
I. EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.2 Diretrizes 

Na Constituição Federal, artigo 205, a educação é garantida como direito de todos e, por 

inclusão, também das crianças de zero a seis anos, conforme reforça o artigo 208: “O dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de (...) atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade”. Ainda conforme inciso XXV, do Artigo 7º, 

“assistência gratuita dos filhos e dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade em 

creches e pré-escolas”. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cascavel, as empresas locais são 

obrigadas, na forma da legislação federal, a manter creches e pré-escolas para os filhos e 

dependentes de seus empregados; caberá ao Município manter, com as empresas, regime de 

cooperação técnica para manutenção das creches, estabelecendo e supervisionando os 

conteúdos didático-pedagógicos, na forma da lei. 

Na atual LDB a Educação Infantil recebe destaque inexistente nas legislações anteriores. 

Pela primeira vez numa lei é utilizada a expressão “Educação Infantil”, sendo tratada numa seção 

específica, estabelecendo inclusive que ela será oferecida em creches para crianças de 0 a 03 

anos de idade, e em pré-escolas para crianças de 04 a 06 anos de idade. Considerada a primeira 

etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

Ressalta-se ainda a Lei Federal nº 3.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 

54, inciso IV, que enfatiza a Educação Infantil como “dever do Estado”. 

Pode-se considerar que, além dos avanços legais no reconhecimento dos direitos da 

criança à educação nos primeiros anos de vida, há ainda desafios que se referem ao atendimento 

à demanda pela Educação Infantil Pública existente, visto que não há vagas para todos, bem 

como a qualidade do atendimento no que diz respeito à capacitação dos profissionais, adequação 

do espaço físico, recursos específicos suficientes, entre outros. 

Para garantir o acesso e a qualidade nas Instituições de Educação Infantil, faz-se 

necessário o regime de co-responsabilidade das três esferas de governo com a família na 

articulação das políticas e dos programas destinados à criança. Porém, a responsabilidade maior 

é da esfera Municipal, sendo que o Estado e a União devem cooperar, visto que os 10% dos 

recursos que os municípios podem investir é insuficiente, conforme o Plano Nacional de 

Educação, que dispõe: “Exercer a ação supletiva da União e do Estado junto aos Municípios que 

apresentem maiores necessidades técnicas e financeiras”. 

Paralelamente aos avanços da legislação, as pesquisas internacionais e nacionais 

apontam para os benefícios do investimento na primeira infância. Nos últimos anos, a ciência nos 

mostra como se processa o desenvolvimento humano, destacando o importante papel da 

Educação Infantil na qualidade das interações e estímulos proporcionados às crianças. 



No atual contexto, a Educação Infantil compreende a importância das funções de “cuidar 

e educar” como aspectos indissociáveis na ação pedagógica, fundamentada na concepção da 

criança como ser social, histórico, cultural e um cidadão de direitos. 

Diante disso, a proposta pedagógica da Educação Infantil deverá considerar os seguintes 

princípios: 

a) A promoção de práticas de cuidado e educação deve possibilitar a integração entre os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, lingüísticos e sociais da criança, entendendo 

que ela é um ser completo, total e indivisível. 

b) O reconhecimento da importância da identidade pessoal das crianças, suas famílias, 

educadores e outros profissionais. 

c) Que o jogo, o faz-de-conta e o brinquedo sejam instrumentos prazerosos e lúdicos, que 

permitem oportunidades e experiências que promovam o desenvolvimento integral da criança, 

valorizando a pedagogia da infância. 

d) O ambiente, no Centro de Educação Infantil, deve ter estrutura e funcionamento 

adequados que propiciem situações planejadas intencionalmente, de modo a democratizar o 

acesso aos bens culturais e educacionais. Este ambiente deve ser alfabetizador, possibilitando às 

crianças contato com o mundo da linguagem (oral e escrita) sem com isto submetê-las à 

aquisição sistematizada da leitura e da escrita. 

e) As instituições de Educação Infantil devem organizar sua estratégia de avaliação por 

meio de acompanhamento e registro de etapas alcançadas nos cuidados e na educação, “sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”, como dispõe a Lei nº 

9.394/96, sessão II, art. 31. 

Este trabalho acontece em sintonia com as necessidades básicas das crianças: sono, 

higiene, alimentação, saúde, proteção e, volta-se para o aprendizado do autocuidado por parte 

delas, o que deve ser compreendido pelo profissional que atua nesta faixa etária. 

Em conformidade com a LDB e com a Deliberação nº 003/99 do Conselho Estadual de 

Educação, no que se refere à habilitação e à formação continuada, para atuar na Educação 

Infantil o docente deverá ser formado em curso de nível superior (licenciatura de graduação 

plena), admitida como formação mínima aquela oferecida no Curso Normal ou equivalente em 

nível médio, com habilitação específica para a Educação Infantil. Além da formação acadêmica 

prévia, também é necessária a capacitação continuada. 

De acordo com o Artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, a Educação Infantil é um 

direito de toda criança e uma obrigação do Estado. Entretanto, não há obrigatoriedade da criança 

freqüentar uma instituição de Educação Infantil. No entanto, sempre que sua família deseje ou 

necessite, o Poder Público tem o dever de atendê-la. 

Neste sentido, considerando a realidade do Município de Cascavel, principalmente no que 

diz respeito aos recursos financeiros destinados à Educação Infantil e à demanda existente, faz-

se necessário estabelecer critérios para o atendimento. 



Diante disso, é indispensável que os recursos destinados à instalação, manutenção e 

ampliação das creches não se restrinjam àqueles provenientes da área da educação, mas 

integrem contribuições dos setores de saúde e assistência social, para que haja a expansão da 

oferta, transcendendo a questão da renda familiar. 

Quanto ao espaço, instalações e equipamentos das Instituições de Educação Infantil, 

conforme o capítulo V, da Deliberação nº 003/99 – CEE/PR, artigo 31, estes deverão ser 

projetados de acordo com a proposta pedagógica da instituição de Educação Infantil, a fim de 

favorecer o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos, respeitadas as suas necessidades e 

capacidades. 

Este espaço (interno e externo) deve atender às diferentes funções das instituições de 

Educação Infantil, dispondo de uma estrutura básica que contemple condições favoráveis no que 

se refere à localização, acesso, segurança, meio ambiente, salubridade, saneamento, higiene, 

tamanho, luminosidade, ventilação e temperatura, de acordo com as condições climáticas do 

Município. Devem dispor de mobiliário e equipamentos adequados para o preparo de alimentos, 

repouso, higienização e desenvolvimento de atividades. 

Quanto às crianças com deficiência/necessidades especiais, a norma constitucional que 

trata da inclusão aponta para o seu atendimento preferencialmente no sistema regular de ensino, 

que deve ser, na Educação Infantil, implementada através de programas específicos de 

orientação aos pais, qualificação dos profissionais da educação, adaptação dos estabelecimentos 

quanto às condições físicas, mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos e outros que se 

fizerem necessários. 

1.3 Objetivos e Metas 

1. Ampliar a oferta da Educação Infantil, a partir da vigência deste Plano, de forma a 

atender em cinco anos 30% da população de até 3 anos de idade, 60% da população de 4 a 6 

anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos, 

com 80% de 4 e 5 anos e 100% de 6 anos de idade. 

2. Elaborar, no prazo de um ano a partir da implantação deste Plano, padrões mínimos de 

infra-estrutura para o funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil (creches e 

pré-escolas) públicas e privadas que, respeitando a diversidade regional, assegurem o 

atendimento das características das distintas faixas etárias e das necessidades do processo 

educativo quanto a: 

a) Espaço interno com iluminação natural e artificial, ventilação, visão para o espaço 

externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento sanitário; 

b) Instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 

c) Instalações para preparo e serviços de alimentação; 

d) Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, conforme as 

diretrizes curriculares e a metodologia da Educação Infantil, incluindo o repouso, a expressão 

livre, o movimento e o brinquedo; 



e) Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

f) Adequação às características das crianças especiais. 

3. A partir da criação do Sistema Municipal de Ensino, vincular a expedição do Alvará ao 

ato de autorização de funcionamento, através de avaliação favorável, feita pelo setor responsável, 

nas construções das Instituições de Educação Infantil, públicas e privadas, autorizando somente 

as que atendam aos padrões de infra-estrutura elaborados a partir deste Plano. 

4. Construir novas instituições públicas de Educação Infantil, de acordo com os padrões 

de infra-estrutura estabelecidos pelas normas do respectivo Sistema Educacional, ampliando 

progressivamente a oferta de vagas, priorizando os bairros com alto índice de população infantil e 

com baixo índice de desenvolvimento humano. 

5. Readequar o espaço físico interno e externo das instituições públicas de Educação 

Infantil em cinco anos, a partir da vigência deste Plano Municipal de Educação, e articular junto às 

instituições privadas e conveniadas que ofertam este nível de ensino para que estas, com 

recursos próprios e no mesmo prazo, também sigam os padrões de infra-estrutura estabelecidos, 

a fim de proporcionar o desenvolvimento integral da criança. 

6. A partir da vigência deste Plano, a admissão de monitores educacionais na Educação 

Infantil da rede pública municipal mediante concurso será com exigência de escolaridade mínima 

de curso médio modalidade Normal, ou em nível superior, preferencialmente em Pedagogia, com 

habilitação em Educação Infantil, ou ainda em licenciatura em Normal Superior para o nível 

exigido, atendendo ao previsto na legislação educacional vigente referente à formação inicial dos 

profissionais. 

7. A partir de 2007, todos os dirigentes de instituição de Educação Infantil devem possuir 

formação de nível superior, conforme legislação vigente a ser normatizada pelo respectivo 

sistema de ensino. 

8. No prazo de cinco anos a partir da vigência deste Plano, todos os educadores deverão 

ter habilitação em Curso Normal de nível médio e, em dez anos, todos deverão ter formação em 

nível superior em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil, ou licenciatura específica 

para a área de atuação. 

9. Reestruturar, a partir do terceiro ano da implantação deste Plano, o quadro dos 

profissionais da Educação Infantil da rede pública municipal. 

10. A partir da reestruturação do quadro dos profissionais da Educação Infantil da rede 

pública municipal, instituir gradativamente a hora atividade, de acordo com regulamentação 

própria. 

11. Assegurar que os cargos de coordenador administrativo-pedagógico (ou equivalente) 

e auxiliar de coordenação que atuam nos Centros de Educação Infantil municipais sejam 

gradativamente exercidos por profissionais de carreira da Educação Infantil. 

12. A partir do terceiro ano da implantação deste Plano, promover o processo de eleição 

dos dirigentes dos Centros de Educação Infantil, da rede pública municipal envolvendo toda a 



comunidade escolar, regulamentado através de ato legal próprio, de acordo com normas definidas 

pelo Sistema Municipal de Ensino. 

13. Solicitar junto às Instituições de Ensino Superior públicas e privadas a 

complementação das matrizes curriculares com conteúdos disciplinares referentes às 

peculiaridades da Educação Infantil, nos cursos de formação dos profissionais que atuam ou 

atuarão neste nível de ensino. 

14. Articular junto às Instituições Privadas de Ensino Superior, incentivos com relação aos 

custos das mensalidades, visando à habilitação em nível superior dos profissionais que atuam na 

Educação Infantil. 

15. No prazo de três anos, a contar do início da vigência deste Plano, instituir e executar 

programa de formação continuada no Município de Cascavel, em articulação com as Instituições 

de Ensino Superior públicas e privadas que atendam às necessidades reais dos profissionais e às 

peculiaridades da Educação Infantil, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 

16. Garantir que, em dois anos a partir da vigência deste Plano, o Município de Cascavel 

tenha definida sua política para a Educação Infantil, com base nas Diretrizes Nacionais, nas 

normas complementares do respectivo sistema de ensino e/ou Referenciais Curriculares 

Nacionais. 

17. Assegurar que, em três anos a partir da vigência deste Plano, todas as instituições de 

Educação Infantil tenham formulado seus projetos pedagógicos dentro das normas do respectivo 

sistema de ensino, com a participação dos profissionais da educação neles envolvidos. 

18. Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de Educação Infantil para o 

Município de Cascavel, no prazo de três anos a partir da vigência deste Plano, para referência da 

supervisão, do controle e a avaliação, dentro das normas emanadas pelo Conselho Municipal de 

Educação, nos estabelecimentos públicos e privados, promovendo apoio técnico-pedagógico para 

melhoria da qualidade e a garantia do cumprimento dos padrões estabelecidos pelas Diretrizes 

Nacionais e Municipais sobre a Educação Infantil. 

19. Instituir, a partir da implantação deste Plano, mecanismos de colaboração entre os 

setores de educação, saúde e assistência, na manutenção, expansão, administração, controle e 

avaliação das instituições de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme normas 

do respectivo sistema de ensino. 

20. Garantir a alimentação escolar para as crianças atendidas na Educação Infantil, nos 

estabelecimentos públicos e de forma suplementar aos conveniados, através de colaboração 

financeira da União. 

21. Assegurar para a rede pública municipal o fornecimento de material pedagógico 

adequado às faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional de forma que, em cinco 

anos, sejam atendidos os padrões mínimos de infra-estrutura propostas por este Plano e definidos 

pelo respectivo sistema de ensino. 



22. Implantar Conselhos Escolares ou outras formas de participação da comunidade 

escolar e local para apoiar a melhoria do funcionamento em todas as instituições de Educação 

Infantil, ampliando as oportunidades educativas e enriquecendo os recursos pedagógicos. 

23. Assegurar e manter o atendimento em tempo integral em todos os Centros de 

Educação Infantil existentes ou que venham a ser criados para as crianças da rede pública 

municipal de 0 a 5 anos e adotar progressivamente a Educação em Tempo Integral para as 

crianças de 6 anos matriculadas no pré-escolar das escolas públicas municipais. 

24. Promover discussões com a sociedade civil sobre o direito dos trabalhadores à 

assistência gratuita a seus filhos e dependentes em creches e pré-escolas, conforme estabelecido 

na Constituição Federal. 

25. Assegurar que o Município, além de outros recursos municipais, aplique os 10% dos 

recursos de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino não vinculados ao FUNDEF 

exclusivamente na Educação Infantil. 

26. Atender às crianças com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, 

preferencialmente na rede regular, em creches e pré-escolas, com profissional especializado, 

respeitado o direito a atendimento adequado em seus diferentes aspectos, também em 

instituições especializadas, conforme legislação específica. 

27. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à Educação Infantil. 
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