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RESUMO 

CUCCHI, Andréia Zuchelli. A ATUAÇÃO DO DIRETOR NA GESTÃO ESCOLAR 

NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DE 

CASO EM FRANCISCO BELTRÃO/PR. 2019. 228f. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/ Campus de 

Francisco Beltrão, 2019. 

 

Esta dissertação intitulada “A atuação do diretor na gestão escolar nos Centros Municipais 

de Educação Infantil: Um estudo de caso em Francisco Beltrão/PR” é resultado de 

pesquisa vinculada ao Grupo de Pesquisa: Representações, Espaços, Tempos e 

Linguagens em Experiências Educativas – RETLEE, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Mestrado – Área de concentração: Educação, Linha de Pesquisa: Cultura, 

processos educativos e formação de professores, da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – UNIOESTE/ Campus de Francisco Beltrão/PR. Cujo objetivo é compreender 

como ocorre a atuação dos diretores na gestão escolar, desenvolvida nos Centros 

Municipais de Educação Infantil de Francisco Beltrão/PR. Seu desenvolvimento ocorreu 

a partir da compreensão da trajetória histórica e da implantação das primeiras instituições 

de educação infantil, considerando o caminho desde o contexto europeu até chegar no 

Brasil, no Paraná e em Francisco Beltrão. A pesquisa visa abordar a importância da 

formação inicial do diretor escolar, oportunizado pelas Universidades. A metodologia de 

pesquisa se caracteriza como estudo de caso e foram utilizados como instrumentos para 

coleta de dados: questionários e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa foi realizada 

com 19 diretores de CMEIs, 01 (uma) ex-presidente da Associação de Proteção à 

Maternidade e Infância, 01 (uma) colaboradora da Associação de Proteção à Maternidade 

e Infância, 01 (uma) professora da Secretaria Municipal de Educação/ Departamento de 

Educação Infantil no período de fevereiro a junho de 2018. Os resultados mostram os 

avanços históricos da gestão escolar nos Centros Municipais de Educação Infantil a partir 

da atuação do diretor, no que se refere ao atendimento às crianças que frequentam as 

instituições desde o nascimento até os 3 (três) anos de idade, na valorização dos 

profissionais da educação que atuam na educação infantil, na regulamentação da 

legislação do processo de normatização para escolha da função e do processo de escolha 

por meio da eleição com a participação da comunidade. Assim como, das mudanças 

significativas na prática pedagógica dos CMEIs e na melhoria da estrutura física dos 

espaços educativos. Além do processo de formação continuada que contribui no 

aperfeiçoamento e na capacitação do diretor para o exercício da função. Isto possibilita 

melhorias significativas no processo de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, 

o desenvolvimento das crianças que frequentam os CMEIs. A realização da  pesquisa 

corrobora de maneira direta na compreensão da gestão escolar dos CMEIs, por meio da 

atuação do diretor. E justifica-se, pela necessidade de compreender as atividades inerentes 

a prática pedagógica e administrativa desenvolvidas nas instituições do município, por 

meio da atuação do professor de educação infantil ao exercer a função de diretor nos 

CMEIs. 

 

Palavras-chave: educação infantil; gestão escolar; atuação do diretor; formação inicial; 

 

 

 

 



ABSTRACT 

CUCCHI, Andréia Zuchelli. THE ACTUATION OF THE DIRECTOR IN SCHOOL 

MANAGEMENT IN THE MUNICIPAL CENTERS OF CHILDHOOD 

EDUCATION: A CASE STUDY OF FRANCISCO BELTRÃO/PR. 2019. 228f.  

Dissertation (Master in Education). State University of the West of Paraná - UNIOESTE 

/ Campus of Francisco Beltrão, 2019. 

 

This dissertation entitled "The actuation of the director in school management in the 

Municipal Centers of Childhood Education: A case study in Francisco Beltrão / PR" is a 

result of research linked to the Research Group: Representations, Spaces, Times and 

Languages in Educational Experiences - RETLEE , of the Graduate Program in Education 

- Master's Degree - Area of concentration: Education, Research Line: Culture, educational 

processes and teacher training, of the State University of the West of Paraná - UNIOESTE 

/ Campus de Francisco Beltrão / PR. The objective of this study is to understand how the 

directors' activities in school management, developed in the Municipal Centers of 

Childhoord Education of Francisco Beltrão / PR. The objective of this study is to 

understand how the directors' activities in school management, developed in the 

Municipal Centers of Childhood Education of Francisco Beltrão / PR. Its development 

took place from the understanding of the historical trajectory and the implantation of the 

first institutions of childhood education, considering the path from the European context 

to arriving in Brazil, Paraná and Francisco Beltrão. The research aims to address the 

importance of the initial formation of the school director, opportunized by the 

Universities. The research methodology is characterized as a case study and were used as 

instruments for data collection: questionnaires and semi-structured interviews. The 

research was carried out with 19 directors of CMEIs, 01 (one) former president of the 

Association of Protection to Maternity and Childhood, 01 (one) collaborator of the 

Protection Association to Maternity and Childhood, 01 (one) / Department of Childhood 

Education from February to June 2018. The results show the historical advances of school 

management in the Municipal Centers of Childhood Education, based on the actution of 

the director, regarding the attendance of children attending institutions from birth to three 

(3) years of age, in the valuation of education professionals who work in children's 

education, in the regulation of the legislation of the process of normalization to choose 

the function and the process of choice through the election with the participation of the 

community. As well as, the significant changes in the pedagogical practice of CMEIs and 

the improvement of the physical structure of educational spaces. In addition to the process 

of continuous training that contributes to the improvement and qualification of the 

director for the exercise of the function. This allows for significant improvements in the 

teaching and learning process and, consequently, the development of children attending 

CMEIs. The realization of the research corroborates in a direct way in the understanding 

of the school management of the CMEIs, through the actuation of the director's. It is 

justified by the need to understand the activities inherent to the pedagogical and 

administrative practice developed in the institutions of childhood education of the 

municipality, through the actuation of the teacher of the childhood education in the 

exercise the function of director in the CMEIs. 

 

 

Keywords: childhood education; school management; actuation of the director; initial 

formation; 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando a trajetória acadêmica desta pesquisadora, com formação em 

Pedagogia, habilitação em Educação Infantil e por atuar como educadora infantil no 

período de 2000 a 2003, em instituições privadas e públicas, em Francisco Beltrão/PR, 

surgiram  inquietações e, dentre elas, as relacionadas ao processo de gestão escolar 

realizado pelos diretores, nos Centros Municipais de Educação Infantil1 (CMEI).  

A construção desta pesquisa foi fomentada pelo desejo de compreender a atuação 

do diretor nas instituições públicas de educação infantil do município de Francisco 

Beltrão/ Paraná. Tendo em vista que a prática, geralmente, é marcada por inúmeros 

desafios diários, que envolvem questões pedagógicas, administrativas e financeiras. 

Para a realização da pesquisa,  consideramos as contribuições dos seguintes 

autores: Aquino (2009), Camara (2014), Carvalho (2010), Freire (1999), Kramer (2001), 

Kuhlmann Junior (2001),  Libâneo (2008), Luck (2012 e 2013), Luz (2006), Morgado 

(2012), Oliveira (2011), Paro (2007), Sanches (2003), Spada (2007), Valerien (2000), Yin 

(2001), entre outros, que apresentam subsídios para o entendimento teórico da gestão 

escolar e dos avanços históricos da educação infantil. 

A metodologia de investigação se caracteriza como Estudo de Caso, apoiado em 

instrumentos de coleta das informações que foram: questionários e entrevistas, sendo 

estes apreciados e aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (UNIOESTE)2.  

 A coleta de dados e das informações, objetivou a compreensão do processo de 

gestão escolar, realizado pelos diretores nas instituições de educação infantil do 

município. Além, de outras contribuições provenientes dos profissionais da educação na 

Secretaria Municipal de Educação/ Departamento de Educação Infantil, por meio da 

análise de documentos oficiais, arquivados e registrados na própria Secretaria e em órgãos 

como: Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família (APMIF); Secretaria 

Municipal de Educação por meio do Departamento de Educação Infantil e na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE/ Campus de Francisco Beltrão, 

                                                           
1 A sigla CMEI significa Centro Municipal de Educação Infantil e será utilizada no texto da pesquisa. 
2 Conforme questionário (Apêndice I),  entrevista semiestruturada (Apêndice II) e do Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido (Apêndice III), estes documentos foram apreciados e aprovados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (CEP/UNIOESTE) em dezembro de 

2017, e aprovados conforme o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), registrado 

sobre o número 80476117.5.0000.0107 e Parecer 2.442.038 de 15 de dezembro de 2017 (Anexo I). 
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por meio do Curso de Graduação em Pedagogia, no período de dezembro de 2017 a agosto 

de 2018. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram 19 professores que ocupam a função 

de diretor escolar, nos CMEIs de Francisco Beltrão/PR; a Senhora Maria de Lourdes 

Villar Arruda3, ex-presidente da Associação de Proteção à Maternidade e Infância – 

APMI; a colaboradora da Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família – 

APMIF Dr. Haroldo Beltrão, Senhora Eva Cadore Martins dos Santos4; e a professora de 

educação infantil que atua na Secretaria Municipal de Educação/ Departamento de 

Educação Infantil, Maritania Broening5. 

A questão norteadora da pesquisa busca refletir sobre: “Como ocorre a atuação 

dos diretores na gestão escolar dos Centros Municipais de Educação Infantil?”. O campo 

espacial se concentra nos CMEIs de Francisco Beltrão/PR, num total de 19 unidades, 

distribuídos nos diversos bairros da cidade e na área central. Além do propósito de 

compreender a atuação do diretor, no processo de gestão escolar, na educação infantil 

também foi elencar as principais atribuições desenvolvidas por este profissional. Além de 

considerar os elementos relacionados à sua formação e atuação, a partir da prática dos 

diretores. Outra intenção foi explicitar os aspectos organizacionais e administrativos que 

cerceiam o processo de gestão escolar das instituições de educação infantil. 

A estrutura dissertativa deste texto contempla quatro (4) capítulos. O primeiro, 

trata da formação e da atuação do diretor na educação infantil. Discute o processo de 

gestão escolar e aborda a importância da atividade realizada pelos diretores nas 

instituições. Destaca a contribuição da Universidade na formação do diretor escolar e  

aponta elementos sobre a formação do profissional, as atribuições da gestão pedagógica, 

as ações realizadas pelo diretor ao ocupar a função e, no exercício das atividades exercidas 

pelo mesmo. Procura apresentar contribuições, a partir das suas ações e do que lhe são 

atribuídas, ao assumir a função de diretor na instituição. 

O segundo capítulo, trata da contextualização histórica da educação infantil. 

Apresenta a forma de implantação e  finalidades como: o cuidar e o educar as crianças.  

A partir de alguns pensadores do século XV a XX aborda o caminho da educação infantil 

no Brasil, com registros do processo de sua implantação, a direção, da assistência, da 

proteção, bem como, apresenta os avanços legais da educação infantil no Brasil e no 

Paraná. O processo de criação das primeiras instituições, a normatização para formação 

                                                           
3 Declaração de participação na pesquisa emitida pela Senhora Maria de Lourdes Villar Arruda, anexo II. 
4 Declaração de participação na pesquisa emitida pela Senhora Eva Cadore Martins dos Santos, anexo III. 
5 Declaração de participação na pesquisa emitida pela Senhora Maritania Broening, anexo VIII. 
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das crianças. O contexto histórico da educação infantil, no município de Francisco Beltrão 

e  o processo de criação dos CMEIs nos aspectos legais e na normatização. 

O terceiro capítulo traz aspectos referentes à tramitação legal da gestão escolar 

nos CMEIs de Francisco Beltrão – PR, o processo de regulamentação da função, no 

município. Traz questões legais e o acompanhamento da atividade pelo órgão municipal 

responsável (Secretaria Municipal de Educação/ Departamento de Educação Infantil). 

Discorre sobre a atuação e atribuições do diretor escolar pelo registro nos documentos 

internos, no Regimento Escolar, no Projeto Político Pedagógico, nas instituições de 

educação infantil. Apresenta uma síntese dos principais questionamentos elencados na 

proposta de investigação sobre a atividade de gestão escolar com os sujeitos diretores dos 

CMEIs.  

No quarto capítulo, tratamos especificamente da função do diretor escolar, 

considerando o perfil atual dos professores que exercem a função, nos CMEIS, de 

Francisco Beltrão/PR. Apresentamos também alguns indicativos com relação às 

atividades desenvolvidas e realizadas, por estes profissionais da educação infantil, ao 

exercer a função de diretor nas instituições pesquisadas, indicando as dificuldades, 

desafios, possibilidades e perspectivas com a prática de gestão realizada na instituição de 

atuação. 

Acreditamos que esta dissertação traz importantes aspectos referentes a 

compreensão do processo de gestão escolar, realizado pelos diretores nos CMEIs de 

Francisco Beltrão/PR. Assim como, apresenta indicativos  que possibilitam  aprimorar a 

prática deste profissional ao ocupar a função, trazendo discussões significativas no campo 

da educação da criança desde o nacimento até aos 3 (três) anos e algumas sugestões 

indicativas para as Secretarias Municipais de Educação com relação ao trabalho 

desenvolvido na educação infantil. 
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I - FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

1.1 - O processo de gestão escolar na educação infantil 

 

Neste capítulo, destacamos as contribuições dos autores: Aquino (2008) com relação 

ao processo de formação inicial do diretor escolar; Carvalho (2010) com ênfase  ao papel 

do diretor no processo de gestão escolar da instituição infantil e no ato de liderar;  Freire 

(1999) com destaque para a importância da formação dos profissionais que atuam na 

educação infantil;  Libâneo (2008) com ênfase no significado da gestão escolar;  Luck 

(2013) sobre a importância da reflexão na prática da gestão; Luz (2006) sobre a formação 

e capacitação continuada do diretor; Oliveira (2008) sobre o princípio da autonomia no 

processo de gestão; Oliveira (2011) com relação à contextualização da educação infantil 

e de seus avanços históricos; Paro (2007) na sua ênfase à figura do diretor escolar, como 

sujeito determinante no processo de gestão; Sanches (2003) que aborda a importância da 

qualificação dos profissionais da educação que atuam na gestão; Spada (2007) apresenta 

questionamentos sobre as concepções e práticas assistencialistas na educação infantil e 

de Valerien (2000) com relação às atribuições do diretor escolar; dentre outros autores, 

referenciados no próprio texto. 

O processo de formação e a atuação do diretor escolar na educação infantil tem 

suscitado, nos últimos anos, alguns questionamentos com relação a compreensão da 

atividade realizada por este profissional, nas instituições de educação infantil. Talvez seja 

devido à especificidade da formação, ou pela pouca valorização da função. 

O debate sobre o profissional de educação infantil vem se estruturando 

no cenário brasileiro a partir da década de 1980, no âmbito das 

discussões sobre o direito da criança à educação. Essa concepção ganha 

respaldo legal por dois documentos de grande representatividade – a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996 [...], as discussões em torno da temática da educação 

da infância tem procurado superar as concepções e práticas 

assistencialistas que se desenvolveram principalmente  nas instituições 

voltadas ao atendimento das crianças pobres – a creche. (SPADA, 2007, 

p. 07). 

 

 Neste sentido, o processo educativo da primeira infância  passa a ganhar 

notoriedade e, consequentemente,  destaque para o profissional que atua com esta faixa 

etária, haja visto, que a formação adequada produz resultados satisfatórios que 

contribuem no desenvolvimento integral das crianças nos espaços educativos. 
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 Consta na Constituição Federal de 19886 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (Lei 9394/1996)7, sobre a formação inicial do profissional 

que atua como diretor escolar, na educação infantil, com destaque para o campo da 

formação acadêmica por meio dos cursos de pedagogia e das lincenciaturas na área da 

educação. Haja visto, que atuar no CMEI, implica na maneira como são realizadas as 

atividades, uma vez que se trata de lidar com a educação das crianças desde o seu  

nascimento até os 3 (três) anos de idade8. 

Art. 67 - os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais de educação, assegurando-lhes: [...] aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico para 

esse fim; [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, 

incluído na carga de trabalho. (BRASIL, 1996, art. 67). 

 

                                                           
6 A Constituição Brasileira de 1988, foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de  

setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 1988. 
7 Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

publicada no Diário Oficial da União em 23 de dezembro de 1996. Alterada pelas Leis: Lei 9.475, de 

22/07/1997: Altera art. 33 (Ensino Religioso).; Lei 10.287, de 20/09/2001: Acresce inciso VIII ao art. 12.; 

Lei 10.328, de 12/12/2001: Altera par. 3 do art. 26, para acrescentar a palavra "obrigatório" após a expressão 

"curricular".; Lei 10.639, de 09/01/2003: Acresce arts. 26-a, 79-a (vetado) e 79-b.; Lei 10.709, de 

31/07/2003: Acresce inciso VII ao art. 10 e inciso VI ao art. 11.; Lei 10.793, de 01/12/2003: Altera o par. 

3º do art. 26. ADIN 3324-7 – D.O.U. de 01/02/2005, p. 1: Declara a inconstitucionalidade na parte em que 

a Lei 9.536, de 11/12/1997, permite a mudança de instituição particular para pública. Em síntese, dar-se á 

a matrícula, segundo o art. 1º da Lei 9.536, em instituição privada se assim o for à de origem e em pública 

se o servidor ou dependente for egresso de instituição pública.; Lei 11.114, de 16/05/2005: altera os arts. 

6º, 30, 32 e 87.; Lei 11.183, de 05/10/2005: Altera o inciso II do caput do art. 20.; Lei 11.274, de 06/02/2006: 

Altera os arts. 32 e 87, revoga as alíneas "a", "b" e "c" do inciso I do par. 3º do art. 87.; Lei 11.301, de 

10/05/2006: Acresce par. 2º, renumerando-se o atual par. único para par. 1º do art. 67.; Lei 11.330, de 

25/07/2006: Altera o par. 3° do art. 87.; Lei 11.331, de 25/07/2006: Acresce par. único ao art. 44.; Lei 

11.525, de 25/09/2007: Acresce par. 5° ao art. 32.; Lei 11.632, de 27/12/2007: Altera o inciso I do caput do 

art. 44.; Lei 11.645, de 10/03/2008: altera o art. 26-a.; lei 11.684, de 02/06/2008: altera o art. 36 e revoga o 

inciso III do par. 1° do art. 36.; Lei 11.700, de 13/06/2008: Acresce inciso X ao caput do art. 4°.; Lei 11.741, 

de 16/07/2008: Altera os arts. 37, 39, 41 e 42 e revoga os pars. 2º e 4º do art 36 e o par. único do art. 41.; 

Lei 11.769, de 18/08/2008: Acresce par. 6º ao art. 26.; Lei 11.788, de 25/09/2008: Altera o art. 82 e revoga 

o parágrafo único do art. 82.; Lei 12.013, de 06/08/2009: Altera o inciso VII do art. 12.; Lei 12.014, de 

06/08/2009: Altera o art. 61.; Lei 12.020, de 27/08/2009: Altera o inciso II do caput do art. 20.; Lei 12.056, 

de 13/10/2009: Acresce parágrafos 1°, 2° e 3° ao art. 62.; Lei 12.061, de 27/10/2009: Altera o inciso II do 

art. 4° e o inciso VI do art. 10.; Lei 12.287, de 13/07/2010: altera o par. 2º do art. 26.; Lei 12.416, de 

09/06/2011: Acresce par. 3º ao art. 79.; Lei 12.472, de 01/09/2011: Acresce par. 6º ao art. 32.; Lei 12.603, 

de 03/04/2012: altera o inciso I do par. 4º do art. 80.; Lei 12.608, de 10/04/2012: Acresce par. 7º ao art. 26.; 

Lei 12.796, de 04/04/2013: Altera os arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 26, 29, 30, 31, 58, 59, 60, 62, 62-a, 67 e 87; revogam-

se o § 2º, o inciso i do §3º e o § 4º do art. 87.; Lei 12.960, de 27/03/2014: Acresce o parágrafo único ao art. 

28.;Lei 13.006, de 26/06/2014: Altera art. 26.; Lei 13.010, de 26/06/2014: Altera art. 26.; Lei 13.168, de 

06/10/2015: Altera o § 1º do art. 47.; Lei 13.174, de 21/10/2015: Acresce inciso VIII ao art. 43.; Lei 13.184, 

de 04/11/2015: Acresce § 2º ao art 44, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º.; Lei 13.234, de 

29/12/2015: Altera art. 9º e acresce art. 59-a.; Lei 13.278, de 02/05/2016: Altera par. 6º do art. 26.; MPV 

746, de 22/09/2016: Altera arts. 24, 26, 36, 44, 61, 62.; Lei 13.415, de 16/02/2017: Altera arts. 24, 26, 36, 

44, 61, 62 e acresce art. 35-a.; MPV 785, de 06/07/2017: Altera art. 46.; Lei 13.478, de 30/08/2017: Acresce 

art. 62-b.; Lei 13.490, de 10/10/2017: Altera art. 53.; Lei 13.530, de 07/12/2017: altera art. 46. 
8 Utilizamos neste texto a Deliberação 02/2014 do Conselho Estadual de Educação (CEE), que fixa as 

normas e princípios para a educação infantil no sistema de ensino do Estado do Paraná, artigo 8º - “com a 

finalidade de assegurar unidade no atendimento à especificidade do desenvolvimento infantil, os Centros 

de Educação Infantil devem ser organizados em creche, para atendimento de crianças do nascimento aos 3 

(três) anos de idade”, parâmetro de faixa etária das crianças atendidas nos CMEIs do município de Francisco 

Beltrão/ PR. 
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Os Referenciais para a Formação de Professores (1999), normatiza a questão da 

formação e da capacitação do profissional da educação, 

[...] a atualização, o aprofundamento dos conhecimentos profissionais 

e o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o trabalho 

educativo deverão ser promovidos a partir de processos de formação 

continuada que se realizarão na escola onde cada professor trabalha e, 

em ações realizadas pelas Secretarias de Educação e outras instituições 

formadoras, envolvendo as equipes de uma ou mais escolas. (BRASIL, 

1999, p. 131). 

 

 De acordo com Oliveira (1994), é necessária uma formação específica para o 

profissional que atua diretamente com as crianças do nascimento aos 3 (três) anos de 

idade. Seja este profissional o professor/ educador de educação infantil ou o diretor da 

instituição. 

A formação dos profissionais de educação infantil deve incluir o        

conhecimento técnico e o desenvolvimento por eles de habilidades para 

realizar atividades variadas, particularmente as expressivas, e para 

interagir com as crianças pequenas. Ademais, tal formação deve 

trabalhar as concepções de educadores sobre as capacidades das 

crianças e a maneira em que estas são construídas, sobre as aquisições 

que eles esperam que ela faça, e que vão influir na maneira pela qual 

eles organizam o ambiente em que ela se encontra, programando-lhes 

atividades que julgam interessantes e ou necessárias, e nas formas de 

interação que estabelece com elas. (OLIVEIRA, 1994, p. 65). 

  

 Consequentemente, para a qualidade da educação ofertada às crianças, pois 

profissionais capacitados para o exercício da profissão podem contribuir na melhoria da 

qualidade da educação ofertada às crianças.  

 Segundo Spada (2007), as atividades realizadas pelo diretor que ocupa a função 

na educação infantil podem e devem contribuir na aprendizagem da criança do 

nascimento aos 3 (três) anos de idade e, consequentemente, no seu desenvolvimento. 

[...] é preciso considerar que as crianças de zero e três anos têm 

importantes funções em desenvolvimento – atenção, memória, 

comportamento – além de vivenciarem uma fase de significativas 

aprendizagens.  Em função disso,  necessitam de estímulos e situações 

favoráveis a seu desenvolvimento e aprendizagem. (SPADA, 2007, p. 

14). 

 

Desta forma, a formação para a atuação do diretor no processo de gestão escolar 

favorece e prioriza questões direcionadas ao educar e ao cuidar a criança desde o 

nascimento aos 3 (três) anos de idade. Assim como, por meio das atividades cotidianas, 

desenvolver funções importantes para a formação integral das crianças. 

Os treinamentos ou cursos de formação/ capacitação que se tornaram 

frequentes na área de educação, e, mais recentemente, na área de gestão 

educacional, geralmente buscam desenvolver habilidades e 
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competências técnicas para o exercício de funções específicas, com 

vistas à melhoria dos procedimentos e rotinas de trabalho, e atualização 

a respeito da legislação. (LUZ, 2006, p. 23). 

  

 No processo de formação e na oferta de cursos de capacitação continuada o 

destaque é para as universidades, que desempenham importante função no processo de 

formação inicial e continuada do diretor. Assim como, as instituições, universidades e 

entidades educacionais são  formadoras de conhecimento direcionadas à capacitação do 

gestor escolar. Pois, “[...] a formação é um processo a ser construído no dia a dia” 

(SANCHES, 2003, p. 420). E merece atenção especial nas atividades de qualificação dos 

diretores da educação infantil. 

  “[...] uma proposta de formação deve garantir a integração horizontal de objetivos 

e conteúdos (educação e cuidado) e poderá ser desenvolvida em diferentes níveis de 

complexidade e profundidade ao longo do sistema educacional sistematizado”. 

(SANCHES, 2003, p. 53). Além, de possibilitar ao diretor de educação infantil e à 

comunidade escolar, uma educação com qualidade, apropriada à faixa etária. 

 A normatização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei 

9394/1996), sugere que o processo de gestão nas instituições educacionais seja realizado 

com a participação dos demais sujeitos da comunidade escolar. 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. (BRASIL, 1996, art. 14). 

 

 A garantia em lei, da participação da comunidade no processo de gestão da escola, 

contribui na construção e na tomada de decisão no ambiente escolar. Haja visto que a 

participação de vários segmentos da comunidade escolar, possibilita a construção de uma 

gestão participativa e democrática, por meio de ações de envolvimento e de compromisso, 

visando a qualidade da educação as crianças do nascimento aos 3 (três) anos de idade. 

Assim como, na construção do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar, em 

vista, que a participação dos pais e da comunidade no Conselho Escolar e na Associação 

de Pais e Mestres da instituição, favorece e auxilia o diretor no processo de tomada de 

decisão para a construção de uma instituição mais  democrática e participativa. 

 Libâneo (2008) apresenta alguns elementos que auxiliam no entendimento da 

organização e do processo de gestão escolar, dos ambientes de educação infantil. 

Organização, administração e gestão são termos aplicados aos 

processos organizacionais, com significados muito parecidos. 

Organizar significa dispor de forma ordenada, articular as partes de um 
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todo, prover as condições necessárias para realizar uma ação; 

administrar é o ato de governar, de por em prática um conjunto de 

normas e funções; gerir é administrar, gerenciar, dirigir. (LIBÂNEO, 

2008, p. 97). 

 

Neste intuito, refletir sobre o processo de gestão escolar  é pensar sobre a prática 

pedagógica e administativa nas instituições de educação infantil, e de como este processo  

interfere nas ações propostas e desenvolvidas no cotidiano das instituições. 

Os processos intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e 

de fazer a decisão funcionar caracterizam a ação que denominamos 

gestão. Entre outras palavras, a gestão é a atividade pela qual são 

mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da 

organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e 

técnico-administrativos. Neste sentido, é sinônimo de administração. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 101). 

 

O processo de gestão necessita ser gerenciado e administrado de maneira 

satisfatória pela comunidade escolar, partindo da mensuração dos resultados de 

aprendizagem e no desenvolvimento do processo educativo realizado com as crianças. 

“[...] a organização e os processos de gestão, incluindo a direção, assumem diferentes 

significados conforme a concepção que se tenha dos objetivos da educação em relação à 

sociedade e a formação dos alunos [...]”. (LIBÂNEO, 2008, p. 101). 

Cabe ao diretor, junto à comunidade escolar, definir os objetivos e as atividades 

que pretendem desenvolver, considerar a proposta de Projeto Político Pedagógico e a 

relação com a comunidade escolar. Bem como, estabelecer propostas para a formação da 

criança. 

Para que as organizações funcionem, e assim, realizem seus objetivos, 

requer-se a tomada de decisão e a direção e controle das decisões. É 

esse o processo que denominamos gestão. Utilizamos, pois, a expressão 

organização e gestão da escola, considerando que esses termos, 

colocados juntos, são mais abrangentes que administração. Em síntese, 

a organização e a gestão visam: a) prover as condições, os meios e todos 

os recursos necessários ao ótimo funcionamento da escola e do trabalho 

em sala de aula; b) promover o envolvimento das pessoas no trabalho 

por meio da participação e fazer o acompanhamento e a avaliação desta 

participação, tendo como referência os objetivos de aprendizagem; c) 

garantir a realização da aprendizagem de todos os alunos. (LIBÂNEO, 

2008, p. 100-101). 

 

A participação da comunidade escolar no processo de gestão da instituição, “[...] 

é o principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o 

envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no 

funcionamento da organização escolar”. (LIBÂNEO, 2008, p. 102). 

Com a participação dos demais sujeitos no processo de gestão, fica possível criar 

estratégias e condições para melhorar o trabalho no ambiente da instituição de educação 
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infantil e também garantir que a qualidade da educação surta efeitos satisfatórios, no 

processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças. A autonomia é outra 

questão importante que ganha destaque no processo de gestão escolar. 

O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que 

significa a capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação 

de si próprios, isto é, de conduzirem sua própria vida. [...] Portanto, um 

modelo de gestão democrático-participativa tem na autonomia um dos 

seus importantes princípios, implicando a livre escolha de objetivos e 

processos de trabalho e a construção conjunta do ambiente de trabalho. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 102). 

 

 O princípio da autonomia possibilita que as instituições tenham condições de 

decidir e de buscar alternativas, na resolução de questões pedagógicas e administrativas 

que cerceiam o cotidiano. Porém é necessário que o mesmo seja exercido com cautela, 

considerando que as instituições sejam regulamentadas por órgãos que acompanham e 

fiscalizam a dinâmica educacional. 

[...] por meio da autonomia, as escolas passam a contar com maiores 

possibilidades de decidir e resolver suas questões cotidianas com mais 

agilidade, essa abertura vem estimulando as escolas a buscar 

complementação orçamentária por sua própria conta junto à iniciativa 

privada e a outras formas de contribuição da população. (OLIVEIRA, 

2008, p. 132). 

 

O trabalho em equipe também ganha notoriedade na gestão democrática das 

instituições de educação infantil. 

Uma equipe é um grupo de pessoas que trabalha junto, de forma 

colaborativa e solidária, visando à formação e á aprendizagem dos 

alunos. [...] é uma modalidade de gestão que, por meio da distribuição 

de responsabilidades, de cooperação, do diálogo, do compartilhamento 

de atitudes e modos de agir, favorece a convivência, possibilita encarar 

as mudanças necessárias, rompe com as práticas individualistas e leva 

a produzir melhores resultados de aprendizagem dos alunos. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 102-103). 

 

 O envolvimento das pessoas, por meio do trabalho em equipe, nas atividades 

propostas e na ação prática de construção em conjunto do conhecimento, possibilita a 

constituição de uma gestão democrática, com resultados que de fato, promovam e 

proporcionam uma formação adequada para as crianças. De acordo com Libâneo (2008), 

para que um trabalho em equipe produza resultados  é necessário: 

[...] definição conjunta de objetivos e metas comuns, compreendidos e 

desejados por todos; existência de sólida estrutura de organização e 

gestão, em que haja um forte comprometimento da direção e da equipe 

técnica, definição clara de responsabilidades e capacidade de liderança 

para motivar e mobilizar as pessoas em torno de objetivos e metas 

comuns; estabelecimento de canais de comunicação, em que sejam 

passadas informações, realizadas consultas, envolvendo troca de ideias 

entre a direção, equipe técnica e professores; desenvolvimento de 
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habilidades necessárias para a participação eficaz nas atividades da 

escola e no trabalho em equipe; estabilidade do corpo técnico e docente 

e, preferencialmente, com tempo integral numa escola; utilização ao 

máximo das capacidades criadoras de cada um dos membros da equipe. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 103-104). 

 

 O trabalho em equipe e a interação entre os membros são princípios fundamentais, 

no processo de gestão escolar. Haja visto que estão  envolvidos, diretamente no processo 

e fazem com que as informações e os resultados cheguem à sua concretude, produzindo  

uma organização sistematizada e planejada no ambiente da instituição. 

A tarefa básica da escola é o ensino; que se cumpre pela atividade 

docente. A organização escolar necessária é aquela que melhor favorece 

aqueles objetivos e assegura as melhores condições de realização do 

trabalho docente. Há, assim, uma interdependência entre os objetivos e 

funções da escola e a organização e gestão do processo de trabalho na 

escola, de forma que os meios estejam em função dos objetivos. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 106). 

  

 Há necessidade de que o processo de gestão escolar esteja em sintonia com os 

objetivos e com a proposta de formação adotada pela instituição, para a efetivação dos 

objetivos e das condições para a realização das atividades de trabalho. Libâneo (2008) 

ainda destaca a importância da cultura organizacional no processo de organização e da 

gestão escolar. 

[...] a cultura organizacional  (também chamada de “cultura da escola”) 

diz respeito ao conjunto de fatores sociais, culturais, psicológicos que 

influenciam os modos de agir da organização como um todo e do 

comprometimento das pessoas em particular. [...] cada escola tem o seu 

modo de fazer as coisas. (LIBÂNEO, 2008, p. 106-107, destaque e 

grifos do autor). 

  

 As instituições de educação infantil possuem caraterísticas particulares, 

relacionadas ao meio onde estão inseridas. O trabalho desenvolvido pela equipe de 

profissionais, nestes ambientes, geralmente acaba reproduzindo ou se assemelhando aos 

aspectos culturais interiorizados nestas instituições. 

[...] a partir da interação entre diretores, coordenadores pedagógicos, 

professores, funcionários e alunos, a escola vai adquirindo, na vivência 

do dia-a-dia, traços culturais próprios, vai formando crenças, valores, 

significados, modos de agir, práticas. [...] Essa cultura própria vai sendo 

internalizada pelas pessoas e gerando um estilo coletivo de perceber as 

coisas, de pensar os problemas, de encontrar soluções. (LIBÂNEO, 

2008, p. 109). 

  

 A atividade de interação entre os sujeitos, por meio do trabalho em equipe, 

contribui para que a cultura organizacional da instituição seja formada e alimentada 

diariamente, principalmente na ação de refletir sobre as atividades propostas e 

desenvolvidas no ambiente institucional. Ao tratar sobre o processo de gestão escolar, na 
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educação infantil, é mister aprofundar algumas questões referente a gestão que surgiram 

a partir da década de 1970, ocasionadas principalmente, pelas mudanças históricas no 

mundo do trabalho e pelo sistema capitalista, que influenciaram diretamente o processo 

de gestão escolar nas instituições de educação infantil. O período de 1970 a 1990, se 

destaca pelos  modelos de gestão: autocrático, com caraterísticas fortes de autoritarismo, 

baseado na centralização e na subordinação. Por outro lado, o de gestão democrática, com 

características de participação, diálogo e envolvimento da comunidade na tomada de 

decisões. 

 Conforme Moreira (2015) o processo de gestão foi introduzido  nas políticas 

públicas educacionais como um modo de organizar o ensino, visando o processo de 

transformação da sociedade como forma de democratizar o ensino e a escola. O processo 

de gestão se apresenta como um meio de realizar atividades direcionadas a organização, 

ao planejamento e a direção das ações desenvolvidas nos ambientes educativos. 

 A partir de 1970, o processo de gestão escolar passa por mudanças significativas 

no que tange as questões direcionadas ao mundo do trabalho, mudanças históricas e 

sociais provindas do sistema econômico capitalista, implantado no Brasil. 

[...] a organização escolar e o sistema escolar como um todo, para 

adequar-se as condições sociais existentes e atingir os objetivos 

que são determinados pela sociedade, necessitam assimilar 

métodos e técnicas de administração que garantam a eficiência 

do sistema, justificando assim a sua própria manutenção. 

(FELIX, 1986, p. 74). 

 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 (Lei 9394/96) contribui diretamente para a realização de reformas 

educacionais no que se refere ao campo da gestão. 

A partir de 1990, com as reformas educacionais implantadas no processo de gestão 

educacional, com prática de ensino direcionada aos interesses do capital e das políticas 

de financiamento neoliberais, a escola, por meio do processo de gestão educacional 

dissemina e propaga o modelo  que reproduz os interesses da classe social dominante, ao 

mesmo tempo, age como propulsora dos mecanismos sociais, políticos e econômicos de 

transformação da sociedade. “[...] a educação contem em si a unidade dialética da 

reprodução e da transformação que resulta do movimento contraditório presente na 

sociedade de classe.” (FELIX, 1986, p. 193). 

 Portanto, os modelos de gestão escolar adotados, atualmente, nas instituições de 

educação infantil, servem de mecanismos de reprodução de interesses da sociedade de 

classes e a serviço do capital. Ao mesmo tempo como fator de transformação, num 
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processo de contradição, pois exclui e ao mesmo tempo inclui; marginaliza e ao mesmo 

tempo acolhe. Aos olhos dos nossos governantes, as instituições de ensino funcionam 

como espaços empresariais. Porém, num movimento contraditório, a prática pedagógica 

dos profissionais da educação, por meio da ação educativa, buscam transformar e mudar 

a realidade a partir da formação educativa das crianças. 

O processo de gestão, na educação infantil não deixa de ser um processo dinâmico 

e participativo. Pois requer sujeitos envolvidos, compromissados e responsáveis nas 

diferentes circunstâncias que cerceiam a prática pedagógica e administrativa inerente à 

instituição. Assim como, no atendimento integral, que visa o cuidar e o educar da criança 

no ambiente educativo. 

 A função do diretor na gestão escolar é de contribuir para que os envolvidos, 

possam participar e cooperar para que a educação das crianças, esteja alicerçada nos 

princípios da gestão democrática e participativa. 

 

1.2  Formação inicial do diretor escolar  

 

Falar de formação inicial do diretor escolar, dos Centros de Educação Infantil, 

requer refletir historicamente a trajetória da educação infantil no Brasil, sobre o processo 

de implantação no contexto educacional da educação infantil desde o nascimento até os 

3 (três) anos de idade. 

Para tanto, a reflexão apresentada por Aquino (2008) nos ajuda a compreender 

algumas das questões históricas que permeiam a formação inicial do profissional da 

educação infantil, e que, de certa forma, não fogem do processo de formação dos 

diretores, e na forma de atuação destes profissionais. 

É preciso lembrar que o atendimento à criança em idade anterior à 

escolaridade obrigatória se organizou predominantemente na 

informalidade. Muitas creches e pré-escolas foram criadas a partir da 

iniciativa da população, algumas dessas se organizaram no bojo dos 

movimentos sociais (associação de moradores, grupo de mulheres, 

sindicatos, etc). Em função da informalidade presente nas ações dos 

movimentos populares e da influência de determinadas concepções de 

infância, nas quais a criança pequena não era reconhecida como sujeito 

social e cultural, o atendimento dispensado as crianças menores de sete 

anos se fez com pessoa sem formação profissional, às vezes até sem 

escolaridade básica. Os critérios para trabalhar com as crianças se 

basearam na disponibilidade e no “gosto” – a ideia, que ainda persiste, 

de que para trabalhar em creche basta gostar de criança, basta ser 

mulher e ter “instinto materno”. (AQUINO, 2008, p. 253, grifos da 

autora). 
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Para Aquino (2008), o processo de organização das instituições de educação 

infantil no Brasil foi sendo implantado, em muitos casos, sem considerar os critérios 

formativos e de seleção adequada para a escolha destes profissionais. Limitando a 

consideração do lado maternal, e a questão do ser mulher, entendido em alguns períodos 

da história da educação brasileira, como atividade restrita ao gênero feminino.   

Ao considerar que a formação do diretor contribui diretamente na realização de 

práticas pedagógicas, administrativas e na atenção dada às crianças  o  propósito é 

compreender os dados sobre a formação do diretor da educação infantil e da importância 

de formação adequada para melhorar a qualidade da educação. 

Para que a educação infantil se concretize como um segmento importante no 

processo educativo, não bastam leis que garantam isso no papel nem tampouco teorias 

elaboradas sobre o desenvolvimento infantil. Mas é mister que os profissionais da 

educação que trabalham diretamente, com as crianças, estejam continuamente se 

formando, a fim de exercer sua função da melhor maneira possível, de modo a favorecer 

o desenvolvimento infantil, além de, promover a ampliação das experiências das crianças 

e de seus conhecimentos. (FREIRE, 1999). 

Freire (1999), evidencia a importância da formação dos profissionais que atuam 

na educação infantil, seja esta formação a partir do ingresso na docência ou na formação 

continuada, seja a partir das experiências vivenciadas com as crianças no ambiente dos 

Centros de Educação Infantil e nas relações que se estabelece além do espaço físico 

ocupado pela instituição. 

 “[...] qualificar os profissionais implica instigá-los a conhecerem e a se 

aprofundarem num movimento permanente e sistemático de construção do 

conhecimento”. (SANCHES, 2003, p. 14).  Ou seja, a partir do movimento de diálogo, 

de contradições, pela busca do conhecimento, proporcionado pela reflexão da prática 

cotidiana. O profissional se qualifica, adquire os conhecimentos necessários que 

possibilita melhorar a sua prática e a vivência com a equipe pedagógica, com as crianças 

e com suas famílias. 

Ao avaliar as perspectivas e os desafios dos profissionais da educação que ocupam 

a função de direção, nas instituições de educação infantil, se torna necessário considerar: 

a) a constituição e a integração da equipe de trabalho da instituição; b) as relações com 

as famílias das crianças atendidas; c) a relação com a equipe de apoio e acompanhamento 

da Secretaria Municipal de Educação; e d) as demais interações com a comunidade interna 

e externa. Tudo isto interfere direta e indiretamente nas ações e realizações desenvolvidas 

nos CMEIS. Neste aspecto vem a incisão dos cursos universitários. 
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1.3  A contribuição da universidade na formação do diretor escolar 9 

 

Os conceitos historicamente constituídos e as discussões sobre o processo de 

gestão escolar, bem como, as ações relacionadas aos aspectos pedagógicos e 

administrativos, possibilitam refletir sobre a importância da formação e do papel da 

universidade nesta questão. Como exemplo, apresentamos o Curso de Pedagogia da 

UNIOESTE/ Campus de Francisco Beltrão10, que iniciou seu funcionamento no ano 

199411, que oferece formação para os profissionais da educação que atuam na gestão 

escolar dos CMEIS. 

Com o intuito de averiguar como a formação acadêmica do diretor escolar aparece 

nos registros dos Projetos Pedagógicos do Curso, apresentamos alguns apontamentos 

históricos: 

O atual curso de Pedagogia foi implantado no ano de 1994, pela antiga 

FACIBEL, atendendo a uma demanda de formação profissional de mais 

de quinze (15) municípios da região Sudoeste do Paraná e de alguns 

municípios do oeste do Estado de Santa Catarina. Iniciou com duas 

turmas, com as Habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas do 

2º Grau e Magistério das Séries Iniciais do 1º Grau e Magistério para a 

Pré-Escola, específicas para cada turma. (UNIOESTE, 2017, p. 02). 

 

A proposta de criação do Curso de 1994 não contemplou a gestão escolar. A 

intenção inicial  foi direcionada para a formação profissional do professor para atuar no 

Magistério, nas Matérias Pedagógicas do 2º Grau, no Magistério das Séries Iniciais do 1º 

Grau e Magistério para a Pré-escola. 

O Curso de Pedagogia da FACIBEL12 em funcionamento a partir de 1994, 

ofertava 80 vagas no período noturno, destas, 40 vagas para a habilitação no Magistério 

das Matérias Pedagógicas do 2º Grau e Magistério das Séries Iniciais do 1º Grau e as 

outras 40 vagas para a habilitação no Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau e 

Magistério para a Pré-escola. (FACIBEL, 1994). 

Em 1996, o Conselho Universitário da UNIOESTE (COU) aprovou a criação do 

campus de Francisco Beltrão, por meio da Resolução 022/1996-COU, de 17 de dezembro. 

                                                           
9 Nesta pesquisa, o destaque  é para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, por meio 

do curso de Pedagogia. 
10 As universidades promovem, por meio dos cursos de formação acadêmica na área da educação e na oferta 

de cursos de capacitação e aprimoramento. 
11 Parecer nº  254/93 CEE/PR que trata da criação do curso, autorizado por meio do Decreto de 16 de março 

de 1994 – Publicado no Diário Oficial da União de 17 de março de 1994 e reconhecido pelo Parecer nº 

601/97 – Conselho Estadual de Educação – Decreto Nº 3938, publicado no Diário Oficial do Estado de 13 

de janeiro de 1998. Informação obtida sobre a criação do curso, autorização e reconhecimento por meio da 

RESOLUÇÃO Nº 216/2016-CEPE, DE 6 DE OUTUBRO DE 2016, 2016, da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná – UNIOESTE. 
12 Faculdade de Ciencias Humanas de Francisco Beltrão. 
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Nos anos seguintes ocorreu o processo de incorporação da FACIBEL à UNIOESTE. 

(UNIOESTE, 1996).  

A partir do ano de 1998, foi implantado o novo Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Pedagogia da FACIBEL13, com alteração nas habilitações do Curso para: 

Magistério das Matérias Pedagógicas do ensino Médio; Magistério do Ensino 

Fundamental e Magistério da Educação Infantil. Assim como, a oferta do curso no 

período matutino e noturno, com 40 vagas para cada turno. (FACIBEL, CURSO DE 

PEDAGOGIA, 1997). 

No ano de 1999, por meio da Resolução Nº 239/1999-CEPE, de 09 de dezembro, 

foi aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Campus de Francisco 

Beltrão. Ano em que, de fato, a  instituição FACIBEL foi  incorporada à UNIOESTE14. 

(UNIOESTE, 1999). 

No ano de 2000 ocorreu a alteração das vagas no Curso que passou a ofertar 50  

para o período matutino e 50 para o período noturno, por meio da Resolução 044/2000-

CEPE de 15 de agosto. (UNIOESTE, 2000).  

A partir do ano de 2003, inicia-se no Curso de Pedagogia da UNIOESTE, 

discussões com relação a formação do pedagogo com habilitação no campo da gestão 

escolar. Formação necessária diante da demanda de professores que atuavam na função 

de diretor das Escolas Municipais do Ensino Fundamental e dos Centros Municipais de 

Educação Infantil. 

A partir do ano 2004, conforme Resolução 155/2003-CEPE, de 26 de novembro, 

a principal alteração foi a questão da estrutura curricular e pedagógica do curso, com 

habilitação para a Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental e para Gestão 

Escolar, esta última, foi um dos elementos novos do trabalho de formação acadêmica 

ofertada pela Universidade. 

Como finalidade da proposta de formação implantada de: 

Formação de professores com vistas à atuação em Educação Infantil e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Formação de professores para a 

atuação no âmbito da Gestão Escolar, a partir da articulação com os 

saberes da docência. (UNIOESTE, 2003, p. 03). 

 

 Estabelece, assim, o objetivo de articular teoria e prática, e atender questões que 

envolvam a atuação na Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, no 

processo de atuação da gestão escolar. 

                                                           
13 Em 1998, a FACIBEL ainda não havia sido incorporada a UNIOESTE, no aguardo da aprovação pelo 

Governo do Estado do Paraná. 
14 Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
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O Curso de Pedagogia do campus de Francisco Beltrão/UNIOESTE 

pretende formar um professor/gestor que:  compreenda a educação 

como uma prática social e, nesta, a educação escolar como um saber 

elaborado, ambas constituídas e constituintes de uma cultura 

historicamente situada; conceba a educação pública como um direito 

universal, gratuito, obrigatório e laico; responda às necessidades de 

compreensão das contradições históricas na perspectiva de apontar 

elementos de superação das desigualdades; reflita sobre a 

multiplicidade de práticas pedagógicas gestadas no interior das escolas 

propondo alternativa às práticas discriminatórias e, ao mesmo tempo, 

seja proponente de práticas pedagógicas emancipatórias; 

discuta situações do cotidiano escolar, com fundamentação teórico-

metodológica identificando práticas pré-estabelecidas e representações 

da escola, da sala de aula e do papel do professor, no sentido da 

construção de sua identidade  profissional e da sua autonomia docente; 

elabore projetos pedagógicos que contemplem a pluralidade de 

demandas da sociedade, da multidimensionalidade do processo ensino 

aprendizagem e da diversidade sócio-cultural;  construa a sua prática 

pedagógica com uma postura de pesquisador, buscando encontrar 

formas de agir adequadas ao contexto do seu trabalho docente; domine 

os conhecimentos básicos das diferentes áreas de conhecimento com 

vistas ao ensino na educação infantil e no ensino fundamental e à gestão 

escolar. (UNIOESTE, 2003, p. 04). 

 

Em 2006, a Resolução 155/2003-CEPE de 26 de novembro foi alterada, nas 

questões referentes ao quadro de disciplinas, equivalência e carga horária,  conforme a 

Resolução 160/2006-CEPE, de 24 de agosto. (UNIOESTE, 2006). As principais 

alterações foram no quadro de disciplinas ofertadas, por meio da separação das disciplinas 

de formação geral e formação diferenciada do Curso. 

No ano de 2007, é aprovada a Resolução 374/2007-CEPE, de 13 de dezembro, a 

qual aprova a alteração do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, do Centro 

de Ciências Humanas – campus de Francisco Beltrão, com implantação gradativa a partir 

do ano letivo de 2008. (UNIOESTE, 2007). 

O Projeto Político Pedagógico implantado a partir de 2008 (RESOLUÇÃO 

374/2007-CEPE, DE 13 DE DEZEMBRO), com finalidade de formar professores para a 

docência em educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e para a gestão 

escolar. 

 Por meio da Resolução 081/2008-CEPE, de 27 de março, foi aprovada a alteração 

parcial, do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, do campus de Francisco Beltrão, 

implantado em 2004 e alterado em 2006, no que se refere à habilitação no formulário  que 

trata da identificação do Curso, passando a redação a ser: Habilitação ao Magistério na 

Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e à Gestão Escolar nas 

áreas de Administração Escolar, Orientação Educacional e Supervisão Escolar. 

(UNIOESTE, 2008). 
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 Por meio da Resolução 184/2012-CEPE, de 29 de novembro, foi alterado o Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia, do campus de Francisco 

Beltrão, referente à Resolução 374/2007-CEPE, de 13 de dezembro, no que refere-se a  

Distribuição Anual de Disciplinas, quanto ao quantitativo de horas alocadas no curso, e a 

retificação dos números dos códigos das disciplinas de OTPGE I15 e OTPGE II16, 

implantado a partir do ano de 2013. (UNIOESTE, 2012). 

No ano 2016, foi aprovada a Resolução 216/2016-CEPE, de 06 de outubro, que 

aprova o Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia Licenciatura, campus de 

Francisco Beltrão, para implantação gradativa a partir do ano letivo de 2017. A principal 

alteração no Projeto Pedagógico do Curso foi a semestralização das disciplinas ofertadas. 

O Projeto Político Pedagógico atual (RESOLUÇÃO 216/2016-CEPE, DE 06 DE 

OUTUBRO) do Curso propõe:  

O Curso de Pedagogia terá como desafio, no processo de formação, a 

articulação entre teoria e prática, buscando a superação da orientação 

técnico-linear que, frequentemente, tem referenciado os currículos dos 

cursos de educação superior. Teoria e prática não poderão ser 

consideradas como processos diferentes, mas como partes de uma 

proposta que necessita estar articulada, a partir do que constitui uma das 

especificidades da Pedagogia - a prática educativa, como um processo 

vinculado à docência, mas que pode estar, além das paredes da sala de 

aula, contemplando a educação dita não escolar e a gestão no âmbito da 

educação. (UNIOESTE, 2016, p. 07). 

 

Dentre as finalidades do Curso de Pedagogia da UNIOESTE/ Campus de 

Francisco Beltrão, está a “[...] formação de professores para a atuação nos processos e 

procedimentos no âmbito da Gestão Escolar, articulados com e/ou aos saberes da 

docência”. (UNIOESTE, 2016, p. 07). E ainda, a formação de profissionais que: 

[...] domine os conhecimentos básicos das diferentes áreas de 

conhecimento ensinadas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e aqueles necessários à gestão escolar”. 

(UNIOESTE,  2016, p. 08). 

 

O Curso busca formar o profissional licenciado para atuar no ensino, na 

organização e gestão de sistemas, de unidades e de projetos educacionais e na produção 

e difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base 

obrigatória de sua formação e identidade profissional. (UNIOESTE, 2016). 

Com relação à gestão escolar na formação do profissional, o Curso oferta no rol 

de disciplinas eletivas do curso, a disciplina específica de Gestão Escolar com 68 horas 

aula, ministrada no 2º ano do curso, com a seguinte proposta de ementa:  

                                                           
15 Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar I. 
16 Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar II. 
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Concepções que fundamentam as teorias das organizações e de 

administração. Análise crítico-histórica da estrutura da sociedade 

brasileira e suas implicações para a organização da escola. Organização 

coletiva do trabalho pedagógico na gestão escolar”. (UNIOESTE, 2016, 

p. 07). 

 

O  Projeto Pedagógico (RESOLUÇÃO 216/2016-CEPE, DE 06 DE OUTUBRO) 

do Curso teve alteração no item VII, no quadro de equivalência do curso, por meio da 

Resolução 264/2017-CEPE, de 28 de setembro. (UNIOESTE, 2017).  

Desta forma, na formação inicial do gestor escolar, o propósito é de compreender 

o cotidiano das instituições de educação infantil, averiguar as implicações da prática 

pedagógica, administrativa e financeira, atrelada à teoria construída historicamente.  

Segundo Sanches (2003), para garantir educação de qualidade para as crianças de 

0 (zero) a 3 (três) anos implica: “[...] decisão política e condições para implantação de 

uma proposta de formação inicial e continuada de seus profissionais” (SANCHES, 2003, 

p. 19).  

 

Quadro 01 – Aspectos legais do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná/ Campus de Francisco Beltrão 

 

Ano Regulamentação do Curso de Pedagogia 

1993 Decreto 254/1993- CEE, que trata da criação do curso; 

1994 Autorização do Curso por meio do Decreto de 16/03/1994 – DOU 17/03/1994; 

Início das atividades letivas; 

Implantação do primeiro Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, 

com habilitação em: Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau e 

Magistério das Séries Iniciais do 1º Grau e Magistério das Matérias Pedagógicas 

do 2º Grau e Magistério para a Pré-escola. 

1996 Resolução 022/1996-COU, de 17 de dezembro, aprova criação do Campus  da 

UNIOESTE de Francisco Beltrão; 

1997 Parecer nº 601/1997 – CEE; 

Alteração do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia; 

1998 Decreto 3938 DOE 13/01/1998, que trata do reconhecimento do curso; 

Implantação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, com 

habilitação em: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio; 

Magistério do Ensino Fundamental e Magistério da Educação Infantil; 

1999 Resolução 013/1999-COU, de 09 de julho, aprova a criação dos Colegiados de 

Curso de Graduação: Ciências Econômicas, Economia Doméstica, Geografia e 

Pedagogia do Campus de Francisco Beltrão; 

 Resolução 239/1999-CEPE, de 09 de dezembro, aprova o Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia/ Campus de Francisco Beltrão; 

2000 Resolução 044/2000-CEPE de 15 de agosto, aprova a alteração das vagas – 50 

vagas para o período matutino e 50  para o noturno; 

2003 Resolução 155/2003-CEPE, de 26 de novembro, aprova o Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná-UNIOESTE/ Campus de Francisco Beltrão, com habilitação em: 

Educação Infantil; Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão Escolar. 

2004 Implantação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia; 
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Continuação 

2006 Resolução 160/2006-CEPE, de 24 de agosto, aprova alteração, a partir do ano 

letivo de 2007, do Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia – do 

campus de Francisco Beltrão; 

2007 Resolução 374/2007-CEPE, de 13 de dezembro aprova a alteração do Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, com implantação gradativa a partir 

do ano letivo de 2008; 

2008 Implantação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Resolução 081/2008-

CEPE, de 27 de março, aprova a alteração parcial, a partir do ano letivo de 2008, 

do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia do campus de Francisco 

Beltrão, implantado em 2004 e alterado em 2006, no que trata da  identificação 

do curso, e das habilitações, sendo elas: Magistério da Educação Infantil e das 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental e à Gestão Escolar nas áreas de 

Administração Escolar, Orientação Educacional e Supervisão Escolar. 

2012 Resolução 184/2012-CEPE, de 29 de novembro, altera o Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia. 

2016 Resolução 216/2016-CEPE, de 06 de outubro,  aprova o Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia com implantação gradativa a partir do ano letivo de 2017; 

2017 Resolução 264/2017-CEPE, de 28 de setembro, altera, parcialmente, o Projeto 

Pedagógico do Curso de graduação em Pedagogia; 

Fonte: Elaborado por CUCCHI, 2018. (Grifos da autora). 

 

A reflexão sobre a formação inicial do diretor escolar e a contribuição desta  no 

processo,  implica propiciar conhecimento diretamente relacionados a este profissional 

na busca da formação integral, enquanto sujeito capaz de aprender, de conhecer e de 

provocar mudanças, a partir do conhecimento adquirido no ambiente educativo.  

A universidade, por meio dos cursos de graduação e de especialização, contribui 

no processo de formação e de aperfeiçoamento continuado do profissional da educação 

e, consequentemente, no processo educativo das crianças. 

 

1.4  Atribuições da gestão pedagógica 

 

 As atribuições da gestão escolar são fatores importantes na atuação do diretor dos 

CMEIs. Visto, que as ações realizadas indicam a função atribuída à gestão escolar na 

instituição. Pois, existem desdobramentos essenciais e específicos ligados diretamente à 

qualidade da educação ofertada pela instituição. 

É importante compreender as atribuições e a função do diretor com relação às 

atividades que realizam no processo de gestão dos Centros de Educação Infantil, pois: 

[...] trata-se de entender o papel do diretor como um líder, uma pessoa 

que consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as expectativas da 

comunidade escolar e articular a adesão e a participação de todos os 

segmentos da escola na gestão de um projeto comum. Como gestor da 

escola, como dirigente, o diretor tem uma visão de conjunto e de 

atuação que aprende na escola nos seus aspectos pedagógicos, culturais, 

administrativos, financeiros. (LIBÂNEO, 2008, p. 113). 
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Diante do cenário de gestão escolar, várias atribuições são exigidas, num trabalho 

amplo e fundamental para todo o processo de desenvolvimento integral das crianças e no 

cumprimento do Projeto Político Pedagógico. 

Aos responsáveis pela gestão escolar compete, portanto, promover a 

criação e a sustentação de um ambiente propício à participação plena, 

no processo social escolar, dos seus profissionais, de alunos e de seus 

pais, uma vez que se entende que é por essa participação que os mesmos 

desenvolvem consciência social crítica e sentido de cidadania. (LUCK; 

FREITAS; GIRLING; KEITH, 2012, p. 20). 

 

 As atribuições do diretor escolar apresentadas por Valerien (2000) no 

quadro na sequência, mostram algumas das atividades realizadas pelo diretor no exercício 

da função no espaço educativo do CMEI. Além de outras atividades desenvolvidas na 

prática diária do diretor escolar. 

 

Quadro 02 – Atribuições do diretor escolar 
O diretor de uma instituição de ensino tem as seguintes atribuições 

- organizar as atividades de planejamento no âmbito da escola; 

- subsidiar o planejamento educacional; 

- elaborar o relatório anual da escola ou coordenar sua elaboração; 

- assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como dos regulamentos, diretrizes e 

normas emanadas da administração superior; 

- zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 

- promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos humanos, físicos e materiais da escola; 

- garantir a disciplina de funcionamento da organização; 

- promover a integração escola-família-comunidade; 

- organizar e coordenar as atividades de natureza educativa; 

- criar condições e estimular experiências para o aprimoramento do processo educativo. 

Fonte: VALERIEN (2000, p. 67-68). 

Elaborado por CUCCHI, 2018. 

 

As atribuições atreladas à gestão escolar nos CMEI envolvem vários aspectos, 

como a organização, o planejamento, o controle, a liderança e a interação com a 

comunidade. Bem como, a capacitação, o aprimoramento, o cumprimento da legislação, 

o relacionamento intrapessoal e interpessoal, a formação, a comunicação, a relação com 

equipe de colaboradores e os aspectos que, necessariamente, precisam andar em sintonia. 

Pois, as atribuições do diretor escolar contribui e direciona para várias questões, dentre 

elas, a mudança das ações tanto individualistas como as coletivas na relação com os 

envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Isto exige  a participação de todos 

na tomada de decisão e na realização dos objetivos e, principalmente, no desenvolvimento 

integral das crianças desde o seu nascimento até os 3 (três) anos de idade. 

O diretor exerce a liderança e, para exercê-la democraticamente, precisa 

reconhecer a si mesmo como parte integrante da comunidade escolar. 

Numa direção comunicativa, participativa e democrática, ao diretor 

cabe o envolvimento com os aspectos pedagógicos, pois sua atuação 
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poderá propiciar a criação de espaços coletivos de aprendizagem 

destinados a todos os atores sociais pertencentes ao processo de gestão 

da organização social escolar. (CARVALHO, 2010, p.29). 

 

 Desta forma, as atribuições do diretor escolar na educação infantil, possibilitam 

que o mesmo, realize a gestão em concordância com a proposta de gestão da instituição 

da qual irá gestar. Além de contribuir de maneira direta na construção do conhecimento 

e em novas aprendizagens ao grupo de sujeitos envolvidos. 

Destaca-se o papel do diretor no processo de gestão democrática como 

mobilizador, articulador das questões facilitadoras ao processo 

educacional, e elo de ligação entre as questões pedagógicas e 

administrativas; assim sendo, as ações de planejamento, o fluxo de 

informações, comunicações e dos saberes profissionais articulados as 

práticas certamente, possibilitariam ao diretor um cotidiano escolar 

voltado as transformações tão necessárias ao processo de gestão e ao 

ensino-aprendizagem. (CARVALHO, 2010, p. 29). 

 

 As atribuições relacionadas à ação de mobilizar, de articular, de interagir, de 

dirigir, de relacionar com os demais sujeitos da comunidade escolar, possibilita ao diretor, 

no CMEI, potencializar e dinamizar o desenvolvimento das atividades pedagógicas e 

administrativas inerentes à gestão adotada na instituição. E proporciona aos envolvidos, 

uma educação formadora de qualidade e adequada às crianças. 

Libâneo (2008) salienta que o processo de gestão, da organização escolar necessita 

de algumas ações e procedimentos para sua realização efetiva nos ambientes 

institucionais, sendo funções importantes para o processo de gestão escolar: 

Planejamento – explicitação de objetivos e antecipação de decisões para 

orientar a instituição, prevendo-se o que se deve fazer para atingi-los; 

Organização – racionalização de recursos humanos, físicos, materiais, 

financeiros, criando e viabilizando as condições e modos para se 

realizar o que foi planejado. Direção e coordenação - coordenação de 

esforço humano coletivo do pessoal da escola. Avaliação – 

comprovação e avaliação do funcionamento da escola. (LIBÂNEO, 

2008, p. 132-133). 

 

As funções fazem parte do cotidiano, das ações vivenciadas pelo diretor escolar, 

no ambiente da instituição, são atividades  que envolvem o processo de gestão, e os 

mecanismos que contribuem diretamente na sua realização. “[...] a figura do diretor de 

escola é ainda um dos determinantes mais importantes da qualidade dos serviços 

desenvolvidos pela instituição escolar”. (PARO, 2007, p. 102). Isto porque, o diretor 

conhece o ambiente educativo e as questões pedagógicas, administrativas e financeiras 

que cerceiam toda a prática cotidiana da instituição. 

 As atribuições do diretor, no cotidiano da instituição, sejam por meio das ações 

direcionadas ao pedagógico, ao administrativo ou financeiro, atendem uma situação 
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específica, que requer a resolução da situação, primando pela qualidade da educação das 

crianças em formação. 

 Portanto, o processo de gestão escolar promove e desenvolve situações de 

aprendizagem e  possibilidade de novos conhecimentos, tanto as crianças quanto para a 

comunidade escolar, num movimento de reflexão e de avaliação das atribuições 

assumidas e desenvolvidas no ambiente de educação infantil. 

 

1.5  O papel do diretor escolar na educação infantil 

 

Buscando compreender o processo de gestão escolar nos CMEIs a partir do papel 

do diretor, Libâneo (2008), apresenta a seguinte definição: 

O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, 

auxiliado pelos demais componentes do corpo de especialistas e de 

técnico-administrativos, atendendo as leis, regulamentos e 

determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino e as decisões 

no âmbito da escola assumidas pela equipe escolar e pela comunidade. 

(LIBÂNEO, 2008, p. 128). 

  

As atividades atreladas à função do diretor escolar envolvem todo o contexto 

educacional da instituição, com ações direcionadas à coordenação, organização e gestão 

das atividades desenvolvidas no CMEI e cabe ao diretor, a responsabilidade pelas ações 

e pelas decisões que envolvem o cotidiano da instituição. 

O diretor de escola vem assumindo, pouco a pouco, importância cada 

vez maior na administração. Progressivamente, ele foi levado a 

desempenhar, num certo sentido, todas as funções. Esta nova realidade 

implica que sejam redefinidas suas atribuições, a fim de que sejam 

evitados choques de competência [...]. (VALERIEN, 2000, p. 79, grifos 

nossos). 

 

Para a função de diretor, na unidade do CMEI17, cabe atribuições, como: 

coordenação, direção, planejamento, organização e avaliação. Isto envolve questões 

pedagógicas, administrativas e financeiras que acabam ficando a cargo do profissional 

que exerce a função de diretor. Além de outras funções que implicam direta e 

indiretamente no processo de gestão, adotado pela instituição, como as atreladas a cultura 

organizacional, a política e ao contexto social no qual se encontra inserido o CMEI. Como 

por exemplo: parcerias com entidades públicas e particulares,  e o atendimento aos pais/ 

responsáveis e instituições de ensino que desenvolvem atividades de pesquisa e extensão. 

                                                           
17 Na atual estrutura administrativa e pedagógica dos CMEIs os diretores acabam exercendo todas 

as funções. 
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 “[...] a gestão das instituições de educação infantil é de responsabilidade de 

profissionais que exercem os cargos de direção, administração, coordenação pedagógica 

ou coordenação-geral”. (BRASIL, 2006, p. 36). A normatização regulamenta ainda que a 

gestão seja realizada, não somente por um profissional, mas por uma equipe. Os 

Parâmetros elencam algumas condições que o profissional que exerce a função de diretor 

escolar precisa atender, sendo elas: 

[...] ter, no mínimo, o diploma de nível médio modalidade normal e, 

preferencialmente, de nível superior (pedagogia);  ser selecionado e 

avaliado a partir do conhecimento de seus direitos e deveres, do seu 

compromisso com a ética profissional e da dedicação permanente ao 

seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. (BRASIL, 2006, p. 36). 

 

Nesta perspectiva, “[...] tem-se evidenciado na literatura o reconhecimento da 

importância da competência profissional específica em gestão como um critério 

fundamental para o bom desempenho das funções de gestão escolar” (LUCK, 2013, p. 

78). A função de diretor escolar apresenta demandas de aperfeiçoamento e capacitação, 

com o objetivo de propor e de buscar soluções para a resolução dos problemas 

institucionais. 

Para a função de diretor escolar nos ambientes de educação infantil, há 

necessidade de compreender, os mecanismos de democratização do processo de escolha 

do diretor e de atendimento às leis que normatizam a função, bem como, os 

procedimentos de escolha nas instituições de educação infantil, com a intenção de 

assegurar, que profissionais preparados e capacitados possam assumir a função de gestor 

escolar e, consequentemente, exercer as atribuições de dirigir, coordenar, organizar, 

planejar e avaliar, a partir de uma proposta de gestão democrática  e participativa. (LUCK, 

2013). 

A escolha do diretor escolar pela via da eleição direta e com a 

participação da comunidade vem se constituindo e se ampliando como 

mecanismo de seleção diretamente ligado à democratização da 

educação e da escola pública, visando assegurar, também, a 

participação das famílias no processo de gestão da educação de seus 

filhos. (LUCK, 2013, p. 76). 

 

Diante destes avanços significativos, a função de diretor escolar nos CMEIs de 

Francisco Beltrão/PR, passou a ser regulamentada a partir de 2011. Na grande maioria 

das instituições de educação infantil, a característica da democratização no processo de 

seleção para a função18, por meio do processo de escolha direta, contemplando a 

                                                           
18 No  texto, consideramos o aspecto da democratização enquanto processo de seleção para a função a partir 

do elemento eleição com a participação da comunidade escolar, regulamentado atualmente pelo Executivo 

Municipal. 
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participação da comunidade escolar no processo de seleção, pois, “ [...] a escolha do 

diretor da escola requer muita responsabilidade do sistema de ensino e da comunidade 

escolar”. (LIBÂNEO, 2008, p. 113). Assim: 

Os gestores ou gestoras atuam em estreita consonância com 

profissionais sob sua responsabilidade, famílias e representantes da 

comunidade local, exercendo papel fundamental no sentido de garantir 

que as instituições de educação infantil realizem um trabalho de 

qualidade com as crianças que a frequentam. (BRASIL, 

PARÂMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL, 2006, p. 36). 

 

 Há  evidências de algumas condições necessárias ao exercício da função do diretor 

na educação infantil, conforme apresentadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 03 – Condições para o exercício da função 
Condições para o exercício da função de diretor na educação infantil: 

- assegurar que as crianças de 0 a 5 anos sob sua responsabilidade sejam o principal foco das 

ações e das decisões tomadas; 

- encaminhar aos serviços específicos os casos de crianças vítimas de violência ou maus-tratos; 

- organizar e participar do processo de elaboração, registro em documento escrito, 

implementação e avaliação das propostas pedagógicas, com o envolvimento de todos os 

profissionais da escola, das crianças, de suas famílias e/ou responsáveis e da comunidade local;  

- divulgar sistematicamente, com clareza e transparência, critérios, normas e regras tanto para 

as famílias e/ou responsáveis pelas crianças matriculadas quanto para a equipe de 

profissionaisque atuam nas instituições de Educação Infantil; 

- utilizar-se da supervisão externa como instrumento para o aprimoramento do trabalho da 

equipe como um todo; 

- formalizar canais de participação de profissionais sob sua responsabilidade e das famílias e/ou 

responsáveis na elaboração, na implementação e na avaliação das propostas pedagógicas;  

- preocupar-se em cultivar um clima de cordialidade, cooperação e profissionalismo entre 

membros da equipe de profissionais que atuam nas instituições de Educação Infantil e as 

famílias e/ou responsáveis pelas crianças; - Respeitar os direitos e assegurar o cumprimento 

dos deveres das professoras, dos professores e dos demais profissionais sob sua 

responsabilidade; 

- respeitar e implementar decisões coletivas; 

 - possibilitar que mães, pais e familiares e/ou responsáveis tenham a oportunidade de visitar 

as instalações das instituições de Educação Infantil e de conhecer os profissionais que lá 

trabalham antes de matricular a criança;  

- ter uma atenção especial com as famílias e/ou responsáveis durante o período de acolhimento 

inicial (“adaptação”) das crianças, possibilitando, até mesmo, a presença de um representante 

destas nas dependências da instituição; 

 - orientar mães e pais e/ou responsáveis para dar às professoras e aos professores informações 

que julguem relevantes e fidedignas sobre a criança; 

- criar as condições necessárias para obter as informações sobre a criança no período de 

matrícula; 

- realizar encontros periódicos entre mães, pais, familiares e/ou responsáveis e profissionais da 

instituição de Educação Infantil, visando qualidade na educação das crianças; 

Fonte: BRASIL (2006, p. 36-37-38). 

Elaborado por CUCCHI, 2018. 

 

As condições apresentadas nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006) tratam da função do diretor escolar na educação 
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infantil, e mostram as tarefas e atividades que o diretor necessita realizar no exercício da 

função. As condições citadas fazem parte das atribuições diárias do diretor na prática 

cotidiana desenvolvida no CMEI. 

Diante da função de diretor, fica evidente a importância da formação profissional 

e de condições adequadas para a realização do trabalho. Pois a gestão requer, cada vez 

mais, o compromisso com a prática pedagógica, capacitação de maneira contínua e 

condições de trabalho. Desta forma, é interessante que os diretores: 

Reflitam sobre as bases da gestão, para o norteamento do seu trabalho, 

de forma conjunta e integrada, assim como para que profissionais 

responsáveis pela gestão de sistemas de ensino compreendam processos 

da escola e do efeito do seu próprio trabalho sobre a dinâmica dos 

estabelecimentos de ensino. (LUCK, 2013, p. 15), 

 

Neste contexto, as ações do diretor consistem em orientar para a efetivação de 

resultados educacionais direcionados à aprendizagem e à formação integral da criança. 

Pois, “[...] a boa gestão é identificada por esses resultados”. LUCK (2013, p. 18). Também 

de refletir sobre a contribuição deste profissional no processo educativo de formação da 

criança do nascimento aos 3 (três) anos de idade. Além de tudo, um compromisso 

administrativo e pedagógico com relação a formação integral da criança atendida. 

As contribuições apresentadas neste capítulo, visam discutir sobre a importância 

da formação e da atuação do diretor na prática cotidiana dos CMEIs, a partir dos subsídios 

teóricos apresentados por diferentes autores que abordam a questão da gestão escolar e a 

relevância da formação inicial, por meio do trabalho acadêmico desenvolvido pelas 

instituições de ensino superior com relação a teoria e a prática pedagógica. 

No próximo capítulo,  apresentamos a contextualização histórica da educação 

infantil no processo de implantação, no Brasil, no Paraná e em Francisco Beltrão. As 

contribuições de teóricos que destacam a importância da educação e da valorização da 

criança. Além de alguns apontamentos sobre a atividade do diretor e os avanços legais, 

sobre a atividade de cuidar e educar as crianças do nascimento aos 3 (três) anos de idade, 

nas instituições de educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

II - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1  Aspectos históricos da Educação Infantil  

 

Este capítulo aborda a contextualização histórica da educação infantil, no processo 

de implantação e em sua finalidade,  no contexto de cuidar e educar as crianças pequenas. 

Apresenta o caminho da educação infantil no Brasil, no Paraná e no município de 

Francisco Beltrão,  prioriza os aspectos legais e a normatização vigente. 

O destaque é para a contribuição dos seguintes autores: Camara (2014) com 

subsídios teóricos sobre as instituições criadas para a assistência e proteção à infância; 

Golinelli (2017) com relação a fatos históricos sobre as instituições criadas para a 

assistência e proteção à infância; Kramer (2001) que apresenta contribuições históricas 

sobre as instituições criadas;  Kulmann Junior (2001)  com contribuições sobre o 

entendimento das instituições infantis; Oliveira (2011) com registros históricos no 

processo da contextualização da educação infantil;  Paschoal (2011) com contribuições 

sobre o processo de educação infantil no Paraná e  Spada (2007) com subsídios teóricos 

sobre o caráter caritativo e assistêncial da educação infantil no Brasil. E de entidades 

como: Associação de Proteção, Maternidade, Infância e Família – Dr. Haroldo Beltrão 

(APMIF), Secretaria Municipal de Educação de Francisco Beltrão (SME/FB) e a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/ Campus de Francisco Beltrão, 

pela disponibilização de documentos oficiais para consulta e registro de informações. 

Para compreender o processo histórico da educação infantil, no Brasil, é 

necessário conhecer a sua origem, a forma de implantação e sua finalidade. Ao longo dos 

séculos, a atividade de cuidar e educar as crianças pequenas ficava como ação de 

responsabilidade da família, atividade realizada particularmente pela figura materna e 

também de outras mulheres, próximas ou de confiança. Estas atividades visavam, 

principalmente, o atendimento das necessidades básicas e o cuidado da criança. 

(OLIVEIRA, 2011). 

Porém, com as mudanças e transformações no cotidiano das famílias, surgiu a 

necessidade da criação de instituições voltadas ao cuidar e ao educar, tendo como 

característica marcante, a extensão do ambiente familiar, no atendimento e nas ações do 

cuidar e da educação das crianças desde o nascimento até os 3 (três) anos de idade.  

Diante deste cenário, surgem as primeiras instituições voltadas à educação 

infantil, as quais apresentavam características e particularidades diferenciadas, 

considerando o contexto e a situação em que eram criadas.  Existe forte influência de 



41 
 

aspectos culturais e econômicos europeus nos ambientes destinados à educação e ao 

cuidado das crianças do nascimento aos 3 (três) anos de idade, no Brasil. 

[...] o termo francês creche equivale à manjedoura, presépio. O termo 

italiano asilo nido indica um ninho que abriga. Escola materna foi outra 

designação usada para referir-se ao atendimento de guarda e educação 

fora da família (OLIVEIRA, 2011, p. 58). 

 

Há indícios, nos registros históricos, sobre atribuições importantes quanto ao 

papel das entidades religiosas, que desenvolveram significativo trabalho na educação 

infantil, principalmente no cuidado e na educação das crianças rejeitadas pelas famílias 

de nascimento. Apesar da situação de abandono, estas crianças eram criadas e cuidadas 

até a vida adulta nestas instituições de caridade, tinham lar e recebiam formação 

educacional. (OLIVEIRA, 2011). 

No século XV e XVI, na sociedade europeia, começou a surgir alguns modelos de 

educação infantil, voltados, principalmente ao respeito da criança, por intermédio de 

ações que estimulassem o desenvolvimento e a aprendizagem. Com ações desenvolvidas 

por meio de atividades apropriadas à idade, por meio da prática pedagógica associada a 

jogos e outras atividades que proporcionassem e contribuíssem no processo de 

aprendizagem e no desenvolvimento das crianças. (OLIVEIRA, 2011). 

Neste período, o destaque foi para as contribuições de João Amós Comênio (1592-

1670) ele defendia  “[...] a importância de que a infância seja educada reunida: as crianças 

aprendem melhor ao lado de outras crianças.” (NARODOWSKI, 2006, p. 51-52). Ainda 

destaca a importância da atividade do brincar e das brincadeiras para o desenvolvimento 

da criança. Como metodologia de trabalho defendia a utilização de recursos materiais, a 

racionalização do tempo e do espaço escolar. E recomendava no processo educativo das 

crianças pequenas, o uso de materiais audiovisuais, como os livros com imagens ou 

gravuras como forma de assimilação e de aprendizagem 

Há evidências, das contribuições de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), o qual 

destacava o papel da mãe como educadora natural da criança. Para o teórico Rousseau, 

“[...] a primeira educação, a mais importante de todas, cabe a mulher” (STRECK, 2008, 

p. 32). Destaque ainda, para a sua proposta educacional que buscava combater o 

preconceito, o autoritarismo e a violência contra a liberdade do sujeito. Como 

metodologia de ensino para a educação infantil, defendia que a criança deveria aprender 

por meio das experiências, das atividades práticas, da observação, da livre movimentação 

e da exploração da realidade por diferentes formas e maneiras.  
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No século XVII e XVIII, se destaca as contribuições de Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827), o qual considerava: “[...] que a força vital da educação estaria na 

bondade e no amor, tal como na família, e sustentava que a educação deveria cuidar do 

desenvolvimento afetivo das crianças desde o nascimento”. (OLIVEIRA, 2011, p. 65). 

Defendia uma metodologia de ensino ordenada para os sentidos, por meio da percepção 

e da intuição. Sua proposta de educação enfatizava a necessidade da escola treinar a 

vontade e o interesse da criança, além de promover o desenvolvimento de atitudes morais.  

Essas colaborações desencadearam e influenciaram, na criação de uma creche em 

1816, em New Lanack, na Escócia, pelo empresário escocês Robert Owen, para atender 

os filhos de seus operários. Na metodologia educativa, com as crianças, aboliram castigos 

e prêmios, e também, foram abolidas as atividades de memorização e a utilização de 

livros. Abriu caminho para as iniciativas de atividades integradas entre o cuidar e o educar 

das crianças em locais apropriados e ou instituições educativas, além da unidade familiar 

(OLIVEIRA, 2011). 

No século XIX destaca-se as contribuições de Friedrich Wilhelm August 

Froebel  (1782-1852). Ele criou em 1837 um jardim de infância, o qual chamou depois 

de kindergarten, na cidade alemã de Blankenburg. Neste jardim de infância, Froebel 

colocava em prática sua filosofia e teorias pedagógicas. Ele comparava as crianças e 

adolescentes como plantas, que assim como, “pequenas sementes que, adubadas e 

expostas a condições favoráveis em seu meio ambiente, desabrochariam sua divindade 

interior em um clima de amor, simpatia e encorajamento – estariam livres para aprender 

sobre si mesmo e sobre o mundo”. (OLIVEIRA, 2011, p. 67). Sua metodologia de ensino 

incluía as atividades de cooperação e os jogos, visando estimular a mente. Como proposta 

educacional defendia, a possibilidade da criança fazer as construções, formar um sentido 

sobre a liberdade e  aprender a respeitar a natureza.  

No século XX, desponta a preocupação com o atendimento às crianças do 

nascimento aos 3 (três) anos de idade, com objetivo principal de diminuir a mortalidade 

infantil. Entram em cena os especialistas da área da saúde. Destaque para o médico belga 

Jean Ovide Decroly  (1871-1932), sua metodologia de trabalho, segundo Oliveira (2011), 

estava baseada na ideia de totalidade do funcionamento psicológico e no interesse da 

criança, defendendo um ensino voltado para o intelecto da criança. A estrutura 

metodológica sugerida por ele se baseava na observação, associação e expressão do 

conhecimento adquirido pela criança. (OLIVEIRA, 2011). 

Nesta perspectiva de proposta de educação sistematizada e adequada à educação 

infantil no século XX, ganha destaque também as contribuições da médica psiquiatra 
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Maria Montessori (1879-1952), a qual, elaborou materiais específicos sobre a exploração 

sensorial para as crianças e estruturou os objetivos específicos para serem atingidos, por 

meio do passo a passo para desenvolver as atividades pedagógicas e psicológicas. Desta 

forma, as crianças desde o nascimento aos 3 (três) anos de idade estariam também 

desenvolvendo diversas funções, as quais envolviam o desenvolvimento, a aprendizagem 

e o psicológico ao mesmo tempo. (OLIVEIRA, 2011). 

Montessori foi responsável por idealizar a diminuição do tamanho do mobiliário 

usado pelas crianças, na Pré-escola e, também nos objetos a serem utilizados pelas 

crianças para brincar, exemplo, a casinha de boneca. Estas  ideias foram implementadas 

nas salas de aula da educação infantil e, surtiram resultados positivos no processo de 

ensino e aprendizagem das crianças. (OLIVEIRA, 2011) 

Destaque ainda, para outros profissionais do campo da Pedagogia, da Psicologia 

e da Sociologia. Dentre eles: Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), que na década de 

1920 e 1930, afirmava que a criança pequena é inclusa na cultura por meio da ação do 

sujeito mais experiente; Henri Paul Hyacinthe Wallon (1879-1962) destacava o valor da 

afetividade na diferenciação que cada criança aprende a fazer entre si mesma e os outros; 

Celestin Freinet (1896-1966) acreditava que a educação que a escola oferece as crianças 

pequenas deve ultrapassar os limites da sala de aula, integrar as experiências vivenciadas 

pela criança em seu contexto social. As contribuições de Freinet estão atreladas com as 

práticas didáticas em creches e pré-escolas. (OLIVEIRA, 2011). 

Quadro 04 – Principais teóricos da Educação Infantil apresentados por OLIVEIRA 

(2011) 
Século Teórico Proposta de educação infantil Metodologia 

XVI João Amós 

Comênios  (1592-

1670) 

- primeiro no “colo da mãe”, 

dentro do lar, e na sequência, 

no espaço escolar 

- utilização de recursos 

materiais, a racionalização 

 Do tempo e do espaço 

escolar; 

XVII Jean Jacques 

Rousseau (1712-

1778), 

- a mãe da criança como 

primeira educadora; 

- experiências e atividades 

reais; 

- aprendizagem por meio 

das experiências, das 

atividades práticas, da 

observação, da livre 

movimentação, da 

exploração da realidade 

 

XVII- 

XVIII 

Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-

1827) 

- desenvolvimento afetivo; 

- despertar o interesse da 

criança; 

- proposta de atividades 

ordenada para os sentidos, 

por meio da percepção e da 

intuição. 

XIX Friedrich Wilhelm 

August Froebel  

 (1782-1852) 

- a criança é comparada com 

uma planta, que precisa ser 

acompanhada diariamento no 

seu processo de aprendizagem; 

- atividades de cooperação e 

jogos infantis; 
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Continuação 
XX Jean Ovide Decroly  

(1871-1932) 

- desenvolver os aspectos 

psicológicos e intelectuais da 

criança; 

- atividades de observação, 

associação e expressão do 

conhecimento; 

XX Maria Montessori 

(1879-1952) 

- promover o desenvolvimento, 

a aprendizagem e o piscologico 

da criança; 

- adaptação do ambiente 

escolar infantil e dos 

materiais pedagógicos à 

idade da criança; 

XX Lev Semenovich  

Vygotsky (1896-

1934) 

- a criança aprende por meio de 

atividades o mais experiente; 

- atividades psico-culturais 

direcionada a capacidade 

da criança de desenvolver-

se; 

XX Henri Paul 

Hyacinthe  

Wallon (1879-

1962) 

- o valor da afetividade no 

processo de desenvolvimento e 

da aprendizagem; 

- atividades relacionadas 

ao afetivo da criança e de 

relacionar-se com os 

outros; 

XX Celestin Freinet 

(1896-1966) 

- integração das experiências de 

vida; 

- utilização de práticas 

didáticas  no 

desenvolvimento das 

atividades das creches e 

pré-escolas. 

Fonte: OLIVEIRA (2011). 

Elaborado por  CUCCHI, 2018. 

 

A educação infantil ganha destaque, principalmente, nas esferas científica e social. 

Passa a ser considerada como necessidade para proporcionar condições adequadas de vida 

e de desenvolvimento para as crianças do nascimento aos 3 (três) anos de idade. 

As crianças que se beneficiam de um serviço de qualidade tendem a 

desenvolver mais o raciocínio e a capacidade de solução de problemas, 

a ser mais cooperativas e atentas aos outros e a adquirir maior confiança 

em si. Grande parte desses efeitos positivos persistem e contribuem para 

suscitar-lhes uma atividade positiva com relação a aprendizagem 

escolar e favorece-las com o sucesso em seus estudos posteriores. 

(OLIVEIRA, 2011, p. 85). 

 

 A preocupação com a formação integral das crianças, desde o nascimento até os 

3 (três) anos de idade, com atividades direcionadas ao cuidar e ao educar, possibilita o  

desenvolvimento e a apropriação de conceitos que servem de base para novas 

aprendizagens. 

 

2.2   O caminho da educação infantil no Brasil 

 

As crianças desde o nascimento até os 3 (três) anos de idade, eram tratadas e 

consideradas, principalmente, no meio social e político, na maioria das vezes, como 

sujeitos sem importância e significado, principalmente pelos governantes e demais 

líderes. Porém, mudanças e transformações ocorreram na sociedade, com isso surgem 
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várias inquietações sobre a educação das crianças, não somente no sentido do cuidado e 

da assistência, mas também da educação.  

Sobre as contribuições históricas da educação infantil, no Brasil, há evidências de 

que as instituições inicialmente seguiram modelos adotados dos países europeus, na 

prática educativa implementada nos ambientes educativos brasileiros. 

A história da educação infantil em nosso país tem de certa forma, 

acompanhado a história dessa área no mundo, havendo, é claro, 

características que lhe são próprias. Até meados do século XIX, o 

atendimento de crianças pequenas longe da mãe em instituições como 

creches ou parques infantis praticamente não existia no Brasil. No meio 

rural, onde residia a maior parte da população do país na época, famílias 

de fazendeiros assumiam o cuidado das inúmeras crianças órfãs ou 

abandonada, geralmente, frutos da exploração sexual da mulher negra 

e índia pelo senhor branco. Já na zona urbana, bebês abandonados pelas 

mães, por vezes filhos ilegítimos de moças pertencentes a famílias com 

prestígio social, eram recolhidos nas “rodas de expostos” existentes em 

algumas cidades desde o início do século XVIII. (OLIVEIRA, 2011, 

p. 91, grifos da autora).  

 

Um dos fatores importantes para repensar o atendimento às crianças, foi em 

relação as epidemias,  doenças que atingiam as crianças desde o nascimento aos 3 (três) 

anos de idade. Muitas vezes, decorrentes da falta de estrutura de saneamento básico (água 

tratada, inexistência de rede de esgoto, acúmulo de lixo, falta de higiene das famílias, 

entre outras causas). Estas epidemias ocorriam, principalmente, nos centros urbanos, onde 

havia grande concentração de pessoas, o que contribuía para a proliferação de doenças 

infectocontagiosas, aumento da mortalidade infantil, desnutrição infantil, entre outras 

situações que preocupavam as famílias e os governantes (OLIVEIRA, 2011). 

Diante deste contexto, surgem instituições de educação infantil, inicialmente 

particulares, com o intuito de proporcionar um ambiente adequado e com condições para 

o cuidado e para o atendimento das necessidades básicas das crianças atendidas. 

A ideia de “jardim de infância”, todavia, gerou muitos debates entre os 

políticos da época. Muitos a criticavam por identificá-la com as salas 

de asilo francesas, entendidos como locais de mera guarda das crianças. 

Outros a defendiam por acreditarem que trariam vantagens para o 

desenvolvimento infantil, sob a influência dos escolanovistas. O cerne 

da polêmica era a argumentação de que, se os jardins de infância tinham 

objetivos de caridade e destinavam-se aos mais pobres, não deveriam 

ser mantidos pelo poder público. (OLIVEIRA, 2011, p. 92-93). 

 

Sobre esta questão, cabe frisar que não existia, no Brasil, uma política 

governamental condizente com a proposta de criação e manutenção dos jardins de 

infância. 

A creche no Brasil teve sua origem atrelada às instituições de trabalho 

caritativo e assistencial. O atendimento voltado à infância nesse país, 
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até o início do século XX, não dispunha de uma política governamental 

coesa, que difundisse a creche como uma instituição cuja finalidade 

primordial seria cuidar e educar a primeira infância. (SPADA, 2007, 

p. 03). 

 

Diante das dificuldades que envolviam a educação infantil, no Brasil, sobre a sua 

manutenção, surgem defensores da oferta da educação infantil em instituições 

apropriadas e adequadas, que justificavam a sua importância e reforçavam a necessidade 

da implantação de locais que atendessem de fato as crianças, principalmente, as 

provenientes da classe social menos favorecida. 

Os jardins de infância que surgiram no Brasil inicialmente foram “[...] em 1875 

no Rio de Janeiro e em 1877 em São Paulo, os primeiros jardins de infância sob os 

cuidados de entidades privadas”. (OLIVEIRA, 2011 p. 93). O acesso a estas instituições 

era restrito às crianças de famílias com condições para pagar. Estas instituições eram 

gerenciadas e administradas por entidades privadas e somente mais tarde, surgem os 

primeiros jardins de infância públicos.  

Os primeiros jardins de infância públicos, criados neste período, conforme 

Oliveira (2011), também direcionavam o atendimento às crianças das classes sociais mais 

favorecidas. 

Em 1862, Emilia Erichsen criava um primeiro jardim de infância em 

Castro, Paraná. Em 1896, é criado o jardim de infância da Escola 

Normal Caetano de Campos em São Paulo; em 1909, o jardim de 

infância Campos Sales; em 1910, o jardim de infância Marechal 

Hermes; e, em 1922, o jardim de infância Barbara Otoni, os três últimos 

no Rio de Janeiro. (OLIVEIRA, 2011, p. 93). 

 

Há destaque para o papel das indústrias, na criação de creches para as crianças 

pequenas, filhos dos operários, como o caso da Companhia de Fiação e Tecidos 

Corcovado no Rio de Janeiro. “Em 1899, foi o ano de inauguração da creche da 

Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado (RJ), a primeira creche brasileira para filhos 

de operários de que se tem registro”. (KUHLMANN JUNIOR, 2011, p.82). Esta 

instituição era mantida com recursos financeiros da Companhia e atendiam as crianças 

pequenas dos funcionários que desempenhavam suas atividades na fábrica. Um grande 

avanço para a época no campo da assistência e da proteção aos filhos de operários da 

fábrica. 

Ainda, segundo Oliveira (2011) em 1899, particulares fundaram o Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância com sede no Rio de Janeiro.  

Ancorado no desejo de amparar a infância desvalida e mais que isso, 

trabalhar para o melhoramento do país, Moncorvo Filho assina, no dia 

24 de março de 1899 em sua própria residência, a ata de instalação do 
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IPAI, com a presença de personalidades notáveis da época (jornalistas, 

políticos, médicos, advogados, engenheiros, comerciantes e 

filantropos). O documento contou com cerca de setecentas assinaturas, 

porém somente dois anos depois é que o instituto deu início às suas 

atividades, que se iniciaram oficialmente no dia 14 de julho de 1901, 

em um prédio alugado, com recursos que foram angariados nesses dois 

anos e com a presença do Presidente em exercício Campos Salles. 

(GOLINELLI, 2017, p. 16728). 
 

A criação do Institituto ocorreu por meio da iniciativa de voluntários, que 

almejavam a assistência e o acesso a educação das crianças menos favorecidas, destaque 

para Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo Filho19, idealizador do Instituto. 

A malha assistencial concebida por Moncorvo Filho instituiu efeitos e 

consequências no que tange à colaboração para a difusão de um 

pensamento higienista, mas também para a organização das instituições 

públicas no atendimento à infância, para instituir uma obra consequente 

e promotora de efeitos na esfera social, Moncorvo Filho associou-se a 

outros homens de ciências, entre eles, destacaram-se Nascimento 

Gurgel, Leão de Aquino, Eduardo Meireles, Jefferson de Lemos, Luís 

Bulcão, Leonel Rocha e Magalhães Penido. Assim, a cruzada em prol 

da infância pobre da capital do país congregou homens e mulheres das 

elites identificadas com a crença de que a solução para os problemas 

deveria advir de um combate “sem tréguas” em prol da assistência e da 

educação das crianças. Por meio da composição de uma rede de 

sociabilidade, esses homens e mulheres conceberam o instituto como 

lugar de aglutinação de iniciativas filantrópicas. (CAMARA, 2014, p. 

78, grifos da autora). 

 O Instituto tinha como objetivos: 

Atender aos menores de oito anos; elaborar leis que regulassem a vida 

e a saúde dos recém-nascidos; regulamentar o serviço das amas de leite, 

velar pelos menores trabalhadores e criminosos; atender as crianças 

pobres, doentes, defeituosas, maltratadas e moralmente abandonadas; 

criar maternidades, creches e jardins de infância. (KRAMER, 2001, 

p. 52). 

 

Com a criação do Instituto em 1889, posteriormente em 1919, foi criado o 

Departamento da Criança no Brasil, órgão que funcionava como um apêndice do Instituto. 

(OLIVEIRA, 2011). 

Ao Departamento eram atribuídas diferentes tarefas, dentre elas: 

Realizar histórico sobre a situação de proteção à infância no Brasil 

(arquivos); fomentar iniciativas de amparo á criança e á mulher grávida 

pobre; publicar boletins, divulgar conhecimentos, promover 

congressos; concorrer para a aplicação das leis de amparo à criança; 

uniformizar as estatísticas brasileiras sobre mortalidade infantil. 

(KRAMER, 2001, p. 53). 

 

                                                           
19 Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo Filho (1971-1944), nasceu no Rio de janeiro/ RJ. Médico pediatra 

brasileiro, defendia a assistência e a educação infantil, além da proteção a criança. 
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O Instituto e o Departamento foram extintos em 1939, mas durante a existência, 

propiciaram às crianças e às famílias atendidas, melhores condições de saúde, higiene, 

educação e bem-estar, pois, 

[...] de 1899 a 1939, o instituto colocou em prática um conjunto de 

procedimentos tendentes a produzir, difundir e preceituar os 

conhecimentos de higiene, de puericultura, de proteção, de cuidados e de 

educação com relação à construção da “criança”. (CAMARA, 2014, p. 

73, grifo da autora). 

 

Em 1940, por meio do Decreto-Lei nº 2024 de 194020, foi criado pelo governo 

federal o Departamento Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Educação e 

Saúde Pública, cuja finalidade foi de fornecer os mesmos serviços que o instituto e o  

Departamento da Criança de Moncorvo Filho já realizavam (OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com Oliveira (2011), desde o início do século XX até a década de 1950, 

a maioria das creches foram criadas pelas indústrias. As demais por entidades 

filantrópicas laicas e religiosas. Estas entidades, mais tarde, passaram a receber auxílio 

financeiro do governo e das famílias mais ricas. Destaque para o surgimento da Legião 

Brasileira de Assistência – LBA, criada em 1942, pela senhora Darcy Vargas21, com o 

apoio da Federação das Associações Comerciais e da Confederação Nacional das 

Indústrias, com objetivo principal de proteger a maternidade e a infância. 

Segundo Kramer (2001), em 1946 após transformação a instituição se  voltou à 

criação dos centros de proteção à criança e à mãe, proporcionando como exemplo, a 

criação de creches, postos de puericultura, hospitais infantis e maternidades. Esses 

Centros eram administrados pelas APMIs (Associação de Proteção à Maternidade e 

Infância) espalhados por todo o país. As associações eram organizadas, na sua maioria, 

por senhoras voluntárias do município, que realizavam as atividades de assistência, 

recebendo recursos financeiros e técnicos da LBA. 

O trabalho com as crianças nas creches tinha assim um caráter 

assistencial-protetoral. A preocupação era alimentar, cuidar da higiene 

e da segurança física, sendo pouco valorizado um trabalho orientado à 

educação e ao desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. 

(OLIVEIRA, 2011, p. 100-101). 

 

Conforme Oliveira (2011), após a segunda metade do século XX, as creches com 

atendimento às crianças em período integral passam a ser procuradas com maior 

intensidade, não somente pelas mães operárias e empregadas domésticas, mas também 

                                                           
20 Decreto-Lei nº 2024, de 17 de fevereiro de 1940, fixa as bases da organização da proteção à maternidade, 

à infância e à adolescência em todo o país. 
21 Darcy Sarmanho Vargas, era esposa do Senhor Getúlio Vargas, presidente do Brasil, no período de 

31/01/1951 à 24/08/1954. 
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pelas mulheres trabalhadoras do comércio e das instituições públicas, pois a participação 

da mulher no mercado de trabalho ganha destaque no sistema econômico adotado no 

Brasil. 

 Com a intensificação de características importantes neste novo contexto social, a 

relação do trabalho com a participação da mulher, e o atendimento das crianças desde o 

nascimento aos 3 (três) anos de idade em creche, faz crescer a demanda pela criação de 

instituições de educação infantil.  

Em 1961, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio 

da Lei nº 4024/6122, a qual apresenta e defende em seus artigos a garantia sobre a criação 

dos jardins de infância: 

Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, 

e será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 

Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete 

anos serão estimuladas a organizar ou manter, por iniciativa própria ou 

em cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-

primária. (BRASIL, 1961. Art. 23 e 24). 

 

Segundo Oliveira (2011), em 1964, com a instauração no país, do governo militar, 

continuou a ideia de creches e pré-escolas como instituições sociais de assistência as 

crianças mais carentes. Este atendimento era realizado por meio dos órgãos federais 

ligados ao Departamento Nacional da Criança, à Legião Brasileira de Assistência e à 

Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM)23. Além de outras entidades 

filantrópicas e assistenciais ou de iniciativas comunitárias, que recebiam ajuda do 

governo para a manutenção. 

Neste período o destaque foi aos aspectos formais da educação, pois: “[...] a ênfase 

passou a ser dada a um trabalho de cunho educativo sistematizado nos parques infantis e 

escolas maternais”. (OLIVEIRA, 2011, p. 108). Este novo modelo de trabalho educativo 

propunha, entre outros aspectos, compensar carências de ordem cultural, como garantia 

de diminuição do fracasso escolar no ensino obrigatório ofertado às crianças. 

(OLIVEIRA, 2011). 

Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1971), por meio da Lei 

5692/7124, se apresentam algumas novidades para a educação infantil, as quais começam 

                                                           
22 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, Lei Nº 4024, publicada no Diário Oficial da 

União de 20 de dezembro de 1961, fixa as Diretrizes e bases da Educação Nacional, assinada pelo Senhor 

João Goulart. 
23 Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), criada pela Lei nº 4513/1964 e revogada pela 

Lei nº 8069/1990. 
24 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971, Lei Nº 5692, publicada no Diário Oficial da 

União de 11 de agosto de 1971, fixa as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras 

providências. 
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a ser consideradas no contexto educacional como: “[...] os sistemas velarão para que as 

crianças de idade inferior a 7 anos recebam educação nas escolas maternais, jardins de 

infância ou instituições equivalentes”. (OLIVEIRA, 2011, p. 108). 

A partir do exposto, segundo Oliveira (2011), foi adotada uma perspectiva 

compensatória de educação infantil, com o atendimento às crianças das camadas sociais 

mais pobres, por meio das creches, parques infantis e Pré-escolas, estas instituições, 

segundo os ideais dos governantes da época possibilitariam a superação das condições 

sociais precárias as quais as crianças estavam sujeitas, mesmo sem considerar as 

alterações necessárias nas estruturas sociais que ocasionavam todos os problemas 

geradores de tamanha disparidade social e econômica existente no contexto do qual a 

criança estava inserida. 

A oferta de educação compensatória buscou atender as crianças menos 

favorecidas visando desenvolver e alfabetizar, mantendo a prática educativa gerada pelo 

caráter assistencialista de educação e de ensino. 

Na década de 1970, de acordo com Oliveira (2011), com o aumento da demanda 

por Pré-escola, desencadeou o processo de municipalização da educação pública, 

diminuindo a oferta de vagas na rede estadual de ensino e ampliando a oferta de vagas na 

rede municipal. Esta política foi intensificada na década de 1980, por meio da aprovação 

da Emenda Calmon25 à Constituição Nacional de 1982, a qual garantia um percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) das receitas municipais para o ensino dos diferentes níveis 

ofertados pelo município. (BRASIL, 1982). 

Outro avanço importante ocorreu em 1974, quando o Ministério de Educação e 

Cultura, criou o Serviço de Educação Pré-Escolar, e posteriormente em 1975, a 

Coordenadoria de Ensino Pré-Escola. (OLIVEIRA, 2011). 

Mesmo diante da criação do Serviço de Educação Pré-Escolar pelo Ministério da 

Educação e Cultura,  a  demanda  foi  muito  superior  à oferta de instituições com vagas  

para o atendimento das crianças pequenas. 

Diante destes fatos, surgem as “mães crecheiras”, expressão utilizada para 

senhoras que cuidavam de crianças de “menor idade”26 em suas casas e recebiam algum 

recurso financeiro das mães das crianças atendidas, destaque também para as creches 

                                                           
25 A Emenda Calmon, trata-se da Emenda Constitucional  Nº 24, publicada no Diário Oficial da União em 

02 de dezembro de 1983, que estabelece a obrigatoriedade de aplicação anual, pela União, de nunca menos 

de treze por cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no mínimo, vinte e cinco por cento 

da renda resultante dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
26 Expressão utilizada para as crianças pequenas, e que necessitavam de cuidados. 
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domiciliares ou creches lares, as quais eram mantidas com recursos da comunidade e dos 

próprios usuários destes espaços. (OLIVEIRA, 2011). 

Em 1985, segundo Oliveira (2011), com o fim do governo militar é incluído no 

Plano Nacional de Desenvolvimento do país, a possibilidade de oferta de creches pelos 

Estados e pelas Empresas. A partir deste período, foram retomadas as discussões sobre o 

papel da creche e da Pré-escola, além da necessidade da elaboração de novas práticas 

pedagógicas voltadas ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança pequena. 

Em 1988, com a publicação da Constituição Brasileira, a educação em creches e 

Pré-escolas passa a ser reconhecida como um direito da criança e um dever do Estado, 

conforme consta no Art. 208. da Constituição Brasileira (1988): “O dever do Estado com 

a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV – atendimento em creche e pré-

escola as crianças de zero a seis anos de idade; [...]”. (BRASIL, 1988. Art.208). 

A caracterização das instituições de educação infantil como parte dos 

deveres do Estado com a educação, expressa já na Constituição de 1988, 

trata-se de uma reformulação almejada por aqueles que, a partir do final 

da década de 1970, lutaram – e ainda lutam – pela implantação de 

creches e pré-escolas que respeitem os direitos das crianças e das 

famílias. (KUHLMANN JUNIOR, 2001, p. 197). 

 

Ainda de acordo com Oliveira (2011), outra questão importante para a educação 

infantil, no Brasil foi a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente - ECA27 em 1990, 

o qual concretizou as conquistas dos direitos das crianças promulgados pela Constituição 

Brasileira de 1988, que assegurou outras garantias importantes à criança, como o acesso 

à saúde, à segurança e o seu bem estar.  

A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, 

por meio da Lei 9394/96, artigo 4º, fica estabelecido: “O dever do Estado com educação 

escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] II - educação infantil gratuita 

às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;  [...].” (BRASIL, 1996). Um novo rumo para a 

educação infantil passa a ser implementada a partir desta Lei. A educação infantil passa 

a ser implantada nas creches com um caráter pedagógico e formativo desde o nascimento 

aos 3 (três) anos de idade, visando o cuidar e o educar das crianças atendidas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (Lei 9394/1996) 

propõe uma reorganização na educação brasileira. 

Aumenta as responsabilidades das unidades escolares (aí incluindo 

creches e pré-escolas) e determina que os sistemas de ensino garantam 

graus progressivos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

                                                           
27 O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, Lei Nº 8069, de 13 de julho de 1990, publicado no Diário 

Oficial da União de 16 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências.  
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gestão financeira a suas unidades escolares. Estimula ainda a 

participação da comunidade em conselhos da instituição educacional. 

[...] cria ainda mecanismos que possibilitam dar maior visibilidade do 

atendimento dos gastos do gestor da educação e para os usuários do 

serviço [...]. (OLIVEIRA, 2011, p. 117-118). 

 

Com a reorganização da gestão escolar a partir de princípios democráticos e 

participativos, as unidades escolares passam a ter mais autonomia para realizar as 

atividades que cerceiam a prática pedagógica, administrativa e financeira das instituições.  

A partir da efetivação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

(Lei 9394/1996), o Ministério da Educação elabora o Referencial Curricular Nacional 

(2006) e o Conselho Nacional de Educação as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Infantil (2006). “[...] tais Diretrizes trataram o cuidar e o educar como aspectos 

indissociáveis e defenderam uma concepção de criança como sujeito ativo que interage 

com o mundo por meio da brincadeira e, principalmente, como alguém com o direito de 

viver sua infância”. (OLIVEIRA, 2011, p. 119). 

Em 2006, com a Emenda Constitucional Nº 053/200628, a educação infantil passa 

a atender as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade. Conforme “art. 208, parágrafo 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” 

(BRASIL, 2006). 

Em 2009, ocorre a aprovação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, por meio do Parecer do Conselho Nacional de Educação/ Conselho da 

Educação Básica Nº 20/200929 e pela Resolução do Conselho Nacional de Educação/ 

Conselho da Educação Básica Nº 05/200930, a qual fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil.  

A Resolução CNE/CEB, nº 05/09, em seus artigos 4º e 5º registra: 

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão 

considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 

histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura. Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 

é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como 

espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos 

                                                           
28 Emenda Constitucional Nº 53, de 19 de dezembro de 2006. Publicado no Diário Oficial da União de 20 

de dezembro de 2006. Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e 

ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
29 Parecer CNE/CEB nº 20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009 - Revisão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
30 Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 - Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil. Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 

18. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2053-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2053-2006?OpenDocument
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2097&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2097&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2298&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2298&Itemid=
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educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 

0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 

regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino 

e submetidos a controle social. (BRASIL, 2009, p. 01). 

 

Assim como, o artigo 7º, apresenta sobre o relato da função sociopolítica e 

pedagógica que a proposta pedagógica da instituição de educação infantil deve garantir:  

Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das  

instituições de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram 

plenamente sua função sociopolítica e pedagógica: 

 I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos cívis, humanos e sociais; II - assumindo a responsabilidade de 

compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 

famílias; III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre 

adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de 

diferentes naturezas; IV - promovendo a igualdade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se 

refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da 

infância;V - construindo novas formas de sociabilidade e de 

subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a 

sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de 

dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. (BRASIL, 2009, p. 02). 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 

“[...] as instituições de educação infantil devem assegurar a educação em sua integridade, 

entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo”. (BRASIL, 2013,  

p. 88). 

Quadro 05 – Acontecimentos que marcaram a educação infantil no Brasil 
Ano Acontecimento histórico/ fato 

1899 Inauguração da creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado no Rio de 

Janeiro; 

1899 Fundação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância com sede no Rio de 

Janeiro, por voluntários; 

1919 Criação do Departamento da Criança no Brasil por voluntários; 

1939 Extinção do Instituto de Proteção e Assistência à Infância e do Departamento da 

Criança no Brasil; 

1940 Criação do Departamento Nacional da Criança por meio do Decreto-Lei nº 

2024/1940. 

1942 Criação da Legião Brasileira de Assistência – LBA; 

1961 Aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da Lei nº 

4024/1961 

1971 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da Lei 5692/1971; 

1974 Criação do Serviço de Educação Pré-escolar pelo Ministério da Educação e Cultura. 

1975 Criação da Coordenadoria de Ensino e Pré-escola pelo Ministério da Educação e 

Cultura; 

1988 Publicação da Constituição Brasileira de 1988; 

1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da Lei 9394/1996; 

2006 Aprovação da Emenda Constitucional Nº 53/2006; 
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Continuação 

2009 Aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Parecer 

Nº 20/2009 – CNE/CEB e Resolução Nº 05/2009 – CNE/CEB); 

Fonte: OLIVEIRA  (2011). 

Elaborado por  CUCCHI, 2018. 

 

Neste contexto, tanto visto nos acontecimentos históricos, quanto na legislação 

vigente, no Brasil, o objetivo da educação infantil é o de contribuir no desenvolvimento 

integral da criança, com uma prática pedagógica planejada e condizente com o cuidar e  

educar. A partir da compreensão da criança enquanto ser histórico e social, capaz de 

aprender e  desenvolver, a partir das experiências vivenciadas e experimentadas nas 

instituições de educação infantil. 

 

2.3  Aspectos da educação infantil no Paraná 

 

A questão da educação infantil no estado do Paraná, acompanhou de certa forma, 

o contexto histórico da educação infantil no Brasil. Notamos que ocorreu a partir da 

publicação da Consituição Federal de 1988 e da Constituição do Estado do Paraná de 

1989, a implementação no estado do Paraná de  ações direcionadas  a implantação das 

primeiras instituições de educação infantil. Estas inicialmente foram implantadas em 

cidades maiores, como Curitiba, capital do estado, e em outras, com maior concentração 

de população, como por exemplo, Paranaguá e Ponta Grossa, sendo que somente a partir 

da metade do século XX, iniciam-se de fato, as atividades com a educação infantil, nos 

municípios do interior do estado, com a implantação das primeiras creches. As quais 

possuíam como objetivo iniciais, a assistência, proteção e cuidado das crianças das classes 

sociais menos favorecidas. Destaque para o trabalho das APMIs e das Secretarias 

Municipais de Assistência Social. 

O estado do Paraná foi pioneiro no Brasil com a criação do primeiro jardim de 

infância particular em 1862. “Emilia Erichsen31 criou o primeiro jardim de infância em 

Castro Paraná”. (OLIVEIRA, 2011, p. 93). Este, era particular, o Jardim-Escola era “[...] 

uma ação pioneira e de iniciativa particular, da professora Emilia Ericksen, no ano de 

1862, na criação do primeiro Jardim de Infância, não oficializado, intitulado, “Jardim-

Escola”, inaugurado, na cidade de Castro, na então Província do Paraná”. (PASCHOAL, 

2011, p. 12294). 

                                                           
31 Emília Faria de Albuquerque Erichsen nasceu no Engenho da Piedade próximo ao Recife em 

Pernambuco, no ano de 1817. Filha de José Manuel Faria e Albuquerque e de Marianna Carolina Faria e 

Albuquerque. Faleceu em 28 de setembro de 1907. 
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De acordo com Paschoal (2011), a metodologia de organização do trabalho 

pedagógico, utilizada pela professora Emilia Ericksen é pautado nas ideias de Froebel. 

Na trajetória da educação infantil, no Paraná, há registro de que em 02 de fevereiro de 

1906, no governo de Vicente Machado32 foi inaugurado o primeiro jardim de infância 

público do estado do Paraná chamado de “Escola Jardim de Infância”, posteriormente, de 

“Maria de Miranda”, em homenagem a professora Maria de Miranda. O jardim de 

infância estava localizado na cidade de Curitiba, a organização do trabalho pedagógico 

estava pautada no método de Froebel. A instituição atendia 60 (sessenta) crianças, 

inicialmente. (PASCHOAL, 2011). 

Segundo Paschoal (2008), em 1911, foi inaugurado o segundo jardim de infância, 

na cidade de Curitiba, que recebeu o nome de Jardim de infância “Emilia Ericksen”, em 

homenagem a professora Emília Faria de Albuquerque Erichsen. Em 1915, foram criados 

jardins de infância nas cidades de Paranaguá e Ponta Grossa e em 1921 foi criado no 

estado do Paraná o “Instituto de Proteção e Assistência à Infância”.  

Porém, somente a partir da Constituição Federal de 1988 e com a Constituição do 

Estado do Paraná33 de 1989 que a educação infantil ganha um novo impulso. Pois,  no 

Art. 179, consta: “O dever do Poder Público, dentro das atribuições que lhe foram 

conferidas, será cumprido mediante a garantia de: (...) X - atendimento em creche e pré-

escola às crianças de até seis anos de idade; (...)”. (PARANÁ, 1989, p. 21). Com a garantia 

na Constituição federal e estadual, assim como, com a implantação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, fez com que a educação infantil no Paraná, 

ganhasse fôlego, e de fato, com a ação do governo do estado e dos municípios, a educação 

infantil passa a ser priorizada pela ofertada em instituições públicas, atendendo crianças 

desde o nascimento aos 3 (três) anos de idade.  

                                                           
32 Vicente Machado da Silva Lima. Foi eleito em 1904, Presidente da Província do Paraná, cargo 

equivalente ao de governador. Nasceu em 09 de agosto de 1960 na cidade de Castro/ PR e faleceu no dia 

03 de março de 1907 na cidade de Cutitiba/PR, não conseguiu finalizar o mandato de presidente do Estado 

do Paraná por motivo de doença. 
33 Constituição do Estado do Paraná, publicada no Diário Oficial nº 3116, de 05 de outubro de 1989. 

Alterada pelas leis: Lei 11070 de 16/03/1995.; Lei Complementar 82 de 24/06/1998.; Lei 12726 de 

26/11/1999.;  Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;  Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;  Lei 

Complementar 85 de 27/12/1999.;  Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;  Lei Complementar 85 de 

27/12/1999).;  Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;  Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;   Lei 

Complementar 85 de 27/12/1999.;   Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;   Lei Complementar 85 de 

27/12/1999.;  Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;   Lei Complementar 85 de 27/12/1999.;   Lei 

Complementar 85 de 27/12/1999.; Lei 13331 de 23/11/2001.;  Lei 13331 de 23/11/2001.;  Lei 13438 de 

11/01/2002.;  Lei 14524 de 26/10/2004.;   Lei 16024 de 19/12/2008.;  Lei 16037 de 08/01/2009.;  Lei 16037 

de 08/01/2009. 
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Em 2000, com a Emenda Constitucional nº 734, de 24 de abril de 2000, no 

parágrafo X, do artigo 179 é renumerado para parágrafo IX, mantém  a  mesma  redação  

do parágrafo contido no texto da Constituição do Estado do Paraná.  (PARANÁ, 2000). 

Também na Constituição do Estado do Paraná, artigo 179, parágrafo X está 

registrado: “[...] ampliação e manutenção da rede de estabelecimentos públicos de ensino 

fundamental e médio, independentemente da existência de escola mantida por entidade 

privada: (...) § 5º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. (...)”. (PARANÁ, 1989, art. 179, p. 21). Com relação ao Inciso 5º do 

artigo 179, a redação foi dada pela Emenda Constitucional nº 7 de 24 de abril de 2000. 

Sendo que a partir desta alteração da Constituição do Estado do Paraná, os municípios 

por meio das Secretarias Municipais de Educação passam, de fato, a acompanhar a 

educação infantil ofertada nas instituições que atendem as crianças desde o nascimento 

até os 3 (três) anos de idade. 

A oferta nesta etapa ocorre em centros de educação infantil e em instituições não 

domésticas, responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças desde o nascimento 

aos 3 (três) anos de idade, sendo que a jornada de ensino pode ser integral ou parcial, 

auxiliando a ação da família e da comunidade no atendimento das crianças. (BRASIL, 

2009). 

A legislação atual e oficial utilizada pela Secretaria Estadual de Educação do 

Paraná está disponível para consulta on-line e compreende os seguintes documentos: 

Resolução da Secretaria Estadual de Saúde nº 162/200535 de 14 de fevereiro, que 

estabelece a norma técnica contendo as exigências sanitárias para os Centros de Educação 

Infantil; Resolução CNE/ CEB nº 5/2009, de 17 de dezembro, a qual fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Emenda Constitucional nº 59/200936, de 

11 de novembro, a qual trata da  desvinculação das receitas da União incidente sobre os 

recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da 

Constituição Federal, e dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever 

                                                           
34 Emenda Constitucional  nº 7 a Constituição do Estado do Paraná de 24 de abril de 2000, publicada no 

Diário Oficial n° 5731 de 28 de abril de 2000. 
35 RESOLUÇÃO SESA nº 0162/05, publicada no Diário Oficial do Estado em  14 de fevereiro de 2005, 

Aprovar a Norma Técnica, a qual estabelece exigências sanitárias para CENTROS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, independente do nome fantasia que utilizem. 
36 Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 12 

de novembro de 2009, acrescenta par. 3° ao art. 76 do ato das disposições constitucionais transitórias para 

reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da desvinculação das receitas da união 

incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 

da Constituição Federal, e dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a 

obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares 

para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao parágrafo 4° do art. 211 e ao parágrafo 3° do 

art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/rceb005_09.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/rceb005_09.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/emenda_constitucional_59.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/emenda_constitucional_59.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/emenda_constitucional_59.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/emenda_constitucional_59.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/emenda_constitucional_59.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/emenda_constitucional_59.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument
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a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos; e a Deliberação nº 02/2014 - 

CEE/PR37, a qual apresenta as Normas e Princípios para a Educação Infantil no Sistema 

de Ensino do Estado do Paraná, esta deliberação é seguida pela Secretaria Municipal de 

Educação de Francisco Beltrão. (SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO 

PARANÁ, 2018). 

Estes documentos oficiais auxiliam no processo de regulamentação das atividades 

de todas as instituições, públicas e privadas que oferecem a educação infantil em seus 

estabelecimentos de ensino.  

A Deliberação nº 02/2014 – CEE/PR, documento que prevê, no seus artigos 8º e 

9º, a seguinte estrutura e organização:  

Art. 8.º - Com a finalidade de assegurar unidade no atendimento à 

especificidade do desenvolvimento infantil, os Centros de Educação 

Infantil devem ser organizados em Creches, para atendimento de 

crianças do nascimento aos 3 anos de idade, e em Pré-Escolas, para 

crianças de 4 e 5 anos de idade.  

Art. 9.º - A organização de grupos infantis deve respeitar as condições 

concretas de desenvolvimento das crianças e suas singularidades, bem 

como os espaços físicos, equipamentos e materiais pedagógicos 

existentes na escola, tendo como parâmetro a seguinte relação 

professor/criança:  

I - do nascimento a um ano de idade - até seis crianças por professor;  

II - de um a dois anos de idade - até oito crianças por professor; 

III - de dois a três anos de idade - até doze crianças por professor;  

IV - de três a quatro anos de idade - até quinze crianças por professor;  

V - de quatro e cinco anos de idade - até vinte crianças por professor. 

(PARANÁ, 2014, p. 03, grifos da autora). 

 A trajetória histórica da educação infantil no Paraná é sintetizada no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 06 - Aspectos legais da educação infantil no Paraná de 1862 - 2014 

Ano Acontecimento 

1862 Criado o primeiro jardim de infância particular e não oficial na cidade de Castro; 

1906 Criado o 1º jardim de infância público na cidade de Curitiba; 

1911 Criado o 2º jardim de infância público na cidade de Curitiba; 

1915 Criado jardim de infância na cidade de Paranagua e Ponta Grossa; 

1921 Criado no estado do Paraná o Instituto de Proteção a Assistência  à Infância;  

1989 Publicação da Constituição do Estado do Paraná; 

2000 Aprovação da Emenda Constitucional nº 07/2000; 

2005 Aprovação da Resolução da Secretaria Estadual de Saúde nº 162/2005; 

2014 Aprovação da Deliberação nº 02/2014 – CEE/PR; 

Fonte: Elaborado por CUCCHI, 2018. 

 

                                                           
37 Deliberação CEE nº 02/14 aprovada pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná, em 03 de dezembro 

de 2014, a qual delibera sobre: cap. I – a educação infantil: finalidades e objetivos; cap. II – estrutura e 

organização; cap. III – do projeto politico pedagógico; cap. IV – dos profissionais da educação; cap. V – 

do espaço, das instalações e dos equipamentos; e cap. VI – das disposições gerais. 

http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2014/Del_02_14.pdf
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2014/Del_02_14.pdf
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2014/Del_02_14.pdf
http://www.cee.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Deliberacoes/2014/Del_02_14.pdf
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O quadro 06, apresenta a trajetória histórica da educação infantil no Paraná, 

compreendendo o período de 1862 a 2014, com a criação do primeiro jardim de infância 

particular que se tem registro no estado e os demais encaminhamentos realizados, até 

culminar na aprovação da Deliberação 002/2014 do Conselho Estadual de Educação do 

Paraná, que regulamenta a educação infantil do Estado. 

A normatização apresentada pelo Conselho Estadual de Educação, por meio da 

Deliberação nº 02/2014, é utilizada pela Secretaria Municipal de Educação do município 

de Francisco Beltrão – Paraná, no acompanhamento e implantação dos Centros de 

Educação Infantil, mantidos pelo município. O que garante isonomia no processo de 

atendimento e de formação educacional às crianças atendidas nos Centros Municipais de 

Educação Infantil. (PARANÁ, 2014). 

 

2.4 Aspectos históricos da educação infantil no município de Francisco Beltrão 

 

A coleta de dados que fundamentaram e argumentam esta parte da pesquisa, 

ocorreu mediante a consulta em atas e documentos da Associação de Proteção à 

Maternidade, Infância e Família Dr. Haroldo Beltrão – APMIF. Também por meio de 

conversas informais com a senhora Maria de Lourdes Villar Arruda (vice-presidente da 

diretoria da APMIF, atual, e presidente da APMIF Dr. Haroldo Beltrão quando ocorreu a 

implantação da primeira creche no município em 1980). Outra fonte foi pela Secretaria 

Municipal de Educação, no Departamento de Educação Infantil, com consulta na 

documentação e pela coleta de dados com os diretores dos CMEIs (gestão 2018-2020). 

A concordância e as deliberações, aqui registradas, se encontram em registro nos 

anexos: Anexo II - declaração emitida e assinada pela Senhora Maria de Lourdes Villar 

Arruda, ex-presidente da Associaçao de Proteção à Maternidade e Infância – Dr. Haroldo 

Beltrão; Anexo III – declaração emitida e assinada pela Senhora Eva Cadore Martins dos 

Santos, colaboradora da Associaçao de Proteção à Maternidade e Infância – Dr. Haroldo 

Beltrão; Anexo IV – declaração emitida e assinada pela Senhora Rosa de Fatima Fiorentin 

Vandresen, Secretaria Municipal de Educação de Francisco Beltrão/ PR. 

A história da educação infantil no município de Francisco Beltrão inicia a partir 

das atividades realizadas pela Associação de Proteção à Maternidade e Infância Dr. 

Haroldo Beltrão – APMI, instituição criada por um grupo de senhoras voluntárias, da 
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cidade, em dezembro de 1952. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, 

INFÂNCIA E FAMÍLIA, 201838). 

A Associação, sem fins lucrativos, foi mantida com as contribuições das senhoras 

associadas e por parcerias com entidades, como: Cáritas Diocesanas de Palmas; Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) e por doações do Vigário da Paróquia da cidade, das 

irmãs religiosas; dos empresários e voluntários da sociedade e por atividades beneficentes 

promovidas pela Associação. (ARRUDA, 201839). 

Segundo Arruda (2018), dentre as atividades da entidade, foram criados 3 (três) 

clubes de mães: Clube de Mães Nossa Senhora da Glória, Frei Deodato e Papa João 

XXIII. A entidade promoveu atividades de assistência e amparo à população menos 

favorecida da cidade. 

A atividade inicial foi a oferta de cursos de costura e pintura às mães. As 

instrutoras desses cursos foram capacitadas na cidade de Curitiba/PR, que  

posteriormente, ministraram a atividade nos Clubes de Mães locais. (ARRUDA, 2018). 

As instrutoras40 recebiam um valor em dinheiro pelo curso ministrado, que era 

custeado pela entidade e por meio de taxa simbólica de colaboração em espécie das 

mulheres participantes.  

Aos poucos a busca pela capacitação das mães, cadastradas nos clubes ganhava 

força, a entidade procurava atender esta formação por meio das ações de assistência e 

com atividades que proporcionassem uma profissão. Uma oportunidade para 

complementar a renda da família pelo trabalho realizado pelas mulheres, que até então, 

muitas delas ficavam restritas a atividade do lar e ao cuidado dos filhos. (ARRUDA, 

2018). 

Além das atividades em parceria com os Clubes de Mães em 1970, a entidade 

atendendo a um pedido do vigário da cidade, passou a dar assistência a 15 (quinze) 

meninos que trabalhavam como engraxates pelas ruas da cidade. Cada menino recebeu 

calça e camisa confeccionadas pelas senhoras dos Clubes de Mães, calçado e uma caixa 

de engraxate nova com o slogan “Clube de Mães”. (ARRUDA, 2018). 

                                                           
38 Informação prestada pela Senhora Eva Cadore Martins dos Santos, Coordenadora dos Programas Sociais 

da Associação de Proteção a Maternidade, Infancia e Família Dr. Haroldo Beltrão, em conversa informal e 

acesso a registro de anotações disponíveis na entidade em janeiro e fevereiro de 2018. Anexo, declaração 

de consentimento e de ciência dos dados registrados no texto. 
39 Informação prestada pela Senhora Maria de Lourdes Villar Arruda, membro da Associação de 

Maternidade, Infância e Família Dr. Haroldo Beltrão (APMIF) em conversa informal sobre a criação dos 

Centros de Educação Infantil do município de Francisco Beltrão em janeiro de 2018. Anexo, declaração de 

consentimento e de ciência dos dados registrados no texto. 
40 As instrutoras eram senhoras escolhidas pela diretoria da Associação, que recebiam treinamento e 

capacitação. E na sequência, ministravam cursos de costura e de pintura às senhoras que frequentavam os 

Clubes de Mães.  
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Para manter as atividades e auxiliar nas ações promovidas, as senhoras da 

associação promoviam chás beneficentes e campanhas de arrecadação de roupas usadas 

e de alimentos não perecíveis, os quais eram destinados às mães menos favorecidas que 

participavam das atividades promovidas pelos Clubes de Mães. (ARRUDA, 2018). 

De 1970 a 1977, as atividades da associação estiveram direcionadas 

principalmente, a oferta de cursos de capacitação em costura, pintura, confecção de flores, 

tricô, crochê e alfabetização41 nos clubes de mães; assistência às famílias menos 

favorecidas por meio de doação de roupas usadas, cobertores e alimentos não perecíveis; 

preparação de kits de enxovais para bebês das futuras mamães gestantes assistidas pela 

entidade; campanha da sopa, realizada por meio de doação de alimentos de açougues e 

mercados. A sopa era servida duas vezes por semana, principalmente às crianças das mães 

cadastradas no Clube de Mães Papa João XXIII. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018)42. 

No ano de 1971, a Associação, por meio de doações, proporcionou cestas de natal 

à 151 famílias  atendidas pela APMI. As crianças recebiam brinquedos (meninos – bola 

e meninas – boneca) e as mães um bolo. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

Em 1972, a Associação contou com a colaboração dos acadêmicos do Projeto 

Rondon43, os quais ministraram palestras de formação à 43 mães gestantes e fizeram 

doação de 2 (duas) caixas de medicamentos, os quais foram distribuídos às futuras 

mamães.  

Também neste ano, foi realizada a doação de colchões e cobertores as famílias 

menos favorecidas. Os objetos foram doados por empresários. Além da realização de chá 

beneficente para compra de agasalhos as crianças. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

No ano de 1972, foi a criação do Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida no 

bairro Alvorada e a oferta de cursos de costura e pintura, em 3 (três) comunidades do 

                                                           
41 O curso de alfabetização aparece nos registros da Associação, sem apresentar detalhes de como esta 

atividade de formação era ofertada as mães participantes dos Clubes de Mães. 
42 Material registrado a partir das informações da Associação de Maternidade, Infância e Família, Doutor 

Haroldo Beltrão, por meio de consulta local a documentos da entidade. 
43 Projeto Rondon é uma ação interministerial do Governo Federal realizada em coordenação com os 

Governos Estadual e Municipal que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, reconhecidas 

pelo Ministério da Educação, visa a somar esforços com as lideranças comunitárias e com a população, a 

fim de contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania, 

desenvolvendo ações que tragam benefícios permanentes para a população menos favorecida. Promovendo 

atividades de formação relacionadas à saúde, educação e bem estar da população. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%B5es_de_Ensino_Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%B5es_de_Ensino_Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
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interior: Secção Jacaré, Sessão Progresso e Rio do Mato. (ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

Em 14 de dezembro de 1972, foi inaugurado o Posto de Puericultura da APMIF. 

A atividade de inauguração fez parte da comemoração dos 20 anos do município. O Posto 

de Puericultura atendia as mães e as crianças, além de uma parceria com a Prefeitura 

Municipal para atendimento de indigentes e necessitados. (ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

Nos anos seguintes: 1973, 1974, 1975 e 1976, basicamente a Associação manteve 

as atividades, porém atendendo um número maior de famílias, aproximadamente 300. 

Além da realização de campanhas para coleta de agasalhos. (ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

Diante da demanda, surge a necessidade da oferta de creches na cidade. Desta 

maneira, a Associação, por meio da sua diretoria e colaboradores, inicia os trabalhos para 

a implantação de creche no município. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018) 

Dentre as principais ações para implantação das creches, aconteceu em 24 de 

junho de 1977, uma reunião da diretoria da entidade (APMIF) para tratar sobre a 

audiência com o governador Jaime Canet Junior, para abordar sobre a solicitação da 

instalação de uma Creche44, CEMIC45, Guarda Mirim e parques infantis, além de doação 

de unidades de máquinas de costura para utilização das senhoras participantes dos clubes 

de mães do município. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, 

INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA Nº 007/1977, de 24 de junho de 1977, 2018). 

A audiência com o senhor governador do estado do Paraná, em Francisco Beltrão, 

foi decorrente de sede itinerante do governo para atendimento aos municípios e principais 

despachos administrativos.  

Na ocasião, a presidente da APMIF, apresentou a demanda e as necessidades 

apontadas pela Associação e foram aprovadas os recursos do governo do  estado para a 

construção da primeira creche do município. (ARRUDA, 2018). 

Após os trâmites necessários para a liberação dos recursos, duas integrantes da 

diretoria da APMIF se dirigiram a cidade de Maringá/ PR, onde visitaram duas das 

creches, nas quais obtiveram acesso a documentos e materiais que auxiliaram na 

                                                           
44 Creche foi à expressão utilizada por vários anos para denominar os atuais Centros Municipais de 

Educação Infantil, sendo que até 1998, a faixa etária das crianças atendidas compreendia desde o 

nascimento até os 06 anos de idade. 
45 CEMIC – Centro de Formação do Menor. 
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estruturação e organização da primeira creche e na implantação das demais. (ARRUDA, 

2018). 

Percebemos que a história da educação infantil no município de Francisco Beltrão/ 

Paraná foi marcada por ações voluntárias de pessoas da comunidade e de entidades que 

possuíam o desejo de ofertar melhores condições de vida, de proteção, de assistência e de 

atendimento as crianças com limites sociais e econômicos. Um trabalho realizado por 

meio do desejo de melhorar as condições de vida das crianças e suas famílias. 

Na sequência do texto, apresentamos algumas figuras e imagens que revelam um 

pouco da história da educação infantil, das atividades, dos avanços, das parcerias, do 

envolvimento da comunidade e do poder público municipal na construção histórica da 

educação infantil até o presente momento. 

As imagens46 a seguir, registraram a recepção ao governador do estado do Paraná 

e de sua esposa no evento e as autoridades presentes.  

 

Imagem 01: Recepção ao governador do estado do Paraná47 

 

Fonte: Arquivo APMIF (Novembro/1980). 

 

                                                           
46 As imagens apresentadas fazem parte de um acervo fotográfico existente na Associação de Proteção à 

Maternidade e Infância – Dr. Haroldo Beltrão e estão disponíveis para consulta local. 
47 Na foto a Senhora Presidente da APMIF - Maria de Lourdes Vilar Arruda (em vermelho) e seu esposo, 

Senhor Prefeito João Arruda, recebendo o Senhor Governador do Estado Nei Amintas Braga e sua esposa 

Nice Braga para a inauguração do Centro Social Urbano e da Creche Nice Braga. 
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Imagem 02: Autoridades e representantes da comunidade 

 

Fonte: Arquivo APMIF (Dezembro/1980). 

 

Imagem 03: Autoridades e representantes da comunidade 

 

Fonte: Arquivo APMIF (Dezembro/1980). 

 

Registro do início das atividades da Creche Nice Braga, com as crianças, em 

dezembro de 1980. 
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Imagem 04: Início das atividades com as crianças 

 

Fonte: Arquivo APMIF (Dezembro/1980). 

 

A visita do Papai Noel e a entrega de presentes foi uma das atividades realizadas 

com as crianças da Creche Nice Braga em dezembro de 1980. 

 

Imagem 05: Visita do Papai Noel e entrega de presentes às crianças 

 

Fonte: Arquivo APMIF (Dezembro/1980). 
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Imagem  06: Atividade da pré-escola48 

 

Fonte: Arquivo APMIF (1981). 

 

Registro de atividades pedagógicas  realizadas com as crianças da Pré-escola49 da 

Creche Nice Braga. 

A sequência de imagens  mostram o registro dos principais acontecimentos e 

atividades que marcaram a implantação das primeiras Creches do município. Além de  

atividades realizadas com as crianças. 

A Creche Nice Braga – Creche e Pré-escola, foi a primeira criada no município. 

Funcionava juntamente com o Centro Social Urbano, passando para sede própria a partir 

de 1990. (ARRUDA, 2018). Foi criado oficialmente a partir de abril de 1994, conforme 

o Decreto Municipal nº 451/1995, de 29 de setembro e autorizado pela Resolução nº 

2480/1996, de 13 de junho, expedida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

(FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 451/1995, de 29 de setembro de 1995). 

(PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 2480/1996, de 13 de junho de 1996). 

Em 16 de outubro de 1981, a diretoria da associação se reuniu para tratar do 

planejamento e da realização de Colônia de Férias, com as crianças atendidas pela 

entidade, aproximadamente 300 crianças. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

                                                           
48 A professora da turma, orientando uma das crianças da pré-escola na atividade pedagógica proposta. 
49 Em 1980, a faixa etária das crianças atendidas compreendia desde o nascimento até os 6 (seis) anos de 

idade. 
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MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA Nº 007/1981, de 16 de outubro de 

1981, 2018). 

As imagens na sequência, apresentam, o trabalho realizado pela equipe de 

profissionais envolvida no planelamento e organização da atividade.  

 

Imagem 07: Reunião de planejamento da Colônia de Férias 

 

Fonte: Arquivo APMIF (1981). 

 

Imagem  08: Encerramento da Colônia de Férias 

 

Fonte: Arquivo APMIF (1982). 
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 Na imagem anterior, o registro do encerramento da Colônia de Férias, com 

algumas crianças e voluntários que participaram da atividade. (ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

 

Quadro 07 – Criação das primeiras creches do município (1980 a 1984) 

Ano de 

Criação 

Localização Nome da Creche/ CMEI 

1980 

 

Bairro Miniguaçu Creche Nice Braga 

Atual CMEI Nice Braga 

1980 Bairro Entre Rios Creche Lea Sanderson Camilotti 

1980 Bairro Cango Creche Maria Helena Vandresen (Centro Social Maria 

Helena Vandresen) 

Atual CMEI Pequeno Príncipe 

1982 Bairro Industrial Creche Industrial 

1983 Bairro São Miguel Creche São Miguel 

Atual CMEI Carrossel 

Elaborado por CUCCHI, 2018. 

 

De 1980 a 1983 foram implantadas cincos creches no município, sendo elas: 

Creche Nice Braga (1980), junto ao Centro Social Urbano (atual Casa Abrigo Anjo 

Gabriel) no bairro Miniguaçu (depois em 1990 a Creche Nice Braga ganhou espaço 

próprio no mesmo bairro), Creche Léa Sanderson Camilotti50 (1980-1983), no bairro 

Entre Rios, Creche Maria Helena Vandresen51 (1980), no bairro da Cango, Creche 

Industrial52, no bairro Industrial (1982-1984) e Creche São Miguel53 (1983) no bairro São 

Miguel. Nos anos seguintes, houve a desativação da Creche Léa Sanderson Camilotti, no 

bairro Entre Rios (1983) e da Creche do bairro Industrial (1984). (ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA / PROGRAMA 

EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES, 1994). 

Em 1982, a Associação passa a ofertar cursos aos clubes de mães e a grupo de 

mulheres das comunidades do interior, focados na preparação de alimentos, em parceria 

com entidades como o SENAR54 e a FACIBEL55, além de manter as atividades de 

                                                           
50 A Creche Lea Sanderson Camilotti no bairro Entre Rios foi instalada nas antigas estruturas do Colégio 

Bom Pastor, sendo desativada em 1983. 
51 A Creche Maria Helena Vandresen foi implantada inicialmente na estrutura do Colégio Frei Deodato em 

1980. Sendo que em janeiro de 1983, começa a atender na sede própria. 
52 A Creche Industrial  funcionou em casa alugada para a atividade, sendo o início das atividades  em 

15/06/1982 e desativada em 1984. 
53 A Creche São Miguel iniciou suas atividades em novembro de 1983, sendo que  atendia inicialmente em 

espaço cedido pela Igreja Adventista, depois em espaço cedido pela igreja católica no Centro Comunitário 

da Igreja São Sebastião até a inauguração de sede própria em 1985, atendendo principalmente as crianças 

mais carentes. 
54 SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
55 FACIBEL – Fundação Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão. 
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capacitação e assistência já realizadas. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

 

Imagem 09: Entrega de camisetas para uso das crianças que frequentavam as creches 

 

Fonte: Arquivo APMIF (1982). 

 

Imagem 10: Crianças com os agasalhos doados pela LBA 

 

Fonte: Arquivo APMIF (1982). 
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No ano de 1982, representantes da Legião Brasileira de Assistência, realizaram a 

entrega de camisetas e agasalhos, para as crianças, das Creches do município para a 

representante da APMIF. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, 

INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

Em 29 de janeiro de 1983, foi inaugurado as instalações do Centro Social Maria 

Helena Vandresen, no bairro da Cango. Sendo que em 1994, quando da oficialização da 

instituição, pelo governo municipal e estadual, passou a ser denominada, Centro 

Municipal de Educação Infantil Maria Helena Vandresen – Creche e Pré-escola. O CMEI 

foi criado, oficialmente, em abril de 1994, conforme o Decreto Municipal nº 434/1995, 

de 15 de setembro. E autorizado pela Resolução nº 2476/1996, de 13 de junho, expedido 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO 

Nº 434/1995, de 15 de setembro de 1995). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 2476/1996, de 

13 de junho de 1996).  

 A seguir,  a figura que representa a placa inaugural do Centro Social Maria Helena 

Vandresen. 

 

Figura 01: Placa inaugural do Centro Social Maria Helena Vandresen56 - Bairro da Cango 

 

Fonte: CUCCHI (Janeiro/2018). 

 

                                                           
56 A denominação Centro Social Maria Helena Vandresen foi dada pela administração municipal da época. 
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Em 1996, por meio da Resolução nº 3759/1996, de 25 de setembro, expedida pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, foi alterado o nome do Centro Municipal de 

Educação Infantil Maria Helena Vandresen – Creche e Pré-escola para Centro Municipal 

de Educação Infantil Pequeno Príncipe – Creche e Pré-escola. (PARANÁ, RESOLUÇÃO 

Nº 3759/1996, de 25 de setembro de 1996). No ano de 2002, o CMEI Pequeno Príncipe 

recebeu obras de reforma nas salas existentes e a implantação da brinquedoteca. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

A seguir,  placa inaugural da sede própria da Creche São Miguel – Bairro São 

Miguel. A denominação Creche foi utilizada na identificação dos CMEIs até 1998, 

quando ocorreu a mudança de nomenclatura por meio de Decreto do executivo municipal 

 

Figura 02: Registro da placa inaugural da sede própria da Creche São Miguel – Bairro 

São Miguel 

 

Fonte: CUCCHI (Janeiro/2018). 

 

Em novembro de 1985, ocorreu a inauguração da Creche São Miguel no bairro 

São Miguel em sede própria. (CUCCHI, 2018).O CMEI São Miguel – Creche e Pré-

escola foi  criado oficialmente, em abril de 1994, conforme o Decreto Municipal nº 

435/1995, de 15 de setembro. E autorizado pela Resolução nº 2601/1996, de 20 de junho, 

expedida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, 

DECRETO Nº 435/1995, de 15 de setembro de 1995). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 

2601/1996, de 20 de junho de 1996). Em 1996, por meio da Resolução nº 3758/1996, de 
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25 de setembro, expedida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, foi alterada 

a denominação do Centro Municipal de Educação Infantil São Miguel – Creche e Pré-

escola para Centro Municipal de Educação Infantil Carrossel – Creche e Pré-escola. 

(PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 3758/1996, de 25 de setembro de 1996).   

Nos anos de 1987 e 1988, a associação manteve as atividades realizadas pela 

entidade. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E 

FAMÍLIA, 2018). 

Em 1989, nos meses de fevereiro e março, a presidente da Associação realizou 

reuniões com os pais das crianças atendidas nas creches dos bairros da Cango, São Miguel 

e Nice Braga, para tratar dos seguintes assuntos: horário de abertura e fechamento das 

unidades; apresentação de carteirinha de vacinação da criança; apresentação de fotocópia 

de certidão de nascimento; apresentação de declaração de trabalho pela mãe da criança 

atendida, conforme deliberação da Legião Brasileira de Assistência; cuidado dos pais com 

a higiene (corte de cabelos, unhas e banho) e alimentação das crianças; contribuição das 

famílias atendidas às unidades de atendimento as crianças, por exemplo, limpeza externa 

do local, auxílio nas festividades promovidas pela unidade; em caso de reclamação, os 

pais deveriam se dirigir a APMIF para o registro. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA Nº 004/1989, de 25 de fevereiro de 

1989, 2018/ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E 

FAMÍLIA, ATA Nº 005/1989, de 25 de fevereiro de 1989, 2018/ ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA Nº 006/1989, de  04 

de março de 1989, 2018). 

Nos anos seguintes: 1990, 1991, 1992, 1993, a Associação manteve a atividade, 

de atendimento às crianças nas creches, realizou campanhas de doação de roupas e 

alimentos para atendimento das famílias mais necessitadas, ofertou cursos de capacitação 

doméstica às senhoras associadas aos Clubes de Mães, preparou mães gestantes e 

entregou kit enxoval aos bebês, e iniciou o trabalho com os idosos do município, 

incentivou a criação de clube de idosos nos bairros da cidade e nas comunidades do 

interior. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E 

FAMÍLIA, 2018). 

 A Creche Marli Abdala iniciou em 1990 as atividades com crianças no Centro 

Comunitário da Paróquia Nossa Senhora da Salete no bairro Pinheirinho. (ARRUDA, 

2018). Em novembro do mesmo ano foi inaugurada  sede própria da Creche Marli Abdala 

na Rua Barra Mansa no bairro Pinheirinho. (CUCCHI, 2018). 
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O Centro Municipal de Educação Infantil Marli Abdala – Creche e Pré-escola foi  

criado oficialmente em abril de 1994, conforme o Decreto Municipal nº 431/1995, de 15 

de setembro. E autorizado pela Resolução nº 2598/1996, de 20 de junho, expedida pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 

431/1995, de 15 de setembro de 1995). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 2598/1996, de 20 

de junho de 1996).  

O CMEI recebeu o nome de Marli Abdala em novembro de 1990, em homenagem 

a esposa do Dr. Kit Abdala (em memória). Dr. Kit, muito conhecido na cidade e fora dela, 

foi médico e historiador. (ARRUDA, 2018). No ano de 2002, o CMEI Marli Abdala 

passou a atender as crianças, nas antigas instalações da Escola Municipal Alaor Santos, 

na rua Francisca Pires do mesmo bairro.  

O espaço recebeu reformas de melhoraria na estrutura física das instalações e 

espaço para a implantação de uma brinquedoteca. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

Na figura, a seguir,  o registro da placa inaugural da Creche Marli Abdala – Bairro 

Pinheirinho. 

 

Figura 03: Registro da placa inaugural da Creche Marli Abdala – Bairro Pinheirinho 

 

Fonte: CUCCHI (Janeiro/2018). 

 

 O Centro Municipal de Educação Infantil Diva Martins – Creche e Pré-escola, no 

bairro Padre Ulrico, iniciou suas atividades em 1990 em espaço cedido pelo pastor da 
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Igreja Assembleia de Deus, do bairro, sendo que mais tarde, com o fechamento do Lar 

das Meninas no mesmo bairro, o espaço também foi cedido para a APMIF, passando a 

atender aproximadamente 50 crianças. (ARRUDA, 2018). Em 1991, o CMEI Diva 

Martins recebe do governo municipal, sede própria, e passa a atender aproximadamente 

90 crianças.  Criado oficialmente em abril de 1994, conforme o Decreto Municipal nº 

432/199, de 15 de setembro. E autorizado pela Resolução nº 2479/1996, de 13 de junho, 

expedida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, 

DECRETO Nº 432/1995, de 15 de setembro de 1995). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 

2479/1996, de 13 de junho de 1996). Sendo que no ano de 1994, a sede da instituição 

recebeu ampliação física e passou a atender mais crianças no local. Em 2009 a instituição 

recebeu obras de reforma e ampliação. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

Em 1992 foi implantado o Centro Municipal de Educação Infantil Nancy Pinto de 

Moraes, no bairro Alvorada, inicialmente em uma casa alugada pela APMIF. O CMEI 

recebeu este nome em homenagem a professora do ensino fundamental – nível I, Tia 

Nancy, como era popularmente chamada na escola. (ARRUDA, 2018). Em 1º de 

fevereiro de 1994, foi inaugurada a sede própria do Centro Municipal de Educação 

Infantil Nancy Pinto de Moraes no bairro Alvorada. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). O CMEI Nancy Pinto de Moraes – 

Creche e Pré-escola foi criado, oficialmente, em abril de 1994, conforme o Decreto 

Municipal nº 433/1995, de 15 de setembro. E autorizado pela Resolução nº 2599/1996, 

de 20 de junho, expedida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 

(FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 433/1995, de 15 de setembro de 1995). 

(PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 2599/1996, de 20 de junho de 1996).  

 Em 12 de outubro de 1993, ocorreu a implantação do Centro Municipal de 

Educação Infantil Zelir Vetorello – Creche e Pré-escola no bairro Jardim Floresta,  fruto 

de reivindicação de Comissão Mulheres moradoras no bairro e participantes da 

Associação de Moradores. As atividades iniciaram em espaço cedido pela Associação de 

Moradores, posteriormente em espaço cedido no posto de saúde e a partir de 1995 em 

espaço próprio. (ARRUDA, 2018). 

As figuras 04 e 05, na sequência, mostram a matéria publicada no jornal local a 

respeito da inauguração do CMEI Zelir Vetorelo em 1993 e a placa inaugural da 

instituição. 
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Figura 04: Registro de matéria publicada no jornal local sobre a inauguração do CMEI 

Zelir Vetorelo em 1993 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Maria de Lourdes Villar Arruda (Fevereiro/2018). 

 

Figura 05: Registro da placa inaugural do CMEI Zelir Vetorello – Bairro Jardim Floresta 

 

Fonte: CUCCHI (Janeiro/2018). 

 

O CMEI recebeu este nome em homenagem a Senhora Zelir Vetorello (já 

falecida), mãe e colaboradora da APMIF, durante muitos anos. (ARRUDA, 2018). Criada 
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oficialmente em abril de 1994, conforme o Decreto Municipal nº 436/1995, de 15 de 

setembro. E autorizada pela Resolução nº 2474/1996, de 13 de junho, expedida pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 

436/1995, de 15 de setembro de 1995). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 2474/1996, de 20 

de junho de 1996).  

Em 1994, a APMIF elaborou o Programa Educação Infantil nas Creches – Normas 

técnicas administrativas e pedagógicas, este material apresenta sobre o histórico das 

instituições (oito centros municipais de educação infantil em atividade), princípios 

metodológicos, proposta pedagógica das instituições, funcionamento em relação à 

estrutura e organização, e as funções dos servidores envolvidos. Foi utilizado nos centros 

para orientação da prática administrativa e pedagógica neste período. (ASSOCIAÇÃO 

DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018).  

Em 17 de março de 1994 foi inaugurado o  Centro Municipal de Educação Infantil 

Recanto Feliz, junto às instalações do CAIC no bairro Pinheirinho. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). O CMEI Recanto 

Feliz – Creche e Pré-escola foi criado em abril de 1994, conforme o Decreto Municipal 

nº 437/1995, de 15 de setembro. E autorizado pela Resolução nº 2475/1996, de 13 de 

junho, expedida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO 

BELTRÃO, DECRETO Nº 437/1995, de 15 de setembro de 1995). (PARANÁ, 

RESOLUÇÃO Nº 2475/96, de 13 de junho de 1996). Em 1996, por meio da Resolução 

nº 3757/1996, de 25 de setembro, expedida pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná, foi alterada a denominação do Centro Municipal de Educação Infantil Recanto 

Feliz – Creche e Pré-escola para Centro Municipal de Educação Infantil Sonho Meu – 

Creche e Pré-escola. (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 3757/96, de 25 de setembro de 1996). 

Em 13 de julho de 1994, em parceria com a Associação de Moradores do bairro 

Cristo Rei e por meio do Projeto Celeiro da Cidadania57 foi implantado o Centro 

Municipal de Educação Infantil Criança Esperança no bairro Cristo Rei. (ARRUDA, 

2018).  

O CMEI, inicialmente, funcionou em espaço cedido pelo pastor da igreja 

Assembleia de Deus no bairro. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, 

INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018).  

                                                           
57 O Projeto Celeiro de Cidadania foi lançado em 29 de novembro de 1993, pela Superintendência Estadual 

do Paraná com o objetivo de atuar como pacto social em prol da criança paranaense. O projeto previa a 

necessidade de trazer para a creche todas as crianças, como um dos polos de ações que visavam a 

transformação social das famílias como um todo. O projeto foi desenvolvido em todos os municípios do 

estado do Paraná que demonstraram interesse, inclusive Francisco Beltrão/PR. 
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A seguir, a  imagem da fachada do CMEI Professora Ivanir de Albuquerque no 

bairro Cristo Rei. 

 

Imagem 11: Fachada do CMEI Professora Ivanir de Albuquerque no bairro Cristo Rei  

 

Fonte: CUCCHI (Junho/2018). 

 

O CMEI Criança Esperança – Creche e Pré-escola foi criado em abril de 1994, 

conforme o Decreto Municipal nº 438/1995, de 15 de setembro. E autorizado pela 

Resolução nº 2477/1996, de 13 de junho, expedida pela Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO 438/1995, de 15 de setembro de 

1995). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 2477/96 de 13 de junho de 1996). Somente em 

2000, ocorreu a solenidade de entrega da sede própria do CMEI. (ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

Em 2006, por meio da Resolução nº 4050/2006, de 01 de setembro, expedida pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná, foi alterada a denominação do Centro 

Municipal de Educação Infantil Criança Esperança para Centro Municipal de Educação 

Infantil Professora Ivanir de Albuquerque, a partir de agosto de 2006. (PARANÁ, 

RESOLUÇÃO Nº 4050/2006, de 01 de setembro de 2006). 

 A seguir, registro da matéria publicada no jornal local, sobre a inauguração da 10ª 

creche de Francisco Beltrão. 
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Figura 06: Matéria publicada no jornal local sobre a inauguração da décima creche de 

Francisco Beltrão 

  

 

Fonte: Arquivo APMIF (1996). 

 

Em 1996 foi elaborado, por meio da APMIF e da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, Departamento de Educação Infantil o Regimento Escolar para a 

Educação Infantil, adotado nos CMEIs do município, o qual tratou das normas, leis e 

procedimentos adotados nos CMEIs. (Anexo V), Regimento Escolar do Centro Municipal 

de Educação Infantil São Miguel – Creche e Pré-escola. (ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

 No ano de 1996, com a participação do Clube de Mães do bairro Luther King, 

ocorreu a implantação do Centro Municipal de Educação Infantil Mater Day. O CMEI 

funcionou em casa alugada pela APMIF.  

Em 1998 houve a desativação do Centro e as crianças passam a serem atendidas 

no CMEI Pequeno Príncipe, no bairro da Cango. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, 2018). 

Em 06 de janeiro de 1997, a Associação realizou reunião com a participação das 

diretoras das creches, representantes da Secretaria de Ação Social e Secretaria de 

Educação para tratar das férias coletivas para os funcionários das creches e do período de 

plantão, visando o atendimento das crianças das mães que trabalhavam neste mês e não 

tinham com quem deixar seus filhos. As creches estratégicas atendiam a demanda e 

ficavam de plantão durante todo o mês de janeiro de 1997, seriam: CMEI Diva Martins 



78 
 

no bairro Padre Ulrico, CMEI Recanto Feliz junto ao CAIC no bairro Pinheirinho e CMEI 

Criança Esperança no bairro Cristo Rei. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA Nº 001/1997, de  06 de janeiro 1997, 

2018). 

 No dia 24 de janeiro de 1997, a Associação realizou reunião com as 10 diretoras 

de CMEIs, com a participação da Coordenadora de Creches da APMIF, Chefe do 

departamento de Educação Infantil da Secretaria de Educação, Presidente da APMIF e 

Secretário de Ação Social, para tratar sobre os novos rumos da educação infantil e sobre 

a migração dos Centros para a Secretaria Municipal de Educação. Foi discutido, sobre os 

desdobramentos, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), 

na qual as creches do município até então atendidas e subsidiadas pela APMIF e pela 

Secretaria de Assistência Social, passariam a ser de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação, primeiramente, em relação ao pessoal e as questões de formação 

pedagógica dos colaboradores envolvidos, e as questões relacionadas à alimentação e à 

higiene das crianças. Atendendo a normativa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/96, que estabelece a educação Infantil como primeira etapa da educação básica. 

(ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA 

Nº 003/1997, de 24 de janeiro de 1997, 2018). 

Em 11 de março de 1997, a Associação realizou reunião com a participação da 

responsável pelo Departamento de Educação Infantil da Secretaria de Educação para 

repassar às diretoras dos CMEIs informações sobre o processo pedagógico e das demais 

atividades no decorrer do ano.  

Também no ano de 1997, foi solicitado à Secretaria Municipal de Educação que 

cada creche recebesse uma monitora volante para auxiliar as monitoras nas turmas. 

Também foi tratado sobre as divisões das crianças nas turmas: Berçário – do nascimento 

até 1 ano e 6 meses; Maternal I – 1 ano e seis meses até 2 anos; Maternal II – de 2 a 3 

anos; Jardim I – de 3 a 4 anos; Jardim II – de 4 a 5 anos; e Pré-escola – de 5 a 6 anos. 

(ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA 

Nº 011/1997, de 11 de março de 1997, 2018). 

Em junho de 1998 foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil 

Herbert de Souza “Betinho” – Creche e Pré-escola, no bairro Padre Ulrico, com 

capacidade para atender 110 crianças. O CMEI recebeu este nome em homenagem ao 

sociólogo Herbert de Souza – Betinho. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 
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Figura 07: Placa de inauguração do CMEI Herbert de Souza “Betinho” 

 

Fonte: CUCCHI (Janeiro/1998). 

 

O CMEI Herbert de Souza “Betinho” – Creche e Pré-escola foi criado 

oficialmente em 07 de agosto de 1998, conforme o Decreto Municipal nº 290/1998, de 07 

de agosto. E autorizado pela Resolução nº 1751/2000, de 22 de maio, expedida pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 

290/98, de 07 de agosto de 1998). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 1751/00, de 22 de maio 

de 2000).   

Em 2008, o CMEI Herbert de Souza “Betinho” recebeu obras de ampliação. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

No dia 20 de outubro de 1998, a diretoria da Associação se reuniu com a Comissão 

de Avaliação do Magistério, para tratar da avaliação por avanço horizontal de professores 

do quadro próprio do magistério municipal.  

O Decreto Municipal 359/1998, de 07 de outubro58, que regulamentou o processo 

de avaliação para promoção por avanço horizontal dos integrantes do quadro próprio do 

magistério municipal. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, 

INFÂNCIA E FAMÍLIA, ATA Nº 070/1998, de 20 de outubro de 1998, 2018). 

Ainda em 1998, por meio do Decreto Municipal nº 391/1998 de 12 de novembro 

de 1998, foi alterada a nomenclatura dos estabelecimentos de educação infantil do 

                                                           
58 O Decreto Municipal 359/1998, de 07 de outubro de 1998, regulamenta o processo de avaliação para 

promoção por avanço horizontal dos integrantes do quadro próprio do magistério municipal. 
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município, excluindo-se a designação “creche e pré-escola”.(FRANCISCO BELTRÃO, 

DECRETO Nº 391/1998, de 12 de novembro de 1998). E consequentemente, alterando a 

faixa etária das crianças atendidas nas instituições municipais de educação infantil. 

O Centro Municipal de Educação Infantil Idalino Rinaldi foi criado, oficialmente, 

em 27 de abril de 2000, conforme o Decreto Municipal nº 170/2000, de 27 de abril.  

 

Imagem 12: Fachada do CMEI Idalino Ribaldi – Bairro Sadia59 

 

Fonte: CUCCHI (Junho/2018). 

 

E autorizado pela Resolução nº 2734/2000, de 23 de agosto, expedida pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 

170/2000, de 27 de abril de 2000). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº  2734/2000, de 23 de 

agosto de 2000). 

Consta na atual fachada do CMEI Idalino Rinaldi, a denominação “Creche” 

conforme visualizado na imagem anterior. 

Ainda em junho de 2000 foi inaugurado no bairro Industrial, o Centro Municipal 

de Educação Infantil Delfo João Fregonese com capacidade para atender 

aproximadamente 80 crianças. 

O CMEI recebeu este nome em homenagem póstuma ao morador mais antigo do 

bairro, que muito contribuiu com a comunidade. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018).  

                                                           
59 Percebe-se que na fachada atual do Centro Municipal de Educação Inantil Idalino Rinaldi, ainda é 

utilizada a denominação “Creche”. 
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Figura 08: Placa de inauguração do CMEI Delfo João Fregonese – Bairro Industrial 

 

Fonte: CUCCHI (Janeiro/2018). 

 

O CMEI Delfo João Fregonese foi criado, oficialmente, em 14 de junho de 2000, 

conforme o Decreto Municipal nº 239/2000, de 14 de junho. E autorizado pela Resolução 

nº 3646/2000, de 05 de dezembro, expedida pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 239/2000, de 14 de junho de 2000). 

(PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 3646/2000, de 05 de dezembro de 2000).  

Em 2007, o CMEI Nice Braga no bairro Miniguaçu e a CMEI Pequeno Príncipe 

no bairro da Cango, receberam obras de reforma e ampliação. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

Em dezembro de 2007, foi inaugurado a sede própria do Centro Municipal de 

Educação Infantil Mundo Encantado no bairro Novo Mundo, com capacidade para 

atender aproximadamente 100 crianças. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018).  

O CMEI Mundo Encantado foi criado, oficialmente, em 13 de outubro de 2004, 

conforme o Decreto Municipal nº 204/2004, de 13 de outubro. E autorizado pela 

Resolução nº 1924/2005, de 15 de julho, expedida pela Secretaria de Estado da Educação 

do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 204/2004, de 13 de outubro de 

2004). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 1924/2005, de 15 de julho de 2005). A sede própria 

foi entregue a comunidade do bairro Novo Mundo, em 02 de dezembro de 2007. 
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Figura 09: Placa de inauguração do CMEI Mundo Encantado – Bairro Novo Mundo 

 

Fonte: CUCCHI (Janeiro/2018). 

 

Em 2008, foram realizadas obras de ampliação no CMEI Herbert de Souza 

“Betinho”, no bairro Padre Ulrico. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

Em 2009, o CMEI Diva Martins do bairro Padre Ulrico recebeu obras de reformas 

e ampliação, aumentando o número de crianças atendidas. (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

Em 2009, iniciou as atividades no CMEI Cantinho do Céu no bairro Marrecas, o 

atendimento, às crianças, é realizado em estrutura compartilhada com a Escola Municipal 

Germano Meyer.  

O CMEI Cantinho do Céu foi criado, oficialmente, em 22 de julho de 2009, 

conforme o Decreto Municipal nº 341/2009, de 22 de julho. E autorizado pela Resolução 

nº 3666/2009, de 04 de novembro, expedida pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 341/2009, de 22 de julho de 2009). 

(PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº  3666/2009, de 04 de novembro de 2009).   

A seguir,  imagem da fachada atual do CMEI Cantinho do Céu – Bairro Marrecas 

e das futuras instalações. 
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Imagem 13: Fachada do CMEI Cantinho do Céu – Bairro Marrecas  

 

Fonte: CUCCHI (Junho/2018). 

 

Imagem 14: Futuras instalações do CMEI Cantinho do Céu – Bairro Marrecas  

 

Fonte: CUCCHI (Junho/2018). 

A sede própria do CMEI Cantinho do Céu está prevista para entrega em 2019. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2019).  

Em julho de 2011 foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil Dalva 

Paggi Claus no bairro Luther King. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

FRANCISCO BELTRÃO, 2018). O CMEI Dalva Paggi Claus foi criado, oficialmente, 

em 20 de maio de 2011, conforme o Decreto Municipal nº 248/2011, de 20 de maio.  
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E autorizado pela Resolução nº 4900/2011, de 08 de novembro, expedida pela 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 

248/2011, de 20 de maio). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 4900/2011, de 08 de novembro 

de 2011).  

A seguir,  imagem da fachada do CMEI Dalva Paggi Claus – Bairro Luther King 

e CMEI Professora Carmen Vargas Vanin – Bairro Cantelmo. 

 

Imagem 15: Fachada do CMEI Dalva Paggi Claus – Bairro Luther King  

 

Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/Cmei-Dalva-Paggi-Claus-508407049552084/. 

Acesso em: Julho/2018. 

 

Imagem 16: Fachada do CMEI Professora Carmen Vargas Vanin – Bairro Cantelmo 

 

Fonte: CUCCHI (Junho/2018). 

https://www.facebook.com/Cmei-Dalva-Paggi-Claus-508407049552084/
https://www.facebook.com/Cmei-Dalva-Paggi-Claus-508407049552084/
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Em junho de 2014 foi  inaugurado no bairro Cantelmo, o Centro Municipal de 

Educação Infantil Professora Carmen Vargas Vanin, com capacidade para atender 

aproximadamente 120 crianças. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

FRANCISCO BELTRÃO, 2018). O CMEI Professora Carmen Vargas Vanin foi criado, 

oficialmente, em 08 de janeiro de 2014, conforme o Decreto Municipal nº 010/2014, de 

08 de janeiro. E autorizado pela Resolução nº 6293/2014, de 26 de novembro, expedida 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO 

Nº 010/2014, de 08 de janeiro de 2014). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 6293/2014, de 26 

de novembro de 2014).  

Em 30 de julho de 2015, foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil 

Luiz Carlos da Silva, Tio Didio no bairro Jardim Seminário. O CMEI recebeu este nome 

em homenagem ao ex-vereador e líder comunitário Luiz Carlos da Silva, falecido em 

2011. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 

2018). O CMEI Luiz Carlos Santos da Silva – “Tio Didio” foi criado, oficialmente, em 

10 de outubro de 2014, conforme o Decreto Municipal nº 755/2014, de 10 de outubro. E 

autorizado pela Resolução nº 712/2015, de 02 de abril, expedida pela Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 755/2014, de 10 de 

outubro de 2014). (PARANÁ, RESOLUÇÃO Nº 712/2015, de 02 de abril de 2015).  

Registramos na sequência,  imagem da fachada do CMEI Tio Didio. 

 

Imagem 17: Fachada do CMEI Tio Didio – Bairro Jardim Seminário 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116098192074891&set=pb.100010241315619.-

2207520000.1517851711.&type=3&theater. Acesso em: Fevereiro/ 2018. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116098192074891&set=pb.100010241315619.-2207520000.1517851711.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116098192074891&set=pb.100010241315619.-2207520000.1517851711.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116098192074891&set=pb.100010241315619.-2207520000.1517851711.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=116098192074891&set=pb.100010241315619.-2207520000.1517851711.&type=3&theater
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Registramos na sequência, imagem da fachada do CMEI Aquarela - Centro. 

 

Imagem 18: Fachada do CMEI Aquarela - Centro 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114830105731699&set=ecnf.100016141297604&t

ype=3&theater. Acesso em:  Fevereiro/ 2018. 

 

Em 10 de abril de  2017, foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil 

Aquarela, antigas instalações do Colégio CEB, a instituição funciona em espaço locado, 

e atende aproximadamente 90 crianças. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

Regulamentado pelo Decreto de criação, nº 224/2017, de 09 de março. 

(FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 224/2017, de 09 de março de 2017). 

Aguardando recebimento da resolução de autorização expedida pela Secretaria de Estado 

da Educação. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO 

BELTRÃO, 2018). 

Ainda em 2017, no dia 20 de outubro foi inaugurado o Centro Municipal de 

Educação Infantil Arco Íris no bairro Alvorada, nas antigas instalações da APAE. O 

CMEI Arco Íris com capacidade para atender aproximadamente 160 crianças. Sendo o 

19º CMEI em funcionamento no município de Francisco Beltrão. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO, 2018). 

O CMEI é regulamentado pelo Decreto de criação, nº 437/2017, de 05 de julho. 

(FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO Nº 437/2017, de 05 de julho de 2017). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114830105731699&set=ecnf.100016141297604&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114830105731699&set=ecnf.100016141297604&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114830105731699&set=ecnf.100016141297604&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114830105731699&set=ecnf.100016141297604&type=3&theater
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Aguardando recebimento da resolução de autorização expedida pela Secretaria de Estado 

da Educação. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO 

BELTRÃO, 2018). A seguir,  a imagem que mostra a fachada da entrada: 

 

Imagem 19: Fachada do CMEI Arco Íris – Bairro Alvorada 

 

Fonte: Disponível em: http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/educacao/cmei-arco-iris-

atendera-160-criancas/ Acesso em:  Fevereiro/ 2018. 

No apêndice IV, consta um quadro síntese sobre os aspectos legais e formais da 

criação das Creches/ CMEIs em Francisco Beltrão/ PR, referentes ao período de 1980 a 

2018. 

Atualmente (janeiro de 2019), o município de Francisco Beltrão oferece a 

comunidade 19 CMEIs, com mais de 2.000 crianças atendidas desde o nascimento aos 3 

(três) anos. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCISCO 

BELTRÃO, 2018). 

No anexo VI, consta as cópias dos Decretos Municipais de criação e de alterações 

dos CMEIs, em ordem cronológica de expedição pelo executivo municipal de Francisco 

Beltrão/PR. E o anexo VII, cópias das Resoluções de autorização para funcionamento e 

de alterações expedidas pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná, também em 

ordem cronológica de expedição. Estes documentos foram citados neste item, para o 

registro das informações legais pertinentes a regulamentação dos CMEIs. 

Diante das considerações históricas apresentadas sobre a implantação dos CMEIs 

de Francisco Beltrão/ Paraná, consideramos que até o ano de 1997, ocorreu a participação 

expressiva da comunidade, por meio das ações dos clubes de mães, das associações de 

http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/educacao/cmei-arco-iris-atendera-160-criancas/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/educacao/cmei-arco-iris-atendera-160-criancas/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/educacao/cmei-arco-iris-atendera-160-criancas/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/educacao/cmei-arco-iris-atendera-160-criancas/
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moradores e das instituições religiosas, quando até então, as creches, como assim eram 

conhecidas, foram implantadas e coordenadas pela APMI. Havia pela associação APMI, 

e pelas parcerias representativas, um objetivo comum, o de ofertar a assistência e a 

proteção as crianças mais necessitadas do município. Portanto, um notável engajamento 

da própria comunidade e demais entidades sociais, na implantação de espaços para a 

educação infantil no município, e ao mesmo tempo, a garantia de proteção, assistência e 

cuidado as crianças menos favorecidas socialmente. 

Com a implantação e mudanças provindas da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (Lei 9394/1996), foi necessário rediscutir a política de gestão 

educacional adotada para com a educação infantil. Tendo em vista, que o elemento 

educar, ganhou notoriedade no campo da formação e no desenvolvimento das crianças 

atendidas nos CMEIs. 

É mister registrar, que toda a parte pedagógica direcionada a educação infantil 

necessitou ser revista e adequada as novas normatizações. O profissional da educação 

infantil precisou receber formação/ capacitação para desempenhar suas funções, as quais 

ganharam um novo elemento, o educar, sem deixar de lado, o cuidado e a proteção da 

criança atendida no espaço da educação infantil. 

Os profissionais da educação na função de diretor escolar e de professor, tiveram 

formação e capacitação direcionadas ao novo sistema educacional da educação infantil, 

haja visto que não somente as atividades do cuidar e do proteger eram necessários, mas 

também o educar. Partindo do pressuposto de que a criança precisa receber desde o seu 

nascimento condições e estímulos para aprender e desenvolver-se. 

No próximo capítulo abordamos o processo de gestão nos CMEIs de Francisco 

Beltrão/PR. A questão legal da criação da função, o processo de atuação e as atribuições 

desenvolvidas pelo diretor escolar da educação infantil ao exercer suas atividades, bem 

como, algumas ações apresentadas sobre a pesquisa. 
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III - ABORDAGENS DA GESTÃO NOS CMEIS DE FRANCISCO BELTRÃO – 

PR 

 

 

3.1 A criação da função de diretor no município de Francisco Beltrão/PR 

 

Este capítulo trata sobre a função, atuação e atribuições do diretor escolar na 

educação infantil do município de Francisco Beltrão/PR. Com destaque, para as 

contribuições da Secretaria Municipal de Educação/ Departamento de Educação Infantil, 

na colaboração de informações e na disponibilidade de documentos (leis) para a 

elaboração dos registros e de informações provindas da Associação de Proteção, 

Maternidade, Infância e Família – APMIF.  

A criação da função de diretor escolar, nos CMEIs do município de Francisco 

Beltrão/ Paraná, ocorreu desde o início das atividades destas instituições (1980). Assim 

como, as funções de monitoras, cozinheiras e serviços gerais. A função de diretor era 

indicada pela diretoria da Associação de Proteção, Maternidade, Infância e Família – 

APMIF, instituição que acompanhava o trabalho desenvolvido nas Creches e 

posteriormente, pela administração municipal. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, 

MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA – APMIF, 2018). 

Desde a criação das primeiras Creches, esta função fazia parte da estrutura 

administrativa e pedagógica dos colaboradores da instituição, pois existia demanda de um 

profissional em cada instituição para coordenar e acompanhar o trabalho desenvolvido 

internamente. Porém, o processo de escolha para a função de diretor de Centro Municipal 

de Educação Infantil, demorou para ser regulamentada em Lei no município, foi somente 

em 2011. (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO, MATERNIDADE, INFÂNCIA E 

FAMÍLIA – APMIF, 2018).  

Registros, na Secretaria Municipal de Educação, tratam da regulamentação da 

função de diretores das escolas municipais e do processo de eleição para a função, 

regulamentado a partir de 1997, por meio da Lei 2642/1997, de 13 de novembro, que 

estabeleceu normas e diretrizes para eleição dos diretores das Escolas Municipais e de 

outras providências. (FRANCISCO BELTRÃO, LEI, 2642/1997, DE 13 DE 

NOVEMBRO DE 1997).  

A Lei 2642/1997 foi alterada em 2008, para a Lei 3534/2008, de 12 de dezembro, 

no artigo 1º, que trata sobre a questão, de que o diretor eleito poderia concorrer em nova 

eleição, para apenas mais um mandato consecutivo, podendo voltar a se candidatar depois 
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de decorrido o intervalo de pelo menos um mandato. (FRANCISCO BELTRÃO, LEI, 

3534/2008, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008, 2008). 

 Com relação ao processo de escolha do diretor dos CMEIs este passa a ser previsto 

em lei, a partir do ano de 2011, prevalecendo até então a indicação de profissionais para 

ocupar esta função nos Centros Municipais de Educação Infantil. (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 

2018). 

 Em 2011, o município contava com 116 profissionais (monitores e professores) 

da educação infantil efetivos60, distribuídos em 14 CMEIS, e atendia aproximadamente 

1.41261 crianças. A composição deste quadro de profissionais ocorreu por meio da 

realização de Concursos Públicos, primeiramente pela contratação de profissionais 

denominados de monitores de educação infantil e, posteriormente, para o cargo de 

educador/ professor. Desta forma, a Secretaria Municipal de Educação, contou com um 

quadro de profissionais atendendo os requisitos previstos na legislação para participar do 

processo de eleição para a função de diretor nos CMEIs. (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018). 

 Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Educação, propôs ao executivo 

municipal a alteração na legislação vigente, a Lei 3534/2008, de 12 de dezembro de 2008, 

com a finalidade de normatizar, o processo de escolha para os diretores dos CMEIS e 

legalizar o processo de escolha para a função de diretor. (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018). 

 “Art. 15 – A primeira eleição para os Diretores dos CMEIS será realizada no 

período de 15 de novembro a 15 de dezembro de 2011”. (FRANCISCO BELTRÃO, LEI, 

3818/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011, 2011). 

 A Lei 3818/2011, de 13 de abril de 2011, estabelece normas e diretrizes para 

eleição dos diretores das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil 

e dá outras providências. (FRANCISCO BELTRÃO, LEI, 3818/2011, DE 13 DE ABRIL 

DE 2011, 2011). 

 Na referida Lei, está prevista as normas e diretrizes, para a realização do processo 

de eleição para a escolha do diretor, conforme registrado no quadro a seguir: 

 

                                                           
60 Informação obtida por meio do acesso ao Portal da Transparência – Relação de Servidores Ativos – Ano 

Base 2011. Disponível em: http//: http://franciscobeltrao.pr.gov.br/portal-da-transparencia/pessoal-

2/quadro-funcional/ Acesso em: 3 julho de 2018. 
61 Informação obtida junto a Secretaria Municipal de Educação/ Departamento de Educação Infantil, em 29 

de outubro de 2018. 

http://franciscobeltrao.pr.gov.br/portal-da-transparencia/pessoal-2/quadro-funcional/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/portal-da-transparencia/pessoal-2/quadro-funcional/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/portal-da-transparencia/pessoal-2/quadro-funcional/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/portal-da-transparencia/pessoal-2/quadro-funcional/
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Quadro 08 – Normas e diretrizes para a escolha de diretor  (Lei 3818/ 2011) 
Art. 1º - Os diretores dos estabelecimentos de ensino fundamental e Educação Infantil da 

rede pública municipal de Francisco Beltrão serão escolhidos através de voto direto, 

para um mandato de 02 (dois) anos. 

Parágrafo Único – O diretor eleito poderá concorrer em nova eleição para apenas 

mais um mandato consecutivo, podendo voltar a candidatar-se novamente, depois de 

decorrido o intervalo de pelo menos um mandato. 

Art. 2º - Poderão votar todos os professores e educadores infantis, com exceção dos 

temporários, alunos acima de dezesseis anos e servidores municipais. 

§ 1º - Os alunos com idade superior a dezesseis anos poderão votar em substituição 

ao pai, mãe ou responsável, sendo computado somente um voto para estes casos; 

§ 2º - Em caso de pai que possua mais de um filho matriculado na mesma escola e 

sendo um deles com idade superior a dezesseis anos, poderá ser exercido pelo pai ou 

responsável legal o direito a voto em relação ao outro filho. 

Art. 3º - Somente poderão ser candidatos a cargo de diretor de escola municipal e Centro 

Municipal de Educação Infantil aqueles professores e educadores infantis 

concursados, que estejam exercendo algum cargo na referida escola ou CMEI há pelo 

menos 30 (trinta) dias do registro da candidatura e não estejam em estágio probatório. 

Art. 4º - Serão eleitos diretores de escola ou CMEI  aqueles candidatos que obtiverem, em 

eleição direta, o maior número de votos. 

Art. 5º - Os votos recebidos pelos candidatos a diretores  das pessoas aptas ao exercício do 

voto, serão considerados de forma universal, sendo portanto equitativos. 

Art. 6º - Os diretores eleitos na forma desta lei serão empossados pela Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura, assumindo as escolas e CMEIS para os quais foram eleitos 

após o término no ano letivo. 

Art. 7º - Fica criada por Esta lei a Comissão Eleitoral para as eleições de diretores de escola 

e CMEIS, que será formada por cinco pessoas nomeadas pelo Senhor Prefeito 

Municipal. 

Art. 8º - As eleições na forma desta lei deverão ser realizadas   nas datas compreendidas entre 

os dias 15/11 a 15/12  dos anos  em que se verificarem as eleições. 

Art. 9º - Os diretores de escolas e CMEIS eleitos na forma disposta nesta lei deverão cumprir 

fielmente o Plano Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 10 - Os diretores de escolas e CMEIS eleitos deverão abster-se da prática da política 

partidária. 

Art. 11 - Caso nenhum interessado se inscreva para participar da eleição, a escolha ficará a 

critério do Prefeito Municipal que designará o diretor da escola municipal ou CMEI, 

para o respectivo mandato. 

Art. 12 - Após a publicação do resultado da eleição caberá recurso ao Executivo Municipal, 

no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas. 

Parágrafo Único - O recurso será protocolado na Prefeitura Municipal e julgado pela 

Comissão eleitoral no prazo máximo de 10 (dez) dias da data da entrada do recurso. 

Art. 13 - Em caso de vacância do cargo de diretor, o Prefeito Municipal designará um novo 

diretor para a escola ou CMEI para concluir o mandato. 

Art. 14 - Em caso de anulação do processo eleitoral por irregularidades, o Poder Executivo 

designará diretor provisório  e no prazo de 90 (noventa) dias convocará nova eleição. 

Fonte: FRANCISCO BELTRÃO (LEI, 3818/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011), 2011. 

Elaborado por CUCCHI, 2018. 

 

 O quadro 08 (oito) apresenta as normas e diretrizes para a escolha de diretor dos 

CMEIs, considerando a Lei 3818/2011, do Executivo Municipal. Na referida lei, consta 

a forma de escolha para a função, assim como, os critérios para a candidatura a função. 

Com a Lei 3818/2011, mudou-se o cenário para a escolha do diretor dos CMEIS e, 

consequentemente, também o processo de gestão escolar destas instituições municipais.  
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Reestrutura-se a gestão das instituições, por meio da participação da comunidade 

interna e com a participação dos pais no processo de eleição para a escolha do diretor 

escolar nos CMEIs. Foi um avanço importante para a gestão das instituições de educação 

infantil, pois ocorreu a participação da comunidade no processo de escolha do diretor.  

 Em 2017, é publicado o Decreto Municipal Nº 655, de 30 de outubro de 2017, o 

qual regulamenta as eleições para diretores das Escolas Municipais e Centros Municipais 

de Educação Infantil para o triênio 2018/2020. (FRANCISCO BELTRÃO, DECRETO 

MUNICIPAL Nº 655, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017, 2017). 

 O Decreto Municipal Nº 655, de 30 de outubro de 2017, estabeleceu normas 

complementares para o processo de escolha dos diretores, da formação/qualificação para 

o exercício da função, o artigo 3º apresenta alguns requisitos essenciais para a candidatura 

a função de diretor do Centro Municipal de Educação Infantil, conforme registrado na 

quadro a seguir: 

 

Quadro 09 – Requisitos essenciais para a candidatura a função de diretor de CMEI 

Art. 3º Poderão ser votados candidatos inscritos que comprovem: 

I – ter cumprido o estágio probatório, sem anotações que desabonem os candidatos; 

II – ser ocupante do cargo efetivo do Magistério Municipal, sem anotações, advertências ou 

faltas disciplinares que desabonem os candidatos; 

III – estar exercendo o cargo no estabelecimento há pelo menos (1) ano do registro da 

candidatura; 

IV – não ter sido considerado penalmente, com sentença transitado em julgado; 

V – ter disponibilidade para exercer a função de diretor na carga horária integral de 

funcionamento do estabelecimento de ensino; 

VI – ter formação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação específica na área da 

educação; 

VII – não estar no exercício de mandato de diretor pela segunda vez consecutiva; 

Parágrafo único: caso a Escola ou Centro Municipal de Educação Infantil não haja nenhum 

professor/ educador infantil que preencha os requisitos acima e ou que tenha interesse em  

concorrer ao cargo de diretor, o processo de escolha será de competência do Executivo 

Municipal. 
Fonte: FRANCISCO BELTRÃO (2017). 

Elaborado por CUCCHI, 2018. 

 

 Os requisitos apresentados nortearam o processo de candidatura dos profissionais 

educadores/professores da educação infantil a função de diretor dos CMEIS, que após 

apreciação da Comissão Eleitoral, foram apreciados por meio do voto, pelos 

colaboradores da instituição e dos pais/ e ou responsáveis pelas crianças atendidas. 

 Ao ocupar a função de diretor escolar da instituição de educação infantil, o 

professor passa a desempenhar funções específicas atreladas a atividade. Neste caso, o 

diretor recebe uma gratificação em seu vencimento mensal de 40% (quarenta por cento) 
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a mais em relação ao seu salário base, este valor percentual de gratificação é estabelecido 

pela Lei nº4106, de 11 de outubro de 201362. As atribuições atreladas a função, estão 

relacionadas às atividades pedagógicas, administrativas e financeiras da instituição, na 

qual o diretor exerce sua função. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018). 

Segundo o Regimento Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Delfo 

João Fregonese (2015)63, a função do gestor da educação infantil é: 

Art. 18 A função de diretor (a), como responsável pela efetivação da 

gestão democrática, é a de assegurar o alcance dos objetivos 

educacionais definidos na proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino. (FRANCISCO BELTRÃO, 2015, p. 11). 

 

 Sendo que, cada instituição de educação infantil do município possui o seu  

Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar, os quais são elaborados e aprovados 

pela comunidade escolar. Os documentos apresentam descrição sobre a gestão e as 

atribuições do diretor no cumprimento das atividades diárias. Estes documentos também 

são apreciados e aprovados pelo Núcleo Regional de Educação, que regulamenta e 

acompanha a tramitação legal das instituições de educação infantil do município. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 2018). 

No Projeto Político Pedagógico do CMEI – Delfo João Fregonese (2017)64 está 

registrado o objetivo da instituição, que é: 

A instituição tem por objetivo a formação de sujeitos autônomos, desta 

forma a organização deste espaço educativo por meio da gestão 

democrática, onde a participação, a autonomia e a liberdade, são 

princípios norteadores fundamentais para a formação humana. 

(FRANCISCO BELTRÃO, Projeto Político Pedagógico do Centro 

Municipal de Educação Infantil – Delfo João Fregonese, 2017, p. 50). 

 

 Cada CMEI apresenta por meio do Projeto Político Pedagógico, os objetivos e 

ações a ser desenvolvidas por meio das atividades de formação propostas, valorizando o 

cuidar e o educar das crianças desde o nascimento até os 3 (três) anos de idade. 

                                                           
62 Lei nº 4106, de 11 de outubro de 2013, Francisco Beltrão, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Valorização do Servidor Público (PCCVSP) ocupante do cargo efetivo do município de Francisco Beltrão 

e dá outras providências. 
63 O Regimento Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil Delfo Joao Fregonese, foi escolhido 

pela proximidade para a busca de materiais e por ter sido um local de trabalho da pesquisadora durante o 

período que atuou na educação infantil do município. 
64 O Projeto Político Pedagógico  do Centro Municipal de Educação Infantil Delfo Joao Fregonese, foi 

escolhido pela proximidade para a busca de materiais e por ter sido um local de trabalho da pesquisadora 

durante o período que atuou na educação infantil do município. 
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 No Regimento Escolar, no que refere as competências do diretor escolar da 

educação infantil, consta como: 

 

Quadro 10 – Competências do diretor (a) do CMEI 
Art. 19 Compete ao diretor (a): 

I - Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor; 

II - Responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse; 

III - Coordenar a elaboração e acompanhar a implementação da Proposta Pedagógica 

da escola, construída coletivamente; 

IV - Coordenar e incentivar a qualificação permanente dos profissionais da educação; 

V - Implantar a Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino, em observância às 

Diretrizes Curriculares Nacionais; 

VI - Prestar contas dos recursos recebidos; 

VII - Coordenar a construção coletiva do Regimento Escolar, em consonância com a 

legislação em vigor, encaminhá-lo ao Núcleo Regional de Educação para a devida 

aprovação; 

VIII - Deferir os requerimentos de matrícula; 

IX -  Encaminhar para análise da Secretaria Municipal de Educação e Cultura definir 

em conjunto com a mesma o deferimento dos pedidos de horário estendido; 

X - Promover grupos de trabalho e estudos ou comissões encarregadas de estudar e 

propor alternativas para atender aos problemas de natureza pedagógico-

administrativa no âmbito escolar; 

XI - Definir horário e escalas de trabalho da equipe docente, dos funcionários que atuam 

nas áreas de administração escolar e da equipe de funcionários que atuam nas áreas 

de manutenção da infraestrutura escolar, preservação do meio ambiente, 

alimentação escolar e interação com o educando; 

XII -  Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem 

inseridos na Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino, juntamente com a 

comunidade escolar; 

XIII - Cooperar com o cumprimento das orientações técnicas de vigilância sanitária e 

epidemiológica; 

XIV -  Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

XV - Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 

alunos, pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

XVI - Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar 

Fonte: FRANCISCO BELTRÃO, REGIMENTO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL DELFO JOÃO FREGONESE, 2015, p. 11-12. 

Elaborado por CUCCHI, 2018. 

  

 O quadro 10, apresenta sobre as competências do diretor (a) do CMEI. As 

competências estão elencadas nas atribuições do diretor no exercício da função. Estas 

constam no Regimento Escolar do CMEI, e devem ser cumpridas pelo diretor. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação 

Infantil realiza, o acompanhamento dos CMEIs, de questões que envolvem o pedagógico,  

o administrativo e o financeiro. 
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 No anexo VIII, desta dissertação, consta a declaração de concordância das 

informações registradas, emitida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do 

Departamento de Educação Infantil. 

 

3.2 A atuação e atribuições do diretor escolar na educação infantil  

 

Para a elaboração deste item contamos com a colaboração da Secretaria Municipal 

de Educação de Francisco Beltrão, por meio do Departamento de Educação Infantil. 

O processo de atuação dos diretores está atrelado às atividades que realiza no 

CMEI, no qual foi eleito para o período de três anos65. Segundo a Secretaria Municipal 

de Educação/ Departamento de Educação Infantil (2018) ao ser nomeado na função de 

diretor escolar, os profissionais da educação infantil, recebem formação/ capacitação da 

Secretaria Municipal de Educação e cursos de aprimoramento em parceria com a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/ Campus de Francisco Beltrão, 

por meio do Curso de Graduação em Pedagogia que desenvolve projetos de extensão66 

visando a formação e capacitação dos diretores e dos demais profissionais da educação 

que atuam na educação infantil. As parcerias no processo de formação inicial  e 

continuada dos diretores e demais profissionais da educação infantil contribui para 

melhorar a qualidade da educação ofertada as crianças que frequentam os CMEIs. 

Nas atividades de formação continuada/ capacitação realizada pela Secretaria 

Municipal de Educação67 são trabalhadas questões relacionadas ao pedagógico da 

educação infantil, com atenção à regulamentação e legislação vigente; ao administrativo 

da educação infantil, com relação à parte documental e controle avaliativo do processo 

de formação educacional das crianças atendidas; as questões financeiras e patrimoniais 

dos Centros Municipais de Educação Infantil. Além de questões relacionadas ao trabalho 

em equipe como relacionamento intrapessoal e interpessoal, motivação, ética, entre 

outros aspectos. Também são analisadas pelo grupo de diretores em reuniões de trabalho, 

exemplos de situações que ocorreram ou que ocorre nos próprios CMEIs ou noticiados 

em artigos de revista ou na mídia, com o intuito de buscar alternativas na resolução de 

                                                           
65 Período de mandato conforme estabelecido no art. 1º do Decreto Municipal Nº 655/2017 de 30 de outubro 

de 2017. 
66 Projeto em andamento: A primeira infância em foco: Práticas pedagógicas e institucionais de cuidado e 

educação da criança, sob a coordenação da docente Caroline Cortelini Conceição, desenvolvido com os 

diretores ds CMEIs. 
67 As atividades de formação e capacitação realizadas pela Secretaria Municipal de Educação são 

desenvolvidas por uma servidora da Secretaria Municipal de Educação, que ocupa a função de diretora 

pedagógica, com formação em pedagogia e especializações em nível Lato Sensu na área da educação; por 

profissionais externos contratados da educação e áreas afins; e por intermédio de parcerias com instituições 

públicas e privadas de ensino.  
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problemas do cotidiano das instituições. (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018). 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação 

Infantil, procura promover trimestralmente reuniões ou grupos de trabalho, com o intuito 

de esclarecer possíveis dúvidas dos diretores e de prepará-los para as mudanças, que 

constantemente são apresentadas e implantadas no processo de gestão escolar dos Centros 

Municipais de Educação Infantil. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018). 

O objetivo da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de 

Educação Infantil, é auxiliar os diretores escolares, no exercício da função. Assim como, 

na relação deste profissional com os pais e ou responsáveis pelas crianças atendidas, e 

com a equipe de trabalho que corrobora diariamente no desenvolvimento das atividades.  

Segundo a Diretora do Departamento de Educação Infantil, as atividades de 

formação/preparação realizada pela Secretaria, têm procurado auxiliar os diretores 

escolares da educação infantil na realização do trabalho pedagógico, administrativo e 

financeiro, dentro das condições de qualidade e legalidade esperadas. Assim como, 

contribuindo para sanar problemas comuns que anteriormente ocorreram e que podem vir 

a ocorrer no processo de gestão escolar dos Centros Municipais de Educação Infantil. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 2018). 

Outra questão que tem contribuído no processo de gestão escolar dos CMEIs é a 

centralização do cadastro de reserva de vagas68 e de matrículas na Secretaria Municipal 

de Educação. Tendo em vista que esta questão tomava muito tempo dos diretores e 

dificultava o atendimento às questões pedagógicas, administrativas e financeiras da 

instituição. Além do atendimento aos pais e ou responsáveis e a equipe de colaboradores. 

Em 2018, a Secretaria Municipal de Educação, por meio da equipe de profissionais69, 

realizou outras atividades, como contratação de profissionais para atuar na sala de aula 

dos CMEIs, acompanhamento da alimentação escolar com auxílio de nutricionista, da 

higiene das crianças  e atendimento individual às crianças que apresentam algum 

                                                           
68 O cadastro de reserva de vagas é realizado na Secretaria Municipal de Educação, que na sequência, após 

avaliar as informações prestadas, direciona a demanda para o CMEI com vaga disponível, para a conversa 

com os pais/ ou responsáveis, e posterior efetivação da matrícula. 
69Colaboram na unidade da Secretaria Municipal de Educação diretamente com a gestão e acompanhamento 

dos CMEIS, 15 profissionais. Destes, 04 efetivos no departamento pedagógico, 09 efetivos e 01 estagiário 

no departamento administrativo (alimentação escolar, recursos humanos, documentação e registro, 

licitações, compra, informática, cadastro de reserva de vagas, convênios) e 01 efetiva como Secretária da 

Educação. 
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problema físico ou psicológico. Neste caso, após a autorização do responsável pela 

criança, a mesma é encaminhada ao profissional indicado, como por exemplo: psicólogo, 

fonoaudiólogo, e outros. 

A Secretaria Municipal de Educação orienta o diretor escolar, de maneira que este 

possa realizar os encaminhamentos necessários na instituição da qual é o responsável pelo 

andamento das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras. 

 No anexo VIII, apresentamos a declaração de concordância das informações 

registradas, emitida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento 

de Educação Infantil. 

 

3.3 O contexto das ações 

 

 Expomos as ações apresentadas via questionário realizado com 19 professores que 

ocupam a função de direto(a) das unidades dos CMEIs de Francisco Beltrão/PR, que teve 

o intuito de possibilitar aos  diretores manifestar-se, a partir da experiência vivenciada, 

no cotidiano do exercício da função. As questões iniciais contemplam a caracterização 

dos sujeitos e visam identificar o perfil do profissional que ocupa a função de diretor(a) 

escolar. Além de elementos sobre a formação acadêmica e profissional dos diretores. 

 Na sequência, a investigação segue pelo processo de escolha para a ocupação da 

função, e as contribuições da formação inicial para a realização das atribuições 

relacionadas a atividade de diretor(a) escolar na educação infantil. 

 Buscamos compreender, quais são as atividades que o (a) diretor(a) escolar 

desempenha com maior tempo, na gestão escolar da instituição, como por exemplo, a 

gestão administrativa, a qual é permeada por atividades relacionadas a procedimentos 

administrativos, registros, documentação, emissão de relatórios, pareceres; ou a gestão 

financeira, controle das receitas e despesas; ou a gestão pedagógica, como por exemplo, 

o planejamento das atividades pedagógicas e o desenvolvimento de atividades educativas, 

o desenvolvimento de atividades com  a equipe de trabalho sobre o processo de ensino e 

de aprendizagem, ou ainda se há indícios de outras atividades que demandam de um 

tempo maior do(a) diretor(a) na condução das atividades cotidianas do CMEI. 

 A fim de identificar quais são as principais atribuições do(a) diretor(a) escolar 

(legais e formais) com relação às atividades que realiza na prática cotidiana no CMEI. Os 

(as) diretores(as) escolares, participantes da pesquisa foram convidados(as) a listar os 

principais limites, possibilidades, desafios e perspectivas da atividade no CMEI a partir 

da prática cotidiana vivenciada. 
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Além de outras questões, que reforçam as ações investigadas com o questionário, 

como as relacionadas ao entendimento da função específica do(a) diretor(a) escolar do 

CMEI; os principais problemas/ dificuldades encontradas no cotidiano; as principais 

atividades realizadas, bem como, o conhecimento legal sobre o exercício da função, ao 

assumir a direção escolar na instituição de educação infantil. 

 Sequentemente, foram elencadas algumas atribuições sobre a atividade do(a) 

diretor(a) escolar no CMEI, com a indicação de 3 (três) alternativas que ele considera 

importante (considerando a escala de 1 a 3) e que se apresentam  com maior notoriedade 

na atuação da gestão escolar, a partir da sua prática cotidiana vivenciada no CMEI. 

 

 Quadro 11 – Atribuições elencadas70sobre as atividades do diretor 
- apoio aos educadores/ professores infantis no planejamento das atividades pedagógicas; 

-  orientação e atribuição de responsabilidades a equipe de trabalho (considerar sala de aula, 

cozinha, setor de limpeza); 

- valorização  das  habilidades e  qualidades  da  equipe  de  trabalho (considerar sala de aula, 

cozinha, setor de limpeza); 

-  ouvir os problemas apresentados pela equipe de trabalho; 

-  buscar soluções para os problemas apresentados pela equipe de trabalho; 

-  fornecer informações e sugestões para a melhoria do trabalho da equipe pedagógica e de 

apoio; 

-  promover a autoavaliação das atividades desenvolvidas no CMEI; 

-  focalizar as necessidades e resolvê-las; 

- planejar reuniões e espaços de falas/discussões  com a equipe de trabalho; 

-  estabelecer procedimentos administrativos com relação às normas internas do CMEI; 

- estabelecer procedimentos administrativos para corrigir ações e atividades falhas do processo 

de atendimento às crianças; 

- estabelecer procedimentos administrativos para corrigir ações e atividades falhas do processo 

de atendimento as famílias das crianças atendidas; 

-  acompanhar os objetivos e registros para examinar se estão sendo atendidos; 

-  executar o proposto no Projeto Político Pedagógico da instituição; 

-  comparar o Projeto Político Pedagógico da instituição com os dos demais CMEIs com 

finalidade de identificar pontos fortes e fracos da gestão escolar; 

-  averiguar o nível de satisfação das crianças que frequentam o CMEI; 

-  averiguar o nível de satisfação das famílias atendidas pelo CMEI; 

-  prever resultados com relação ao Projeto Político Pedagógico desenvolvido pela instituição; 

-  organizar formulários de cadastro reserva de vagas; 

-  organizar formulários de matrícula das crianças no CMEI; 

-  organizar pastas de acompanhamento individual e das turmas ofertadas; 

- organizar e registrar o acompanhamento da criança, durante o período que frequenta a 

instituição; 

- atribuir aos colaboradores da equipe de trabalho a responsabilidade para coletar informações 

relevantes para as atividades desenvolvidas no CMEI; 

- manter acessíveis relatórios e informações sobre a gestão administrativa, financeira e 

pedagógica do CMEI. 

-  atender às expectativas e necessidades da família da criança atendida; 

- proporcionar informações claras e precisas às famílias das crianças atendidas; 

                                                           
70 As atribuições elencadas neste quadro, foram elaboradas a partir das leituras e reflexões adquiridas 

durante a construção do texto inicial da pesquisa, e também, pela experiência enquanto educadora infantil 

de CMEI de Francisco Beltrão – PR pela pesquisadora. 
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Continuação 

- organizar e registrar o acompanhamento da criança, durante o período que frequenta a 

instituição; 

- atribuir aos colaboradores da equipe de trabalho a responsabilidade para coletar informações 

relevantes para as atividades desenvolvidas no CMEI; 

- manter acessíveis relatórios e informações sobre a gestão administrativa, financeira e 

pedagógica do CMEI. 

-  atender às expectativas e necessidades da família da criança atendida; 

- proporcionar informações claras e precisas às famílias das crianças atendidas; 

- oportunizar a participação e o envolvimento das famílias das crianças atendidas; 

- realizar a consulta a equipe pedagógica, pais e a comunidade escolar sobre decisões 

importantes a ser tomadas; 

- valorizar as parcerias com instituições públicas e privadas; 

-  utilizar os recursos financeiros destinados ao CMEI, com transparência e adequadamente; 

-  manter equipamentos, brinquedos e material e permanentes em condição de uso apropriado 

a idade das crianças atendidas; 

Elaborado por CUCCHI, 2017. 

 

As atribuições apresentadas no quadro, são atividades realizadas pelo diretor na 

prática cotidiana desenvolvida no CMEI. As ações listadas foram consideradas pela 

pesquisadora como atividades que se apresentam com maior notoriedade no exercício da 

função de diretor.  

Também foi realizada a entrevista semiestruturada, com questões gerais sobre a 

gestão escolar no CMEI, as quais, buscaram obter informações sobre o gerenciamento e 

acompanhamento da instituição, como: número de crianças atendidas atualmente no 

CMEI, considerando a faixa etária (berçário, maternal I, maternal II e Pré-escola); número 

de colaboradores do CMEI (professores de educação infantil, auxiliar de serviços gerais 

que atuam na cozinha e auxiliar de serviços gerais que atuam na limpeza); se o CMEI 

atende/ comporta as demandas do bairro e das proximidades; se a estrutura física 

disponível está condizente e apropriada para o atendimento das crianças desde o 

nascimento até os 3 (três) anos de idade. 

E por fim, indagações sobre o que pode e deve ser realizado para qualificar a 

função do diretor escolar no CMEI. Considerando as principais sugestões, e 

reivindicações de melhoria no processo de atuação destes profissionais da educação 

infantil.  

A atuação do diretor escolar no CMEI é uma função de responsabilidade que exige 

e requer dedicação exclusiva para o seu exercício. Na maioria das instituições 

pesquisadas71, o diretor é o único responsável por realizar as atividades de caráter 

                                                           
71 Somente um Centro Municipal de Educação Infantil conta com um profissional de nível médio (técnico 

administrativo), o qual foi realocado nesta instituição, e auxilia o diretor nas questões administrativas do 

CMEI. 
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administrativo, financeiro e pedagógico da instituição. As atividades cotidianas do CMEI 

acabam ocupando todo o tempo deste profissional. 

 Há preocupação, da maioria dos diretores, com relação ao acompanhamento dos 

recursos destinados à manutenção do espaço físico, alimentação, higiene e no 

atendimento às crianças. Também destacamos a importância das parcerias com entidades 

públicas e privadas, na intenção de melhorar a infraestrutura disponível e na aquisição de 

materiais pedagógicos e lúdicos para a aprendizagem  e desenvolvimento das crianças. 

 Percebemos esforço dos diretores, em valorizar a importância da família no 

ambiente escolar e no convívio com as crianças. E também, no engajamento dos pais em 

cuidar e melhorar o espaço destinado ao cuidado e à educação de seus filhos. 

 Outro registro importante foi a disponibilidade destes profissionais em colaborar 

com a pesquisa, em doar o seu tempo, para responder o questionário e as informações 

solicitadas. Além de permitirem conhecer as atividades desenvolvidas na rotina diária no 

CMEI. 

No próximo capítulo, apresentamos sobre a função do diretor nos CMEIs de 

Francisco Beltrão/PR. Apresentamos o perfil profissional e acadêmico dos professores 

que exercem a função de diretor e, alguns indicativos sobre as atividades realizadas pelo 

diretor escolar no CMEI. 
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IV -  A FUNÇÃO DO DIRETOR NOS CMEIS DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 

 

4.1 O perfil dos diretores dos CMEIS de Francisco Beltrão/PR 

 

O município de Francisco Beltrão/ PR iniciou as atividades com as crianças que 

compreendem a faixa etária do nascimento até os 3 (três) anos em 1980, quando 

inaugurou a primeira Creche72 denominada de Nice Braga, situada no bairro Miniguaçu 

em Francisco Beltrão/PR. Nos anos seguintes, foram sendo criadas as demais instituições, 

as quais, inicialmente, eram implantadas, considerando a necessidade de criar espaços de 

acolhimento e assistência às crianças mais necessitadas do município, tendo em vista, que 

muitas mães executavam atividades externas ao lar e precisavam de um local apropriado 

para deixar seus filhos. 

Durante vários anos, as atividades realizadas com as crianças tinham como 

objetivo, o cuidado e a assistência. Nesta época (1980-1998) o acompanhamento das 

instituições municipais de educação infantil era realizado pela Associação de Proteção, 

Maternidade e Infância – Dr. Haroldo Beltrão – APMI73, entidade sem fins lucrativos, 

que trabalhava em parceria com a Secretaria Municipal de Assistencia Social, igrejas, 

empresas e órgãos governamentais. 

 Com a aprovação da Lei 9394/1996, as instituições municipais de educação 

infantil, passaram por algumas alterações, dentre elas, o acompanhamento da gestão 

pedagógica e administrativa das instituições de educação infantil, sendo que a 

coordenação e organização da dinâmica desenvolvida nos CMEIs passou a ser gerida pela 

Secretaria Municipal de Educação. Consequentemente, as atividades relacionadas ao 

processo educativo e assistencial adotado nas instituições municipais de educação 

infantil, passou a atender aos objetivos atrelados ao educar e ao cuidar das crianças desde 

o nascimento até os 3 (três) anos de idade. 

Os CMEIs oferecem atendimento às crianças, com atividades direcionadas ao 

cuidar e ao educar. As turmas são divididas em: Berçário, Maternal I, Maternal II, Pré-

escola. As crianças recebem alimentação, cuidados de higiene e formação educativa. Os 

CMEIs são mantidos com recursos financeiros do governo municipal, sendo geridos e 

                                                           
72 Creche Nice Braga – Bairro Miniguaçu. 
73 Entidade sem fins lucrativos, criada em 1952 por um grupo de senhoras da sociedade, que buscava em suas ações, 

parcerias com entidades publicas e privadas para manter em funcionamento as creches da cidade. 
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acompanhados pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de 

Educação Infantil. 

A normatização e legislação, seguida e praticada nas instituições, segue o disposto 

pelas instâncias superiores de ensino, estadual e federal. E o acompanhamento das 

atividades internas do CMEI, são registradas, formalizadas e, posteriormente, 

encaminhadas para a Secretaria Municipal de Educação, e aos órgãos superiores, por meio 

de relatórios e de pareceres. Sendo estes publicizados à comunidade em geral. 

O município de Francisco Beltrão – Paraná – Brasil, dispõe de 19 Centros 

Municipais de Educação Infantil74, situados nos diversos bairros da cidade e na área 

central, atendendo aproximadamente 2.18075.  

O quadro a seguir apresenta sobre a estrutura de profissionais da educação e de 

apoio dos CMEIs de Francisco Beltrão/ Paraná, conforme dados coletados em junho de 

2018. 

 

Quadro 12 – Estrutura de profissionais da educação  e de apoio nos CMEIs de Francisco 

Beltrão76 

Função Efetivo Contrato 

temporário 

Estagiários Total 

Diretor escolar 19 --- -- 19 

Professor de 

educação infantil 

195 50 110 355 

Apoio (limpeza e 

cozinha) 

57 15 37 109 

Fonte: CUCCHI (2018) 

 

A estrutura de colaboradores conta com 37477 profissionais da educação, sendo 

que 19 professores efetivos ocupam a função de diretor escolar e 355 ocupam a função 

de professor na educação infantil (deste número 195 são profissionais efetivos, 110 

estagiários e 50 profissionais contratados por prazo determinado). Ainda conta com 

profissionais de apoio, num total de 10978 profissionais, sendo, 57 efetivos, 37 estagiários 

e 15 contratados por prazo determinado, que realizam a função de: cozinheiras e de 

serviços gerais (manutenção e limpeza). 

                                                           
74 19 Centros Municipais de Educação Infantil em funcionamento em 2018. 
75 Dados coletados na pesquisa de campo, realizada em junho/2018. 
76 Dados coletados na pesquisa de campo, realizada em junho/2018. 
77 Dados coletados na pesquisa de campo, realizada em junho/2018. 
78 Dados coletados na pesquisa de campo, realizada em junho/2018. 
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 Gráfico 01 – Faixa etária dos diretores 

 

Fonte: CUCCHI (2018). 

 

O quadro de diretores escolares (triênio 2018-2020) dos CMEIs é formado com 

perfil de jovens profissionais da educação, conforme contemplado na caracterização dos 

sujeitos pesquisados, sendo que, aproximadamente, 68% (sessenta e oito por cento) 

apresentam idade entre 26 a 40 anos, conforme apresentados no gráfico 1 (um). 

A função de diretor escolar dos CMEIs, é ocupado atualmente, por um número 

expressivo de profissionais jovens, entre 26 a 40 anos de idade. São profissionais da 

educação que atenderam os requisitos da candidatura a função, conforme o estabelecido 

na Lei nº 3818/2011, de 13 de abril de 2011 e o Decreto Municipal nº 655, de 30 de 

outubro de 2017. Ou que foram nomeados pela Secretaria Municipal da Educação para 

assumir a função de diretor no CMEI. 

Exercem a função de direção dos CMEIS, 18 diretoras, o equivalente a 94,73%, e 

01 (um) diretor, o equivalente a 5,27%. Sendo majoritariamente uma função ocupada por 

professoras.  

Com relação à escolaridade dos profissionais o índice é expressivo de diretores 

com Pós-Graduação lato sensu, tanto na área de educação quanto em outras áreas de 

formação. O gráfico 2 (dois) apresentado na sequência, a representação “Pós-Graduação 

1”, significa o número de diretores que possuem a pós-graduação lato sensu na área da 

educação, o equivalente a 52,63%, a representação “Pós-graduação 2”, significa o número 

de diretores que possuem a pós-graduação lato sensu em outra área de formação, o 

equivalente a 36,84%, e, 10,53% do quadro de diretores possuem graduação.  
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Gráfico 02 – Escolaridade dos diretores 

 

Fonte: CUCCHI (2018). 

 

No quadro de diretores dos CMEIS de Francisco Beltrão, com relação à formação 

acadêmica que há capacitação dos profisssionais para o exercício da função. Os quais 

estão, qualificados academicamente. Buscam conhecimentos e informações a respeito da 

atividade que exercem enquanto diretores na educação infantil. 

Contextualizando a questão da experiência na prática vivenciada, o gráfico 3 (três) 

na sequência,  apresenta índices sobre o tempo de atuação e da experiência do diretor na 

atividade de gestão escolar na educação infantil. 

 

Gráfico 03 – Tempo de atuação dos diretores 

 

Fonte: CUCCHI (2018). 
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 No quadro relacionado a junho de 2018, há 73% dos diretores da educação infantil  

que estão no seu 1º ano de atuação nesta função. E, 27%  possuem algum tempo de 

experiência na atuação enquanto diretor escolar de CMEI. A gestão escolar dos CMEIs 

apresenta um número representativo de profissionais iniciantes no processo de gestão dos 

CMEIs. Mesmo, com a experiência da atividade na educação infantil, como professor, 

muitas vezes, a atuação do diretor pode ficar restrita ou limitada, com relação, à tomada 

de decisões e no desenvolvimento de atividades essenciais da rotina do CMEI. 

Considerando que muitas são as atribuições do professor na função de direção que 

precisam ser executadas na prática cotidiana da instituição no processo de gestão da 

instituição. 

 Outro dado importante é a questão de que apenas 01 (uma) diretora possui 

experiência na função, em outro nível de educação que não seja o CMEI. A maioria dos 

profissionais da educação que ocupam esta função nas instituições de educação infantil, 

apresentam uma trajetória de atividade profissional direcionada à educação infantil. São 

profissionais que se identicam com a primeira infância e, desta forma, desenvolvem suas 

atividades profissionais com a educação das crianças na faixa etária que compreende 

desde o nascimento até os 3 (três) anos. 

No gráfico 4 (quatro), apresentado na sequência, expomos os dados com relação 

ao tempo de experiência dos diretores atuais na função de professor de educação infantil, 

nas instituições investigadas. 

 

Gráfico 04 – Tempo de experiência como professor na educação infantil dos diretores  

 

Fonte: CUCCHI (2018). 
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Sobre o tempo de experiência como professor de educação infantil: 100% dos 

profissionais da educação que ocupam a função de diretor possuem experiência em sala 

de aula com as crianças desde o nascimento até os 3 (três) anos de idade.  

Outro dado importante é  sobre a forma de acesso à função de direção. 

No quadro atual dos diretores dos CMEIs, 13 profissionais, o equivalente a 

68,42%, que atuam na função foram selecionados para a função por meio da participação 

direta da comunidade escolar, ou seja, por meio da eleição no triênio 2018-2020. O 

processo utilizado foi a eleição para a escolha do profissional. 

 O gráfico 5 (cinco) na sequência, apresenta estas informações. 

 

Gráfico 05 – Formas de ingresso na função de diretor escolar do CMEI 

 

Fonte: CUCCHI (2018). 

 

Temos 6 (seis) profissionais, o equivalente a 31,58% que atuam na função de 

diretor escolar, foram nomeados pela Secretaria Municipal de Educação. Segundo a 

Diretora Municipal de Educação Infantil, estes profissionais foram nomeados em virtude 

de não haver profissionais da educação interessadas em assumir a função de direção em 

algumas das instituições, ou por não ter profissionais  aptos a atender as exigências 

previstas na Lei Municipal 3818/2011 de 13 de abril de 2011 e pelo Decreto Municipal 

655, de 30 de outubro de 2017 no CMEI de atuação. 
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Paro (2016), defende a participação da comunidade em geral na tomada de 

decisões que envolve a estrutura administrativa das instituições de ensino 

Uma estrutura administrativa da escola adequada à realização de 

objetivos educacionais de acordo com os interesses das camadas 

trabalhadora deve também prever mecanismos que facilitem e 

estimulem a participação dos pais e membros da comunidade em geral 

nas decisões aí tomadas. (PARO, 2016, p. 125). 

 

 Os diretores escolares dos CMEIs foram consultados sobre a questão de terem ou 

não formação inicial, graduação ou especialização, conhecimentos relacionados à gestão 

escolar. Nesta indagação, 9 (nove) diretores, o equivalente a 47% responderam 

positivamente, e 10, equivalente a 53%, negativamente. Este dado, indica que mais de 

50% dos atuais diretores escolares do CMEI, não têm formação inicial sobre a gestão 

escolar. 

 Os diretores que sinalizaram ter recebido formação com temáticas sobre a gestão 

escolar, citaram alguns conteúdos, dentre eles: organização pedagógica; organização 

administrativa; gestão de pessoas/ recursos humanos; noções de planejamento, controle e 

direção; ética; relações interpessoal e intrapessoal; trabalho em equipe; mediação e 

resolução de conflitos; cumprimento de leis e normatizações; liderança; motivação; 

inovação/ aperfeiçoamento; manutenção e controle do patrimônio; tomada de decisão; 

acompanhamento e orientação das práticas pedagógicas; supervisão; coordenação. 

 “[...] qualificar os profissionais implica instigá-los a conhecerem e se 

aprofundarem num movimento permanente e sistemático de construção do 

conhecimento”. (SANCHES, 2003, p. 14).   

A formação acadêmica e sistemática dos diretores com base na qualificação e 

aperfeiçoamento tem sido um fator importante destes profissionais, no desenvolvimento 

das atribuições atreladas à função de direção nos CMEIs. 

Neste sentido, a importância das normatizações e leis que estabelecem a 

necessidade de formação inicial para o exercício da função, seja esta, a de professor ou 

de diretor no âmbito das instituições de ensino. 

Os dados apresentados no gráfico 6 mostram que para 9 (nove) diretores, o 

equivalente a 47% deles, as atividades relacionadas à gestão administrativa, que 

envolvem as atividades relacionadas a procedimentos administrativos, registros, 

documentação, emissão de relatórios e pareceres, ocupam a maior parte do tempo do 

diretor na instituição. A gestão pedagógica envolve: o planejamento das atividades 

pedagógicas; o desenvolvimento de atividades educativas; com a equipe de trabalho sobre 

o processo de ensino e aprendizagem; o acompanhamento das crianças, foi sinalizado por 
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4 (quatro) diretores (equivalente a 21 %). A gestão financeira não foi citada por nenhum 

dos pesquisados.79 Ainda 4 (quatro) diretores, o equivalente a 21%, sinalizaram que os 

três tipos de gestão (administrativa, financeira e pedagógica) apontadas na questão, 

tomam igualmente o tempo das atividades realizadas. Com relação a outro forma ou tipo 

de gestão, 02 (dois) diretores, o equivalente a 11%, citaram  a gestão de pessoas, 

principalmente na questão que trata sobre a resolução de conflitos entre os profissionais 

da equipe e com os pais e ou responsáveis pelas crianças atendidas no CMEI. 

Na sequência o gráfico 6 (seis), apresenta as informações coletadas sobre a 

utilização do tempo do diretor nas atividades desenvolvidas no CMEI. 

 

Gráfico 06 – Utilização do tempo do diretor nas atividades desenvolvidas no CMEI 

 

Fonte: CUCCHI (2018). 

 

A questão da gestão administrativa foi considerada como a que mais ocupa o 

tempo, na instituição de atuação. Cabe destacar, que os diretores realizam todas as 

funções, como: direção, coordenação, supervisão, atividade administrativas (secretaria), 

e, esporadicamente, cobrem as ausências de outros profissionais, seja em sala de aula ou 

nas atividades de apoio.  

Desta forma, há dificuldade dos diretores para acompanhar o proposto no Projeto 

Político Pedagógico ou até mesmo atender uma criança ou um pai, em determinados 

períodos da atividade diária no CMEI, devido às várias atribuições que lhe são atribuídas 

no exercício da função. 

                                                           
79 A gestão financeira não foi citada pelos diretores pesquisados, considerando que a gestão financeira dos 

CMEIs é realizada pela Secretaria Municipal de Educação e pela Associação de Pais e Mestres – APMF 

de cada CMEI. 
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(...) as dificuldades em promover relações humanas mais cooperativas 

e solidárias no interior da escola, vividas por um diretor as voltas com 

problemas de segurança, falta de professores, insuficiência de 

funcionários, deterioração do prédio e equipamentos, falta de recursos 

financeiros para dar conta das inumeras carências da escola. Tudo isto 

lhe rouba o tempo que poderia estar empregando no cuidado com o 

pedagógico e no relacionamento com alunos, pessoal escolar e 

membros da comunidade. (PARO, 2016, p. 29-30). 

 

 A questão de ter apenas um profissional da educação na equipe administrativa, 

pedagógica e financeira do CMEI, inviabiliza outras questões importantes, como por 

exemplo: o acompanhamento do planejamento pedagógico dos professores; preparação 

de reuniões internas de trabalho com a equipe de profissionais; formação e 

aperfeiçoamento da equipe de profisssionais; acompanhamento das atividades realizadas 

em sala de aula; atendimento aos pais e a comunidade em geral, entre outras atividades. 

Neste sentido, algumas atividades que deveriam ser desenvolvidas com a equipe de 

profissionais, com as famílias e com as crianças ficam comprometidas.  

Cabe destacar o esforço pessoal e profissional dos diretores em melhorar a 

qualidade do processo formativo das crianças atendidas, além da preocupação com a 

valorização dos demais profissionais que desempenham as diversas funções na 

instituição. 

Há empenho dos diretores em proporcionar melhorias significativas no ambiente 

educacional do CMEI,  na busca constante de melhorar a prática do cuidado e do processo 

educativo das crianças, por meio de um ambiente acolhedor, receptivo, formativo. Uma 

prática educativa voltada à formação da criança na sua integralidade e  no seu 

desenvolvimento. 

A reflexão sobre a própria prática, a introdução de propostas reflexivas 

na ação didática faz com que saiamos de um terreno de certezas dadas 

por outras e de rotinas comportamentais, etc., para passarmos a um 

terreno de tomada de decisões, de debate, de insegurança, de criação [...]. 

(ZABALZA, 1994, p. 65). 

 

Todo processo de reflexão contribui para que novas possibilidades sejam 

propostas, novos desafios sejam superados com o intuito de qualificar e de melhorar o 

trabalho que vem sendo realizado na prática cotidiana das instituições.  

As reflexões dos diretores auxiliam na compreensão dos pontos deficitários do 

processo educativo, e na busca de soluções para as questões que precisam ser 

desenvolvidas e aprimoradas no processo de ensino e de aprendizagem, nas relações 

cotidianas, desenvolvidas e realizadas a partir do trabalho em equipe, nas interações com 

as famílias e com a comunidade atendida. 
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O processo de gestão escolar, por meio do trabalho desenvolvido pelo diretor é 

marcado por vários desafios diários que permeiam a educação infantil e a construção do 

conhecimento das crianças desde o seu nascimento até os 3 (três) anos de idade. 

 

4.2 Alguns indicativos sobre a atividade do diretor escolar do CMEI80 

 

Destaque para as contribuições dos diretores dos CMEIs, com relação às 

atribuições, limites, possibilidades, desafios e perspectivas a partir da prática cotidiana 

vivenciada na instituição de atuação. 

Sobre as principais atribuições do diretor escolar com relação às atividades que 

realiza na prática cotidiana no CMEI, apresentamos: a) acompanhamento das crianças; b) 

manter a equipe de trabalho; c) organizar adequadamente os espaço; d) atender os pais e 

ou responsáveis; e) transparência no uso dos recursos do CMEI; f) prestação de contas; 

g) resolução de conflitos; h) manutenção da estrutura física e equipamentos; i) auxiliar e 

acompanhar os professores no planejamento pedagógico; j) cuidar da alimentação e 

higiene; k) coordenar as atividades pedagógicas desenvolvidas; l) realizar as atividades 

administrativas; m) mediar a relação família e equipe de profissionais do CMEI; n) 

elaborar e presidir reuniões com a equipe de profissionais e com os pais e ou responsáveis; 

o) cuidar da parte documental; p) zelar pela ordem no ambiente; q) atender às solicitações 

da Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos superiores; r) acompanhar o 

desenvolvimento das crianças atendidas; s) valorização da equipe de profissionais; t) 

prestar esclarecimentos quando necessários, entre outras atividades. 

Os diretores ainda listaram os principais limites, possibilidades, desafios e 

perspectivas da atividade do diretor escolar no CMEI, a partir da prática cotidiana 

vivenciada. Os indicativos estão descritos na sequência do texto. 

Com relação aos limites destacamos: a) dificuldade de acompanhar as atividades 

desenvolvidas com as crianças; b) dificuldade de acompanhar os professores no 

planejamento das atividades pedagógicas; c) escassez de recursos; d) problemas de 

infraestrutura; e) falta de material pedagógico; f) falta de envolvimento dos 

colaboradores, pais e a comunidade nas ações internas e externas promovidas nos 

CMEIS; g) falta de vagas para atender a demanda; h) dificuldade de exercer as funções 

requeridas e exigidas na prática diária da gestão (coordenação, supervisão, secretária, 

direção); i) falta de conhecimento teórico sobre a gestão escolar; j) falta de 

                                                           
80 Registrados conforme dados coletados realizada por meio da aplicação de questionários aos diretores escolares dos 

Centros Municipais de Educação Infantil (junho/2018). 
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comprometimento de alguns colaboradores; l) morosidade administrativa na resolução de 

problemas e  contratação de serviços essenciais. 

Como possibilidades da atividade do diretor escolar, apresentamos: a) 

desenvolvimento de liderança administrativa e pessoal; b) contribuição no processo de 

ensino e aprendizagem das crianças; c) busca de parcerias com entidades e instituições 

do poder público e privado; d) gestão adequada e com transparência dos recursos 

financeiros; e) busca da manutenção do equilíbrio emocional da equipe de colaboradores; 

f) resolução de conflitos e de situações constrangedoras entre os colaboradores e com os 

pais; g) valorização dos colaboradores e dos pais no processo de ensino e de 

aprendizagem; h) reflexão sobre a prática de gestão nos CMEIs; i) planejamento de ações 

de melhoria; j) traçar metas e estratégias para alcançar melhores resultados de 

desenvolvimento e de aprendizagem das crianças; l) busca de conhecimentos para 

resolver problemas e ou situações adversas que ocorrem na instituição; m) busca de 

capacitações/ formação para embasamento teórico sobre o processo de gestão; n) 

participação em eventos e palestras formativos. 

A prática cotidiana vivenciada pelos diretores dos CMEIs apresenta alguns 

desafios, dentre eles: a) dificuldade de proporcionar às crianças um ambiente formativo 

e acolhedor; b) dificuldade de lidar e de relacionar-se com determinados colaboradores; 

c) dificuldade de mobilizar a equipe de trabalho de maneira harmoniosa; d) dificuldade 

de acompanhar a prática pedagógica dos colaboradores; e) mediar conflitos e interesses 

adversos na equipe de trabalho; f) lidar com a escassez de recursos financeiros para 

compra direta de materiais pedagógicos e lúdicos; g) conscientizar os pais e ou 

responsáveis, da importância da família no acompanhamento e na educação dos seus 

filhos; h) organizar e manter estruturas físicas deficitárias e inadequadas para a idade das 

crianças atendidas; i) superar as expectativas da equipe de trabalho, dos pais e da 

Secretaria Municipal de Educação, com relação à atuação no cargo de gestor; j) resolver 

situações problemas com o mínimo de tempo, considerando a morosidade administrativa 

do setor público; l) manter o diálogo e o respeitos com todos os sujeitos envolvidos; m) 

desenvolver de fato, uma gestão democrática e participativa; n) conciliar todas as funções 

que são atribuídas e requeridas na prática do diretor escolar do CMEI. 

Sobre as perspectivas da gestão no CMEI: a) valorização dos profissionais que 

atuam diretamente na educação infantil; b) melhorar o processo de ensino e de 

aprendizagem das crianças atendidas; c) ter a disposição, da gestão escolar do CMEI, uma 

coordenação pedagógica, que possa auxiliar no planejamento pedagógico dos professores 

e no acompanhamento das atividades formativas com as crianças; d) dispor de um quadro 
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de colaboradores efetivos, visando diminuir a rotatividade de profissionais; e) ampliar e 

melhorar a estrutura física dos CMEIs, com espaços adequados e apropriados a idade das 

crianças; f) melhorar a participação dos pais e ou responsáveis nas atividades promovidas 

e organizadas nos CMEIs; g) melhorar a participação dos pais e ou responsáveis no 

processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças; h) buscar ampliar o 

número de parcerias e de apoiadores nos CMEIs, bem como, o envolvimento da 

comunidade local, na busca de melhorias; i) melhorar a qualidade do atendimento 

prestado as crianças; j) oferecer condições apropriadas de cuidado, higiene e de formação 

integral a criança; l) propiciar formação e capacitação aos colaboradores; m) qualificar e 

melhorar a qualidade da atuação do gestor, diante de um cenário de adversidades e de 

desafios diários. 

As informações apresentadas no texto, sintetizam a participação dos 19 professores 

que atuam como diretores, considerando diversos aspectos que cerceiam o processo de 

atuação na gestão escolar dos CMEIs. Bem como, as atribuições realizadas na prática 

cotidiana; a superação das dificuldades e dos desafios na função de direção; as 

possibilidades de realização no ambiente,  a partir da ação do diretor em parceria com a 

comunidade escolar envolvida e as perspectivas de mudança e de transformação na 

formação das crianças. 

No quadro a seguir, apresentamos os resultados das atribuições elencadas pelo 

diretor escolar da educação infantil, como as mais importantes na  prática vivenciada no 

CMEI, considerando a escala de 1 (um) a 3 (três). 

 

Quadro 13 – Atribuições  mais  importantes  consideradas  pelos diretores - Escala de 1 

(um) a 3 (três) 

Escala Atribuições mais importantes 

1 - Orientar e atribuir  responsabilidades à equipe de trabalho (considerar sala 

de aula, cozinha, setor de limpeza); (07) 

- Valorização das habilidades e qualidades da equipe de trabalho (considerar 

sala de aula, cozinha, setor de limpeza); (06) 

- Apoio aos educadores/ professores infantis no planejamento da atividades 

pedagógicas; (03) 

- Focalizar as necessidades e resolvê-las; (01) 

 - Fornecer informações e sugestões para a melhoria do trabalho da equipe 

pedagógica e de apoio; (01) 

- Oportunizar a participação e o envolvimento das famílias das crianças 

atendidas; (01) 
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Continuação 

2 - Buscar soluções para os problemas apresentados pela equipe de trabalho; 

(03) 

- Planejar reuniões e espaços de falas/ discussões com a equipe de trabalho; 

(03) 

- Executar o proposto no Projeto Político Pedagógico da instituição; (03) 

- Oportunizar  a   participação  e  o  envolvimento  das  famílias  das crianças 

atendidas; (02) 

- Atribuir aos colaboradores da equipe de trabalho a resonsabilidade para 

coletar informações relevantes para as atividades desenvolvidas no CMEI; 

(01) 

- Atender às expectativas e necessidades da família da criança atendida; (01) 

- Proporcionar informações claras e precisas às famílias das crianças 

atendidas; (01) 

 

 - Valorização das habilidades e qualidades da equipe de trabalho (considerar 

sala de aula, cozinha, setor de limpeza); (01) 

- Apoio aos educadores/ professores infantis no planejamento da atividades 

pedagógicas; (01) 

- Utilizar os recursos financeiros destinados ao CMEI, com transparência e 

adequadamente; (01) 

- Manter equipamentos, brinquedos e material permanentes em condição de 

uso apropriado a idade das crianças atendidas; (01) 

- Manter acessíveis relatórios e informações sobre a gestão administrativa, 

financeira e pedagógica do CMEI; (01) 

3 - Utilizar os recursos financeiros destinados ao CMEI, com transparência e 

adequadamente; (08) 

- Atender às expectativas e necessidades da família da criança atendida; (03) 

- Oportunizar a participação e o envolvimento das famílias das crianças 

atendidas; (03) 

- Manter equipamentos, brinquedos e material permanentes em condição de 

uso apropriado a idade das crianças atendidas; (01) 

- Realizar a consulta a equipe pedagógica, pais e a comunidade escolar sobre 

decisões importantes a ser tomadas; (01) 

- Focalizar as necessidades e resolvê-las; (01) 

- Orientação e atribuição de responsabilidades a equipe de trabalho 

(considerar sala de aula, cozinha, setor de limpeza); (01) 

- Proporcionar informações claras e precsas as famílias das crianças 

atendidas; (01) 

Fonte: CUCCHI, 2018. 

  

O quadro 12 apresenta as atribuições mais importantes consideradas pelos 

diretores na escala de 01 (um) a 3 (três). Destaque na escala 01 (um) para a orientação e 

atribuição de responsabilidades a equipe de trabalho (considerando a sala de aula, 

cozinha, setor de limpeza), a qual foi citada por 7 (sete) diretores. Percebe-se uma 

preocupação dos diretores com relação a orientação e distribuição de tarefas a equipe de 

trabalho. Considerando a escala 2 (dois), temos três atribuições que se destacam, sendo 

elas: a busca de soluções para os problemas apresentados pela equipe de trabalho; o 
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planejamento das  reuniões e espaços de falas/ discussões com a equipe de trabalho e a 

executação do proposto no Projeto Político Pedagógico da instituição. E na escala 03 

(três) destaque para a utilização dos recursos financeiros destinados ao CMEIs, com 

ênfase na transparência e no uso adequado pelos diretores. 

 As atividades desenvolvidas pelos diretores no exercício da função, têm se 

apresentado como desafios diários a estes profissionais da educação, devido 

principalmente, ao acúmulo de funções que são exercidas na prática cotidiana nos Centros 

Municipais de Educação Infantil. São os diretores os responsáveis por gerir toda as 

questões que envolvem o administrativo, o financeiro e o pedagógico da instituição de 

atuação. Não existe nos CMEIs, até então, outros profissionais81, como por exemplo, um 

coordenador pedagógico para auxiliar o diretor nas atividades pedagógicas. São eles que 

lidam cotidianamente com as mais diversas situações, que ocorre internamente e, em 

algumas vezes, resolvem outros questões externas, que refletem nas atividades 

desenvolvidas e nas condições de cuidado e saúde das crianças. 

 São os diretores que orientam a equipe de profissionais que atuam na instituição, 

que medeiam a resolução de problemas pessoais e coletivos, que interagem com as 

famílias, que se preocupam com a qualidade do atendimento e educação das crianças. 

Que buscam a partir da prática cotidiana, uma educação direcionada ao cuidar e ao educar. 

Uma educação que possibilita à criança aprender e se desenvolver. 

Notamos, preocupação dos diretores sobre a importância das famílias das crianças 

atendidas no CMEI, por meio da ações de envolvimento, participação e de fiscalização 

das atividades que são propostas e desenvolvidas no ambiente da instituição. Paro (2016) 

contribui nesta questão, ao apresentar sobre o papel da família na instituição escolar. 

[...] o importante não é seu saber técnico, mas a eficácia com que 

defende seus direitos de cidadão, fiscalizando a ação da escola e 

colaborando com ela na pressão junto aos órgãos superiores do Estado 

para que este ofereça condições objetivas possibilitadoras da realização 

de um ensino de boa qualidade. (PARO, 2016, p.65). 

 

 A realização da pesquisa, reforça algumas hipóteses iniciais, dentre elas, a 

sobrecarga de trabalho dos profissionais da educação que ocupam a função de diretor, 

pois inúmeras atividades administrativas, pedagógicas e financeiras são atribuídas, ao 

assumir a função de diretor no CMEI. Ou seja, o diretor assume todas as funções atreladas 

à gestão da instituição, porque não há uma equipe pedagógica nos CMEIs para auxiliá-

lo. 

                                                           
81 Iniciou-se em 2019, uma discussão na Secretaria Municipal de Educação Infantil para a criação da função 

de coordenador pedagógico para auxiliar o diretor nas atividades inerentes a gestão escolar dos CMEIs. 
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Outra questão é para a representatividade deste profissional, nas inúmeras 

situações que ocorrem no local onde está inserido  e também externas à instituição. Além 

da busca de parcerias com o público e o privado, de apoio às atividades internas, eventos, 

reformas, capacitação, entre outras atividades. 

 Os diretores, apesar das limitações pessoais ou acadêmicas, buscam 

incessantemente realizar um trabalho com qualidade, driblando a falta de profissionais 

efetivos, a falta de formação dos membros do grupo de trabalho, a diminuição dos 

recursos financeiros destinados à manutenção e de investimentos em estrutura física, os 

problemas com relação à falta de vagas, entre outras situações. Buscam realizar um 

trabalho de gestão adequado aos recursos destinados  a cada CMEI. Demonstrando a 

partir de suas ações, compromisso e responsabilidade com relação ao trabalho 

desenvolvido na gestão, na atuação e contribuindo, diretamente, na construção de um 

processo educativo com qualidade as crianças. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

A história da educação infantil no município de Francisco Beltrão no Paraná 

iniciou em 1980,  pela necessidade de abrigar, proteger e assistir com alimentação e 

higiene as crianças da faixa etária que compreendiam desde o nascimento até os 6 (seis) 

anos de idade82, principalmente dos bairros mais carentes. 

 Destaque na história da educação infantil do município é para o trabalho de um 

grupo de senhoras voluntárias que iniciaram, por meio da Associação de Proteção à 

Maternidade e Infância (APMI) – Dr. Haroldo Beltrão e das igrejas da época. Uma série 

de atividades direcionadas ao acolhimento, atendimento, proteção, cuidado. Atividades 

que visavam proporcionar condições humanas e sociais às crianças mais necessitadas do 

município.  

Destaque ainda, para as entidades governamentais, por meio da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Legião Brasileira de Assistência, e também, entidades 

sem fins lucrativos, que abraçaram a causa e lutaram por oferecer condições de vida, de 

cuidado, de assistência, de proteção e educação às crianças desassistidas do município, 

por meio do repasse de recursos financeiros para manter as instituições implantadas, com 

a oferta de alimentação, pagamento de aluguel dos espaços de funcionamento das 

primeiras creches e pagamento de pessoal para o cuidado das crianças atendidas. 

 Nesta construção histórica da educação infantil no município, a  ênfase é para a 

contribuição das entidades sem fins lucrativos, como: Associações de moradores, grupos 

de mães e entidades religiosas. Com relação à implantação e criação das primeiras 

creches, como assim foram denominadas até o ano de 1998 no município e passaram a 

partir de 1998 a nomenclatura de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). 

Evidenciamos a questão do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9394/96, no que se refere à educação infantil como primeira 

etapa da educação básica e como processo de formação da criança desde o seu 

nascimento. A educação infantil passa a ser gerida pela Secretaria Municipal de Educação 

do município a partir de 1998. Até então, esta foi gerida pela Associaçao de Proteção à 

Maternidade e Infância – APMI em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

 Atualmente, os CMEIs oferecem atendimento às crianças na faixa etária que 

compreende desde o nascimento até os 3 (três) anos de idade. As crianças atendidas nos 

                                                           
82 No início da implantação dos CMEIs, antigas Creches, a faixa etária das crianças atendidas compreendia 

desde o nascimento até os 6 (seis) anos de idade. 
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CMEIS recebem cuidado, proteção e educação, visando a sua aprendizagem e seu 

desenvolvimento. O município de Francisco Beltrão/PR conta com 19 CMEIs, atendendo 

aproximadamente 2.180 crianças83. O número de vagas disponível  não é suficiente para 

atender a demanda das famílias, que procuram para matricular seus filhos nas instituições 

municipais de educação infantil. 

 O quadro de profissionais que atuam em sala de aula na educação infantil é 

constituído por 55% de  efetivos e 45% de estagiários, com contratos temporários. O que 

acarreta em constante rotatividade de profissionais e dificuldade para os diretores em 

organizar e manter uma equipe de trabalho permanente nas instituições. Cabe frisar, que 

neste ano (2018) a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, realizou concurso público 

(Edital 068/2018 de 26 de março de 2018)84 para professor de educação infantil para atuar 

nos CMEIs. 

 Com relação ao Concurso Público para contratação de professores efetivos, para 

atuar na educação infantil, foi publicado na data de 18 de dezembro de 2018,  o Edital 

215/201885, do Executivo Municipal, que tratou da convocação de 65 candidatos 

aprovados para professor da rede municipal - CMEIs. A entrega da documentação para 

aceite da vaga ocorre de 02 de janeiro a 02 de fevereiro de 2019. Os novos professores de 

educação infantil assumem as atividades nos CMEIs em fevereiro/2019, após a tomada 

de posse em data a ser definida pela administração municipal. 

 Apesar dos avanços na educação infantil do município, com relação ao 

atendimento das crianças nos CMEIs, principalmente, com relação ao pedagógico 

adotado no processo de aprendizagem e desenvolvimento e, da valorização do quadro de 

profissionais por meio do plano de cargos e salários implantado nos últimos anos, temos 

a questão da estrutura física de alguns CMEIs, que necessitam ser readequadas ou 

construídas novas, visando dar condições apropriadas a estes espaços utilizados pelas 

crianças. Temos também, a demanda de brinquedos e materiais lúdicos para cada faixa 

etária de criança atendida, além, de melhorias nos parquinhos externos ou nas áreas 

destinadas à atividade do brincar e de recreação das instituições. 

 Com relação ao processo de gestão escolar realizado pelos diretores, ficou 

evidente a necessidade de ampliar a equipe administrativa e pedagógica dos CMEIs. 

Considerando que há no quadro atual apenas o diretor para realizar todas as funções 

                                                           
83 Dados de Junho/2018. 
84Disponível em: http://franciscobeltrao.pr.gov.br/concursos/edital-068-2018/. Acesso em: 10 de dezembro 

de 2018. 
85 Disponível em: http://franciscobeltrao.pr.gov.br/concursos/edital-068-2018/ 215-18 Professor da Rede 

Municipal-CMEI . Acesso em: 03 de janeiro de 2019. 

http://franciscobeltrao.pr.gov.br/concursos/edital-068-2018/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/concursos/edital-068-2018/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/concursos/edital-068-2018/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/concursos/edital-068-2018/
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/wp-content/themes/franciscobeltrao/download.php?f=aHR0cDovL2ZyYW5jaXNjb2JlbHRyYW8ucHIuZ292LmJyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAzLzIxNS0xOC1Qcm9mZXNzb3ItZGEtUmVkZS1NdW5pY2lwYWwtQ01FSS5kb2NkYXRlPTIwMTktMDEtMDM=
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/wp-content/themes/franciscobeltrao/download.php?f=aHR0cDovL2ZyYW5jaXNjb2JlbHRyYW8ucHIuZ292LmJyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAzLzIxNS0xOC1Qcm9mZXNzb3ItZGEtUmVkZS1NdW5pY2lwYWwtQ01FSS5kb2NkYXRlPTIwMTktMDEtMDM=
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/wp-content/themes/franciscobeltrao/download.php?f=aHR0cDovL2ZyYW5jaXNjb2JlbHRyYW8ucHIuZ292LmJyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAzLzIxNS0xOC1Qcm9mZXNzb3ItZGEtUmVkZS1NdW5pY2lwYWwtQ01FSS5kb2NkYXRlPTIwMTktMDEtMDM=
http://franciscobeltrao.pr.gov.br/wp-content/themes/franciscobeltrao/download.php?f=aHR0cDovL2ZyYW5jaXNjb2JlbHRyYW8ucHIuZ292LmJyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAzLzIxNS0xOC1Qcm9mZXNzb3ItZGEtUmVkZS1NdW5pY2lwYWwtQ01FSS5kb2NkYXRlPTIwMTktMDEtMDM=
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atreladas à gestão da instituição, esta condição contribui na fragilização o processo 

administrativo, financeiro e pedagógico. Foi sugerido pelos próprios diretores 

participantes na pesquisa,  de que cada CMEI tenha pelo menos  um profissional para 

atuar como coordenador pedagógico em cada instituição86, visando auxiliar e acompanhar 

os professores nas atividades relacionadas ao planejamento das atividades, organização 

das salas de aula, realização das atividades e acompanhamento das crianças atendidas. 

Com relação às dificuldades e desafios do profissional diretor de CMEI, no exercício da 

função, citamos: 

 Como principais, a relação com a equipe de trabalho e a relação com os pais, as 

famílias  das crianças atendidas. Bem como, a relação com a comunidade, por meio do 

envolvimento de todos no processo de gestão e na construção de uma educação com 

qualidade para as crianças. As questões apresentadas são sanadas pela própria atuação do 

diretor ao desempenhar seu trabalho no ambiente educativo, na busca constante de 

parcerias e  na resolução das questões deficitárias junto as instâncias superiores e com a 

comunidade envolvida. 

 Consideramos como evidência a importância da formação inicial do professor, 

que ocupa a  função de diretor na educação infantil. Com destaque para o papel da 

Universidade, por meio do curso de Pedagogia, na formação acadêmica e continuada 

deste profissional. Além, da contribuição teórica sobre o processo de gestão apresentado 

por diversos autores, que apresentam contribuições importantes sobre a atividade da 

gestão nos ambientes educativos. Bem como, a importância do conhecimento da gestão  

escolar para a prática cotidiana do diretor no exercício da função. Embora, enfatizamos 

para o fato de que, a disciplina específica com carga horária de 68 horas sobre a gestão 

escolar ofertada no Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE/ Francisco Beltrão, percebemos como não suficiente para a formação do 

professor que atuará na gestão escolar das instituições de educação infantil.  Desta forma, 

não compreendemos que a formação do professor que atuará na gestão escolar seja a mais 

importante para o Curso em questão. Ressaltamos que esta questão fica para uma 

discussão futura. 

 Destacamos a contribuição histórica da educação infantil, considerando o quanto 

o aporte  teórico sobre a trajetória histórica é importante, para compreender o processo de 

                                                           
86 Com relação a questão do profissional para atuar como coordenador pedagógico, não foi coletado nesta 

pesquisa, informações junto aos profissionais diretores sobre a forma de ingresso para esta função no CMEI. 

Apenas apontada a demanda de mais este profissional da educação com a intenção de melhorar o trabalho 

desenvolvido pelos diretores. 
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implantação da educação infantil nos países europeus e, consequentemente, no Brasil, no 

Paraná e em Francisco Beltrão. Além de entender, os elementos que direcionam o 

processo como um todo, diante da complexidade que envolve a questão do educar e cuidar 

as crianças da educação infantil. Com destaque para o registro histórico da educação 

infantil no município, a qual, apresentou-se como uma atividade  que  resgata aspectos 

históricos importantes sobre o processo de criação e implantação das  instituições 

municipais de educação infantil, até os dias atuais. Registramos os avanços significativos 

com relação ao atendimento das crianças, valorização dos profissionais, capacitação e 

aprimoramento das práticas pedagógicas e na estrutura física, com ambientes adequados 

e apropriados. 

 As contribuições acerca da normatização da função do diretor dos CMEIs, no 

município, vão desde  a criação das leis municipais, que regem o processo de escolha e 

de eleição aos critérios essenciais para a candidatura do professor de educação infantil 

para a função, bem como, das atribuições ao assumir a função no CMEI. A 

regulamentação possibilitou a participação da comunidade escolar no processo de escolha 

do diretor. Porém ainda há um número consideravél de CMEIs com diretores que foram 

indicados pela administração municipal para o exercício da função, o que nos parece 

ainda um processo frágil para o processo de democratização das instituições de educação 

infantil do município. 

 A função do diretor nos CMEIS, segue com destaque para o perfil de diretor  como 

jovens, com pouca experiência na gestão, porém já atuam como professor na educação 

infantil, o que auxília e contribui na realização das atribuições relacionadas à função. 

Possuem  formação acadêmica na área da educação, porém mais de 50% deles, não 

tiveram na formação inicial, conhecimentos sobre a gestão escolar.  

Os indicativos sobre as atividades mostram as limitações, dificuldades e desafios 

da prática cotidiana do diretor no exercício da função no CMEI. Nas possibilidades e 

perspectivas mencionadas, destaque para o esforço destes profissionais em proporcionar 

um ambiente educativo acolhedor para as crianças, para os profissionais que atuam na 

instituição e para as famílias das crianças atendidas. 

 A pesquisa sobre o processo de gestão escolar nos CMEIs, um estudo de caso de 

Francisco Beltrão/ PR possibilitou compreender a atuação do diretor no processo de 

gestão com as mais diversas atribuições desenvolvidas, por este profissional,  na prática 

cotidiana do exercício da função. Ressaltando a sobrecarga de atribuições o que interfere 

na qualidade do trabalho dos diretores no ambiente educativo, considerando que o diretor 

exerce todas as funções atreladas à gestão escolar da instituição. 
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 Esperamos que os dados e aspectos históricos apresentados neste trabalho, possam 

instigar outras pesquisas sobre o processo de gestão na educação infantil, a fim de elencar 

elementos que visam acrescentar e melhorar as discussões sobre o tema da pesquisa 

apresentado. E qualificar as práticas realizadas pelos profissionais da educação que atuam 

diretamente no processo de gestão dos Centros de Educação Infantil, seja em nosso 

município ou em outros locais e regiões do nosso país. 
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Apêndice I – Instrumento de pesquisa - questionário 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MESTRADO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário faz parte da coleta de dados do Projeto de Pesquisa intitulado: O 

processo de gestão escolar nos Centros de Educação Infantil a partir da atuação dos 

gestores. Cujo objetivo é analisar a função e a atuação dos gestores escolares no processo 

de gestão nos Centros de Educação Infantil, no município de Francisco Beltrão – PR. 

Comunicamos que sua identidade não será divulgada e  os dados serão tratados de 

maneira sigilosa, sendo utilizados apenas fins científicos. 

Antecipadamente agradecemos a disponibilidade em colaborar com a pesquisa. 

 

Pesquisadora: Andreia Zuchelli Cucchi 

Orientadora: Profa. Dra. Mafalda Nesi Francischett 

______________________________________ 

 

1) Idade: 

(  ) 20-25 anos 

(  ) 26-30 anos 

(  ) 31-35 anos 

(  ) 36-40 anos 

(  ) 41-45 anos 

(  ) 46-50 anos 

(  ) acima de 51 anos 

 

2) Sexo: 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

3) Escolaridade: 

(  ) Superior Incompleto 

(  ) Superior Completo em Pedagogia 

(  ) Superior Completo em outra área de formação: Qual? ________________________ 

(  ) Curso de Especialização na área da Educação 

(  ) Curso de Especialização em outra área de formação: Qual? ____________________ 

(  ) Curso de Mestrado. Qual área de formação? ________________________________ 

(  )  Curso de Doutorado. Qual área de formação?_______________________________ 

 

4) Há quantos anos você atua como gestor escolar neste CMEI? 

(  ) este é o 1° ano 

(  ) 01-02 anos 

(  ) 03-04 anos 

(  ) 05-06 anos 
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(  ) 07-08 anos 

(  ) 09-10 anos 

(  ) acima de 11 anos. Quantos? ..........................  

 

5) Você possui experiência como gestor escolar em outro nível de educação que não 

seja o CMEI. 

(  ) Sim. Identifique onde...............................  

(  ) Não. 

 

6) Em caso de resposta afirmativa na questão 05, quanto é o tempo de experiência? 

(  ) 01-03 anos 

(  ) 04-06 anos 

(  ) 07-09 anos 

(  ) 10-12 anos 

(  ) 13-15 anos 

(  ) acima de 16 anos  

 

7) Você possui experiência como educador infantil e/ou professor de educação 

infantil? 

(  ) Sim. Onde?__________________________________________________________ 

(  ) Não 

 

8) Em caso de resposta afirmativa na questão 07, quanto é o tempo de experiência? 

(  ) 01-03 anos 

(  ) 04-06 anos 

(  ) 07-09 anos 

(  ) 10-12 anos 

(  ) 13-15 anos 

(  ) acima de 16 anos  

 

9) O cargo de gestor escolar no CMEI, o qual você ocupa, foi adquirido por meio, 

de qual alternativa: 

(  ) concurso público para o cargo de gestor escolar. 

(  ) eleição direta com a participação da comunidade escolar (professores, equipe de 

apoio e pais); 

(  ) nomeação pela Secretaria Municipal de Educação; 

(  ) outro modo. 

Qual?__________________________________________________________________ 

 

10) Você recebeu na sua formação inicial (graduação ou especialização), 

conhecimentos relacionados à gestão escolar. 

(  ) Sim (por meio de habilitação na área da gestão escolar, disciplina específica, curso 

de graduação e ou especialização). Identifique qual a instituição? 

______________________________________________________________________ 

(  ) Não ( nenhuma formação especifica direcionada a gestão escolar). 

 

11) Cite os principais conhecimentos/ conteúdos que você lembra e elenca como 

importantes para o exercício da atividade de gestão escolar. 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 
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5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________ 

 

12) Para você gestor escolar o maior tempo das atividades que realiza  são utilizados 

com as atividades estão relacionadas a: 

(  ) gestão administrativa do CMEI. (atividades relacionadas a procedimentos 

administrativos, registros, documentação, emissão de relatórios, pareceres); 

(  ) gestão financeira do CMEI.  (atividades relacionadas a gestão financeira, otimização 

de recursos financeiros, controle de gastos e despesas); 

(  ) gestão pedagógica do CMEI. (atividades relacionadas a gestão pedagógica, 

planejamento das atividades pedagógicas, desenvolvimento de atividades educativas, 

atividades com  a equipe de trabalho sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

acompanhamento das crianças); 

(  ) Outra forma. Identifique e comente sobre ela: 

______________________________________________________________________ 

 

 

13) Enquanto gestor escolar quais são as principais atribuições (legais/formais) com 

relação às atividades que realiza na prática cotidiana no CMEI, elencar as principais (em 

ordem crescente de importância): 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________ 

 

14) Em sua opinião, quais são os principais limites da atividade do gestor escolar no 

CMEI a partir da prática cotidiana vivenciada, elencar as principais? (em ordem crescente 

de importância): 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________ 

 

15) Em sua opinião, quais são as principais possibilidades da atividade do gestor 

escolar no CMEI a partir da prática cotidiana vivenciada, elencar as principais? (em 

ordem crescente de importância): 
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1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________ 

 

16) Em sua opinião, quais são os principais desafios da atividade do gestor escolar no 

CMEI, considerando as práticas cotidianas vivenciadas, elencar as principais? (em ordem 

crescente de importância): 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________ 

 

17) Em sua opinião, quais são as principais perspectivas da atividade do gestor escolar 

no CMEI, considerando as práticas cotidianas vivenciadas, elencar as principais? (em 

ordem crescente de importância): 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________________ 

9._____________________________________________________________________ 

10.____________________________________________________________________ 

 

18) Apresentamos algumas atribuições do gestor escolar de educação infantil, 

considerando o que realmente acontece no CMEI, marque somente 3 alternativas que 

você considera importante (considerando a escala de 1 a 3) que se apresentam  com 

maior notoriedade na atuação da gestão escolar, a partir da sua prática cotidiana 

vivenciada no CMEI: 

( ) apoio aos educadores/ professores infantis no planejamento das atividades 

pedagógicas; 

(  ) orientação e atribuição de responsabilidades a equipe de trabalho (considerar sala 

de aula, cozinha, setor de limpeza); 

(  ) valorização das habilidades e qualidades da equipe de trabalho (considerar sala de 

aula, cozinha, setor de limpeza); 

(  ) ouvir os problemas apresentados pela equipe de trabalho; 

(  ) buscar soluções para os problemas apresentados pela equipe de trabalho; 
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( ) fornecer informações e sugestões para a melhoria do trabalho da equipe pedagógica 

e de apoio; 

(  ) promover a autoavalição das atividades desenvolvidas no CMEI; 

(  ) focalizar as necessidades e resolve-las; 

(  ) planejar reuniões e espaços de falas/discussões  com a equipe de trabalho; 

( ) estabelecer procedimentos administrativos com relação as normas internas do 

CMEI; 

(  ) estabelecer procedimentos administrativos para corrigir ações e atividades falhas 

do processo de atendimento as crianças; 

(  ) estabelecer procedimentos administrativos para corrigir ações e atividades falhas 

do processo de atendimento as famílias das crianças atendidas; 

(  ) acompanhar os objetivos e registros para examinar se estão sendo atendidos; 

(  ) executar o proposto no Projeto Político Pedagógico da instituição; 

(  ) comparar o Projeto Político Pedagógico da instituição com os dos demais CMEIs 

com finalidade de identificar pontos fortes e fracos da gestão escolar; 

(  ) averiguar o nível de satisfação das crianças que frequentam o CMEI; 

(  ) averiguar o nível de satisfação das famílias atendidas pelo CMEI; 

(  ) prever resultados com relação ao Projeto Político Pedagógico desenvolvido pela 

instituição; 

(  ) organizar formulários de cadastro reserva de vagas; 

(  ) organizar formulários de matrícula das crianças no CMEI; 

(  ) organizar pastas de acompanhamento individual e das turmas ofertadas; 

( ) organizar e registrar o acompanhamento da criança, durante o período que frequenta 

a instituição; 

(  ) atribuir aos colaboradores da equipe de trabalho a responsabilidade para coletar 

informações relevantes para as atividades desenvolvidas no CMEI; 

( ) manter acessíveis relatórios e informações sobre a gestão administrativa, financeira 

e pedagógica do CMEI; 

(  ) atender as expectativas e necessidades da família da criança atendida; 

(  ) proporcionar informações claras e precisas as famílias das crianças atendidas; 

(  ) oportunizar a participação e o envolvimento das famílias das crianças atendidas; 

( ) realizar a consulta a equipe pedagógica, pais e a comunidade escolar sobre decisões 

importantes a ser tomadas; 

(  ) valorizar as parcerias com instituições públicas e privadas; 

( ) utilizar os recursos financeiros destinados ao CMEI, com transparência e 

adequadamente; 

(  ) manter equipamentos, brinquedos e material e permanentes em condição de uso 

apropriado a idade das crianças atendidas; 

 

 

Muito obrigado! Sua participação foi primordial para a realização da pesquisa. 
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Apêndice II – Instrumento de pesquisa – entrevista semiestrutura 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 

CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MESTRADO 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Esta entrevista trata-se de um dos instrumentos para a coleta de dados do Projeto de 

Pesquisa intitulado: O processo de gestão escolar nos Centros de Educação Infantil a 

partir da atuação dos gestores, cujo objetivo é “Analisar a função e a atuação dos gestores 

escolares no processo de gestão nos Centros de Educação Infantil, no município de 

Francisco Beltrão – PR”. 

Comunicamos que sua identidade não será divulgada e os dados serão tratados de maneira 

sigilosa, sendo utilizados apenas para fins científicos. 

Antecipadamente agradecemos a disponibilidade em colaborar com a pesquisa. 

 

Pesquisadora: Andreia Zuchelli Cucchi 

Orientadora: Profa. Dra. Mafalda Nesi Francischett 

______________________________________ 

 

 

1) Quantas crianças são atendidas atualmente no CMEI?  

2) Número  de crianças atendidas  conforme cada faixa etária: 

(Berçário........, Maternal I.............., Maternal II.................. e Pré-escola..................) 

3) Quantos colaboradores há no CMEI? 

(Professores de educação infantil..........,  auxiliar de serviços gerais que atuam na 

cozinha.......  e auxiliar de serviços gerais que atuam na limpeza.....? 

4) O CMEI atende as demandas do bairro onde esta situada?  

5) A estrutura física é condizente e apropriada, na sua avaliação, para atender as 

crianças da faixa etária de 0 a 4 anos? 

6) Qual é sua função específica no CMEI? 

7) Quais são os principais problemas  encontrados no CMEI?  

8) Descreva  sobre a função que ocupa, quais são as atividades realizadas no cotidiano 

do CMEI? 

9) No seu entender qual é a função do Gestor do CMEI? Está de acordo com o que você 

faz? 

10) Você consegue exercer sua função conforme a legislação atribui ao cargo? 

(  ) Sim. Justifique! 

(  ) Não. Justifique! 

11) O que você acha que deveria ser mudado para qualificar sua função de gestor(a) 

no CMEI? 
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Apêndice III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

                                                   

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Aprovado na   Comitê de               

Ética em Pesquisa – CEP                                                  

CONEP em 04/08/2000   

 

ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Título do Projeto: O processo de gestão escolar nos Centros de Educação Infantil a 

partir da atuação dos gestores 

Pesquisadora: Andreia Zuchelli Cucchi – Telefone para contato: 46-35204845 

Orientadora: Profa. Dra. Mafalda Nesi Francischett 

Prezado (a) gestor (a) educacional convidamos Vossa Senhoria a participar dessa 

pesquisa que tem como objetivo “Analisar a função e a atuação dos gestores escolares no 

processo de gestão nos Centros de Educação Infantil, no município de Francisco Beltrão 

– PR”. 

O propósito é de analisar as atribuições do gestor dos Centros de Educação Infantil e 

compreender de que modo à formação acadêmica inicial atribui ou não características a 

função. Como também, identificar as principais atividades desenvolvidas e efetivadas 

pelo gestor (a) na educação infantil referente ao cargo que ocupa e sobre as funções que 

desenvolvem na condição de gestor do CMEI, procurando identificar os limites e 

possibilidades da prática dos gestores dos Centros Municipais de Educação Infantil 

referida e requerida pela formação inicial. Além de apresentar as perspectivas e desafios 

do gestor na Educação Infantil e as mudanças ocorridas na prática.  

Para tanto, utilizaremos como instrumentos para a coleta de dados o questionário com 

questões abertas e fechadas e a entrevista semiestruturada, com o intuito de verificar vossa 

opinião  sobre o processo de gestão escolar e a prática cotidiana, considerando 

principalmente vossa atuação nos Centros Municipais de Educação Infantil. 

Durante sua participação no projeto de pesquisa, ressaltamos que não são previstos danos, 

nem risco de vazamento com relação aos dados coletados. O intuito da pesquisa é 

compreender a função e a atuação do gestor nos Centros Municipais de Educação Infantil. 

Desta forma, ressaltamos que, caso não se sinta a vontade para participar terá toda 

liberdade em manifestar tal decisão. Sua identidade não será divulgada em hipótese 
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alguma e os dados serão tratados de maneira sigilosa, sendo utilizados apenas para fins 

científicos. No caso de dúvidas ou da necessidade de relatar algum acontecimento, poderá 

nos contatar pelos telefones mencionados acima ou o Comitê de Ética pelo número 45-

3220-3092. 

Este documento será assinado em duas vias, sendo uma delas entregue ao sujeito da 

pesquisa. 

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar da pesquisa. 

Nome completo: _________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________ 

 

Eu, Andreia Zuchelli Cucchi declaro que forneci todas as informações do projeto de 

pesquisa ao participante. 

_______________________________________________________________ 

 

Francisco Beltrão/PR, _____ de _______________ de ______. 
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Apêndice IV 

 

 Criação das Creches/ CMEIs em Francisco Beltrão/ PR (1980 a 2018) 

Ano de 

Criação 

Localização Nome da Creche/ CMEI Alterações/ informações adicionais 

1980 

 

Bairro Miniguaçu Creche Nice Braga 

Atual CMEI Nice Braga 

Inauguração em 10/11/1980, junto ao Centro Social Urbano. 

Entrega a comunidade em 10/12/1980; 

Mudança para sede própria em 1990;  

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 451/1995, de 29 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Nice Braga, retroagindo a abril de 1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2480/1996 – SEED/PR; 

Inauguração em 12 de julho de 2007 das obras de reforma e ampliação. 

1980 Bairro Entre Rios Creche Lea Sanderson Camilotti Desativada em 1983; 

1982 Bairro Industrial Creche Industrial Inicio das atividades em 15/06/1982; 

Desativada em 1984; 

1980 Bairro Cango Creche Maria Helena Vandresen 

(Centro Social Maria Helena 

Vandresen) 

Atual CMEI Pequeno Príncipe 

Implantação em 1980, funcionando em salas emprestadas do Colégio Bom Pastor; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 434/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Helena Vandresen, retroagindo a 

abril de 1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2476/1996 – SEED/PR; 

Alteração da nomenclatura para Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, 

por meio da Resolução nº 3759/1996, de 25 de setembro (SEED/Paraná); 

Realização de obras de reforma nas salas existentes em 2002; 

Implantação da brinquedoteca, e inauguração em 08 de junho de 2002; 

Em 2007 o CMEI recebeu obras de reforma e ampliação. 

1983 Bairro São Miguel Creche São Miguel 

Atual CMEI Carrossel 

Implantação em novembro 1983 em espaços cedidos; 

Inauguração da sede própria em novembro de 1985; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 435/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil São Miguel, retroagindo a abril de 1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2601/1996 – SEED/PR; 
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Continuação 

   Alteração da nomenclatura para Centro Municipal de Educação Infantil Carrossel, por 

meio da Resolução nº 3758/1996, de  25 de setembro (SEED/Paraná); 

Em 2001 o CMEI recebeu reformas internas e externas; 

Em 2002 a inauguração da brinquedoteca; 

1990 Bairro Pinheirinho Creche Marli Abdala 

Atual CMEI Marli Abdala 

Inauguração da sede própria em novembro de 1990, a qual foi utilizada até 2001; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 431/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Marli Abdala, retroagindo a abril de 

1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2598/1996 – SEED/PR; 

Mudança para as instalações da Escola Municipal Alaor Santos em 2002; 

Reformas em 2002; 

Reinauguração e entrega da brinquedoteca em 2004. 

1991 Bairro Padre Ulrico Creche Diva Martins 

Atual CMEI Diva Martins 

Inauguração da sede própria em 1991; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 432/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Diva Martins, retroagindo a abril de 

1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2479/1996 – SEED/PR; 

Obras de ampliação em 1994; 

Reforma e ampliação em 2007; 

1992 Bairro Alvorada Creche Nancy Pinto de Moraes 

Atual CMEI Nancy Pinto de Moraes 

Instalado em 1992; 

Inauguração em 01/02/1994; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 433/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Nanci Pinto de Moraes, retroagindo a 

abril de 1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2599/1996 – SEED/PR; 

Em 2008, obras de reforma e ampliação. 

1993 Bairro Jardim 

Floresta 

Creche Zelir Vetorello 

Atual CMEI Zelir Vetorello 

Implantação do CMEI Zelir Vetorello em 12/10/1993; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 436/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Zelir Vetorello, retroagindo a abril de 

1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2474/1996 – SEED/PR; 

Inauguração da sede própria em setembro de 1995. 
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Continuação 

1994 Bairro Cristo Rei Creche Criança Esperança 

Atual CMEI Professora Ivanir de 

Albuquerque 

Implantação do CMEI Criança Esperança 1994; 

Inauguração da sede própria em dezembro de 2000; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 438/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2477/1996 – SEED/PR; 

Alteração da nomenclatura para Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ivanir 

de Albuquerque, por meio da Resolução nº 4050/2006, de 01 de setembro 

(SEED/Paraná). 

1994 Bairro Pinheirinho Creche Recanto Feliz, junto ao CAIC 

Atual CMEI Sonho Meu 

Implantação e inauguração da sede própria em 17/03/1994; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 437/1995, de 15 de setembro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, retroagindo a abril de 

1994;  

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2475/1996 – SEED/PR; 

Alteração da nomenclatura para Centro Municipal de Educação Infantil Sonho Meu, por 

meio da Resolução nº 3757/1996, de  25 de setembro (SEED/ Paraná). 

1996 Bairro Luther King Creche Mater Day Desativada em 1998. 

1998 Bairro Padre Ulrico Creche Herbet de Souza “Betinho” 

Atual CMEI Herbet de Souza 

“Betinho” 

Implantação e inauguração da sede própria em 26/06/1998; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 290/1998, de 07 de agosto, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Herbet de Souza “Betinho”; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 1751/2000 – SEED/PR; 

Obras de reforma e ampliação em 2008. 

2000 Bairro Sadia Creche Idalino Rinaldi 

Atual CMEI Idalino Rinaldi 

Implantação em janeiro de 2000; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 170/2000, de 27 de abril, que trata da criação 

do Centro Municipal de Educação Infantil Idalino Rinaldi; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 2734/2000 – SEED/PR; 

Inauguração em junho de 2000. 

2000 Bairro Industrial Creche Delfo João Fregonese 

Atual CMEI Delfo João Fregonese 

Implantação e inauguração em junho de 2000; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 239/2000, de 14 de junho, que trata da criação 

do Centro Municipal de Educação Infantil Delfo João Fregonese; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 3646/2000 – SEED/PR. 
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   Implantação e inauguração em dezembro de 2007; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 1924/2005 – SEED/PR; 

2004 Bairro Novo 

Mundo 

CMEI Mundo Encantado Implantação e inauguração em outubro de 2004; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 204/2004, de 13 de outubro, que trata 

da criação do centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado; 

Autorizado pela Resolução nº 1924/2005, de 15 de julho, expedida pela Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná. 
2009 Bairro Marrecas CMEI Cantinho do Céu Implantação em 2009; 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 341/2009, de 22 de julho, que trata da criação 

do Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho do Céu; 

Aguardando conclusão da obra da sede própria para 2018; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 3666/2000 – SEED/PR; 

2011 Bairro Luther King CMEI Dalva Paggi Claus Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 248/2011, de 20 de maio, que trata da criação 

do Centro Municipal de Educação Infantil Dalva Paggi Claus; 

Implantação e inauguração em julho de 2011; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 4900/2011 – SEED/PR; 

2014 Bairro Cantelmo CMEI Professora Carmen Vargas 

Vanin 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 019/2004, de 08 de janeiro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Carmen Vargas Vanin; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 6293/2014 – SEED/PR; 

Implantação e inauguração em junho de 2014. 

2015 Bairro Seminário CMEI Luiz Carlos da Silva – Tio 

Didio 

Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 755/2014, de 10 de outubro, que trata da 

criação do Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Carlos da Silva – Tio Didio; 

Autorizado o funcionamento pela Resolução nº 712/2015 – SEED/PR; 

Implantação e inauguração em julho de 2015. 

2017 Centro CMEI Aquarela Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 224/2017, de 09 de março, que trata da criação 

do Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela 

Implantação em abril de 2017. 

2017 Bairro Alvorada CMEI Arco Iris Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 437/2017, de 05 de julho, que trata da criação 

do Centro Municipal de Educação Infantil Arco Íris; 

Implantação em outubro de 2017. 

Elaborado por CUCCHI, 2018.
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Anexo I – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) – Expedido 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE 
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Anexo II – Declaração emitida pela Senhora Maria de Lourdes Villar Arruda 
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Anexo III – Declaração emitida pela Senhora Eva Cadore Martins dos Santos 
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Anexo IV – Declaração emitida pela Senhora Rosa de Fatima Fiorentin Vandresen 
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Anexo V – Regimento Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil São 

Miguel – Creche e Pré-escola 
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Anexo VI - Decretos Municipais de criação e de alterações dos Centros de 

Educação Infantil 
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Anexo VII - Resoluções de autorização para funcionamento e de alterações dos 

Centros Municipais de Educação Infantil expedidas pela Secretaria de Estado de 

Educação do Paraná 
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Anexo VIII – Declaração emitida pela Senhora Maritânia Broening 
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Anexo IX – Declaração emitida pela Senhora Irma Capelin Slongo Pegoraro 

 

 

 

 


