para os Pais e/ou responsáveis. 

VI. Haverá um período de adaptação gradativa de horas, de acordo a 
necessidade da criança, de no mínimo 04 dias. 

Parágrafo único - O aluno que deixar de efetuar sua matrícula 
dentro dos prazos previstos perderá sua vaga em qualquer uma das 
Creches. 

CAPíTULO 11 

DA FREQUÊNCIA E DO DESLIGAMENTO 

ARTIGO 53 - A Creche fará o controle da freqüência das 
Crianças e comunicará à Secretaria de Educação os casos de 
frequencia com 15 faltas consecutivas, que tomará as 
medidas cabíveis para o desligamento da criança. 

CAPíTULO 111 
EXPEDiÇÃO DE DOCUMENTOS 

ARTIGO 54 - Cabe Centro de Educação Infantil expedir declarações e 
atestados de frequencia com especificações que assegurem a 
clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar das crianças. 

§1° Cabe ao Diretor Adjunto e à Secretaria de cada Escola 
examinar, conferir e assinar os documentos escolares, 
verificando sua correção nos aspectos formal e de conteúdo. 
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TíTULO VII 

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 

ARTIGO 55 - Incorporam-se a este Regimento Escolar as determinações 
supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas 
baixadas pelos órgãos competentes. 

ARTIGO 56 - Os assuntos não previstos neste Regimento serão 
resolvidos pela Presidência da FITO/Diretora geral da Ed. Infantil e 
Direção de cada Escola, de acordo com a legislação vigente, ou, se 
for o caso, pelo órgão competente. 

ARTIGO 57 - O presente regimento entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Osasco, 23 de junho de 2022. 

Presidente 

ROSEU FONTANA S. DEZOTTI 

Diretora Geral de Ed. Infantil 

S eDc::,otH 
-( \,ta.na . 
'10" 

I J"~~l Cí)iret01'a. 43-2 
, ,R.,y. 12.5 00.3 


