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1. INTRODUÇÃO
O documento aqui apresentado trata-se de um conjunto de normas que definem a organização administrativa, 

didática, pedagógica e disciplinar da instituição, com diretrizes que devem ser implementadas e praticadas por 

todos os envolvidos na ação educativa dos Centros de Educação Infantil (CEI)  É um documento que apresenta a 

proposta pedagógica, assim como define os objetivos e as responsabilidades de toda comunidade escolar 

Na década de 1990, com a promulgação da LDBEN n º 9 394/1996, foi concedida autonomia para as 

instituições de ensino construírem seus Regimentos Escolares de acordo com a própria organização disciplinar, 

administrativa e pedagógica 

Para a Fundação Fé e Alegria do Brasil, o atual Regimento surge com a proposta de implementar ações corporativas 

com ênfase no conceito de rede e que possibilitem o trabalho colaborativo e a geração de conhecimento, 

enfatizando a importância da autonomia de cada Centro, além de considerar a diversidade dos municípios e das 

comunidades atendidas 

O regimento foi construído a partir da coleta de documentos já existentes nos CEIs, estando de acordo com a 

legislação aplicada à educação do nosso país, bem como missão, visão e valores institucionais  Está de acordo 

com uma proposta de gestão democrática, visando à qualidade do ensino, ao fortalecimento da autonomia 

pedagógica, à valorização da participação da comunidade escolar e ao cumprimento das ações educativas 

estabelecidas no Projeto Político Pedagógico 

De acordo com o sumário, o documento contém princípios que garantem a legalidade da ação educativa 

desenvolvida nos CEIs e as orientações que norteiam as ações 

Nesse contexto, o Regimento Escolar apresentado deve ser reconhecido como um instrumento essencial para a 

qualidade dos serviços educacionais desenvolvidos nas diferentes comunidades em que a Fundação Fé e Alegria 

do Brasil está inserida 

https://soundcloud.com/jesuitasbrasil/soar-ri-06
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2. DA IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA DE JESUS 
    E DA FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA

2.1. A COMPANHIA DE JESUS
A Companhia de Jesus é uma instituição religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola e aprovada pela Igreja 

Católica, na pessoa do Papa Paulo III, no ano de 1540  Presente em cerca de 100 países nos cinco continentes, a 

Companhia realiza uma forte contribuição para a educação em todo mundo 

A educação jesuíta propõe um conceito e um método de ensino inovador – a Pedagogia Inaciana  O objetivo 

principal da Pedagogia Inaciana é o desenvolvimento integral da pessoa, uma educação que visa formar homens 

e mulheres que se ponham a serviço da humanidade  A formação integral nessa proposta educativa contempla a 

pessoa em todas as áreas do seu ser, corpo, mente e espírito, formando assim sujeitos com excelência humana e 

acadêmica, equilibrados, conhecedores de Deus e prontos para se colocarem a serviço do outro 

2.2. FÉ E ALEGRIA – HISTÓRICO E IDENTIDADE
A Fundação Fé e Alegria é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover 

ações sociais e também oferecer educação de qualidade para os menos favorecidos, formando assim homens e 

mulheres conscientes de seus papéis como cidadãos 

A Educação Popular na Companhia de Jesus engloba  uma série de trabalhos e de atividades realizadas em 

conjunto com a comunidade local por meio do seu próprio conhecimento 

A missão da Companhia de Jesus tem em vista:

“Promover educação de excelência, inspirada nos valores cristãos e jesuíticos, contribuindo para a formação de 

cidadãos competentes, conscientes, compassivos, criativos e comprometidos  ”

Foi nesse contexto que o Padre José Maria Veláz, SJ, jesuíta, inquieto com a falta de acesso à educação em Caracas, 

na Venezuela, conhecendo um pouco da realidade do bairro Cátia, um local onde não existiam escolas, teve a 

inspiração de ofertar educação de qualidade em parceria com pessoas da comunidade e estudantes 

O marco do nascimento da Fundação Fé e Alegria foi o encontro do Padre José Maria Vélaz, SJ, com estudantes da 

Universidade Católica André Bello, no bairro Cátia  Foi quando nasceu o sonho de realizar a missão da Companhia 

de Jesus, levar educação de qualidade a crianças e jovens, contribuindo assim para uma transformação 

social no local 

Após esse encontro, Abraham Reyes, um pedreiro que morava com a sua esposa e oito filhos no bairro de Cátia, 

ofereceu a própria casa para que ali fosse a primeira escola  Então, no dia 5 de março de 1955, havia cerca de 100 

crianças sentadas no chão e 70 meninas no andar superior  Não tinha mesas, nem carteiras, nem quadro-negro, 

mas aquele local apresentava pela primeira vez a educação escolar para as crianças da comunidade, possibilitando 

novos horizontes para suas vidas 

Esse acontecimento é considerado o marco da identidade de Fé e Alegria  Desde então, a integração dos saberes 

formais e não-formais passou a ter importância fundamental no movimento  Era o caminho para dar oportunidades 

aos mais pobres, além de explicitar e alimentar a prática educativa como ferramenta de transformação social na 

perspectiva da defesa dos direitos conquistados e da criação de novos direitos 

https://soundcloud.com/jesuitasbrasil/soar-ri-07
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A resposta à proposta de Educação Popular Integral foi rápida  Em menos de 10 anos, o movimento chegou a 

10 000 crianças e jovens na Venezuela e, em 1964, tornou-se compromisso da Companhia de Jesus  A partir de 

então, foi levada a outros países da América Latina, obtendo respostas similares àquela oferecida pela Venezuela 

No Brasil, a Fundação Fé e Alegria começou as suas atividades no ano de 1981, a partir de um compromisso 

acolhido pela Companhia de Jesus no Brasil, iniciando a atuação nacional do movimento com a Educação Infantil 

em uma pequena creche em Mauá, região metropolitana de São Paulo (SP) 

No decorrer desses anos, Fé e Alegria do Brasil ampliou seus horizontes geográficos e educacionais  Atualmente1, 

possui 32 unidades, localizadas em 14 estados brasileiros, as quais beneficiam crianças, jovens e adultos por meio 

de ações realizadas nas áreas de Educação e Promoção Social 

2.2.1. Rede de Escolas de Fé e Alegria

Centros Educativos Fé e Alegria

Estado Centro Endereço
Capacidade 

Espaço Físico

São Paulo
Centro Educacional 

Infantil Taipas

Estrada das Taipas, 3630 - Jardim Alvina 

São Paulo/SP CEP: 02991-001
140

Santa 
Catarina

Centro de Educação Infantil 

Jardim de Laranjeiras

Rua Américo Vespúcio, 350 - Barra do Aririu 

Palhoça/SC CEP: 88134-420 
207

Minas 
Gerais

Centro de Educação 

Infantil Palmital

Rua João Higino Rodrigues, 162 – Palmital 

Santa Luzia/MG CEP: 33140-700  
255

Mato 
Grosso

Centro de Educação Infantil 

Rosa Mutran Maluf

Rua 22 de Novembro S/N - Jardim União 

Cuiabá/MT CEP: 78055-855 
120

Mato 
Grosso

Centro de Educação Infantil 

Padre José Tem Cate

Rua Clóvis Pompeu de Barros s/nº - Bairro 

Novo Paraíso II | Cuiabá/MT CEP: 78055-714  
135

 

 

1  Fonte: Relatório Fé e Alegria 2020
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3. DOS FINS E OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO

3.1. MISSÃO
A Fundação Fé e Alegria é um movimento de Educação Popular e Promoção Social promovido pela Companhia 

de Jesus em colaboração com outras pessoas e instituições comprometidas com a construção de um mundo mais 

humano e justo  A partir das comunidades nas quais trabalha, ela impulsiona, de forma colaborativa, processos 

educativos integrais e inclusivos, defendendo a universalidade do direito à educação de qualidade como bem 

público, além de se comprometer com a transformação das pessoas, promovendo uma cidadania global para a 

construção de sistemas sociais democráticos  

3.2. VISÃO
Tem como visão ser referência em Educação  Popular, inclusiva e de qualidade,  trabalhando nas fronteiras 

de maior  exclusão social e incidindo em políticas  públicas com o objetivo de auxiliar na construção de 

sociedades equitativas, solidárias, participativas e livres de violência para um mundo humano e mais justo    

3.3. VALORES
São valores institucionais:

• Fé

• Alegria

• Educação Popular

• Compromisso

• Cultura

• Justiça

• Paz

• Direitos da Criança e do Adolescente

• Excelência na educação

3.4. OFERTA DE EDUCAÇÃO GRATUITA, DE QUALIDADE, E  
        PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO

A Fundação Fé e Alegria do Brasil é uma entidade certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social, 

reconhecida pela atuação desenvolvida nas áreas de assistência social e educação  Para ambas as áreas, a Fundação 

deve cumprir com normativas específicas a fim de manter os registros e certificados obtidos em âmbito federal, 

estadual e municipal 

O Programa de Bolsas de Estudo caracteriza-se pela concessão de bolsas de estudo para a criança que comprovar 

um perfil socioeconômico de acordo com as normativas legais  Trata-se, portanto, de ação que tem como 

princípio aferir o perfil socioeconômico das crianças atendidas nas escolas da Fundação Fé e Alegria do Brasil, 

https://soundcloud.com/jesuitasbrasil/soar-ri-09
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por meio da coleta de dados e análise de documentos comprobatórios do respectivo grupo familiar, a fim de 

garantir o cumprimento da Lei n  12 101, de 27 de novembro de 2009 e da Lei n  12 868, de 15 de outubro de 

2013, regulamentadas pelo Decreto n  8 242, de 23 de maio de 2014, Portaria Normativa do MEC n  15, de 11 de 

agosto de 2017 

As referidas normativas determinam que as entidades beneficentes de assistência social que prestam serviços 

integralmente gratuitos devem atender a proporção de, no mínimo, uma criança–cuja renda familiar mensal per 

capita não exceda o valor de um e meio salário mínimo–para cada cinco crianças matriculadas 

“As instituições que prestam serviços mediante convênio com órgãos públicos devem assegurar que as crianças 

a serem contabilizadas no atendimento da proporcionalidade de bolsas sejam selecionadas segundo o perfil 

socioeconômico definido na Lei nº 12 101, de 2009 ”2 Nesse contexto, as escolas deverão realizar a aferição do 

perfil socioeconômico de todas as crianças, observando procedimentos a serem devidamente norteados por 

sua mantenedora 

As crianças com perfil socioeconômico determinado pelas leis citadas anteriormente serão consideradas bolsistas 

integrais  Entende-se por bolsista integral a criança cuja família possui renda per capita de até um e meio salário 

mínimo 3 Para fins de contabilização das bolsas integrais junto aos órgãos competentes, as escolas comprovarão 

o perfil socioeconômico por meio dos documentos do grupo familiar da criança beneficiada 

3.5. PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES PARA AFERIR O PERFIL  
        SOCIOECONÔMICO DAS CRIANÇAS

Anualmente, todas as crianças matriculadas nos Centros Educativos da Fundação Fé e Alegria do Brasil devem, 

por meio dos seus responsáveis legais, ter o perfil aferido mediante análise socioeconômica a ser realizada por 

assistente social conforme diretriz institucional 

Os procedimentos para análise socioeconômica são divulgados a cada ano, sendo de responsabilidade 

do(a) responsável legal da criança preencher o formulário socioeconômico, conforme modelo institucional 

disponibilizado pela escola, além de entregar e apresentar, no dia da entrevista com a assistente social, os 

documentos originais de todos os membros do grupo familiar, assim como as respectivas cópias 

2 Portaria Normativa do MEC n  15/2014

3  Lei 12 101/2009 Artigo 14  Para os efeitos desta Lei, a bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou anuidades escolares 

fixadas na forma da lei, vedada a cobrança de taxa de matrícula e de custeio de material didático 

 § 1o A bolsa de estudo integral será concedida à criança cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de 1 1/2 (um 

e meio) salário mínimo 

https://soundcloud.com/jesuitasbrasil/soar-ri-10
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4. EDUCAÇÃO INFANTIL
A Fundação Fé e Alegria possui atividades de Educação Infantil–creche e pré-escola -, tendo por finalidades:

• Cumprir a Lei nº  9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), especialmente o Capítulo II 

– Da Educação Básica, que, ao citar a Educação Infantil de 0 a 06 anos como 1ª etapa da Educação Básica, 

prescreve o disposto no Artigo 29–“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade ”–e o constante no Art. 30–“A 

educação infantil será oferecida em: I–creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade; II–pré-escolas, para as crianças de quatro a 5 anos e 11 meses.”

É necessário organizar o trabalho para que o tempo, o espaço, as brincadeiras e as interações entre o CUIDAR e o 

EDUCAR possibilitem situações de desenvolvimento e de aprendizagens significativas para as crianças  Por isso, os 

principais objetivos da Fundação com a oferta de educação infantil são:

• Promover uma educação integral e de qualidade, comprometida com os princípios cristãos de igualdade, 

justiça e solidariedade, capaz de tornar crianças em sujeitos autônomos, visando a transformação social, 

em parceria com as camadas populares 

• Promover a formação de pessoas conscientes de suas potencialidades e da realidade que as rodeia, 

abertas à transcendência, e que sejam agentes de mudança e protagonistas do próprio desenvolvimento 

• Contribuir com a criação de uma nova sociedade em que suas estruturas tornem possíveis a inter-

religiosidade, a solidariedade e a vivência de uma fé comprometida com o amor e a justiça 

• Reconhecer o espaço institucional como um dos contextos de desenvolvimento da criança, cuja função 

é oferecer condições para seu desenvolvimento físico, social, espiritual e emocional  Isso implica em 

dar atenção à criança como pessoa em contínuo crescimento, compreendendo a sua singularidade, 

identificando e respondendo às suas necessidades, assim como desenvolver práticas educativas que 

incluam cuidados e brincadeiras nas quais a criança possa interagir com seus pares e adultos, além de 

aprendizagens orientadas de forma integrada 

• Identificar as capacidades próprias de cada fase do desenvolvimento infantil em que os(as) professores(as) 

possam oferecer condições espaciais, materiais, humanas e de tempo para que ocorram situações de 

interação e aprendizagem significativas 

• Levar em consideração que os procedimentos, as atitudes, os hábitos alimentares, os cuidados com 

a saúde e higiene e as concepções de educação são diretamente influenciadas por crenças e valores 

culturais do grupo social no qual a criança está inserida  Da mesma maneira, é preciso perceber que 

essas concepções manifestam-se de forma implícita ou explícita nas expectativas em relação ao papel 

da instituição 

• Construir e fortalecer instâncias de participação, ampliando canais de comunicação em que tais valores, 

atitudes, crenças e expectativas possam se expressar, ser conhecidas e também negociadas 

• Organizar o trabalho para que o tempo, o espaço, as brincadeiras e as situações de cuidado e de 

aprendizagens significativas possibilitem a criança a:

https://soundcloud.com/jesuitasbrasil/soar-ri-11
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a Desenvolver uma autoimagem positiva e construir sua identidade cultural, étnica e religiosa 

b Desenvolver-se enquanto sujeito autônomo 

c Expressar-se por meio das diferentes linguagens: corporal, verbal, plástica, entre outras 

d Ampliar o seu universo cultural 

e Ter acesso a espaços e situações estimulantes que possibilitem vivenciar diferentes experiências, faz-de-

conta, leitura, escrita, jogos e brincadeiras tradicionais, assim como interagir com objetos, ideias e pessoas, 

ampliando o conhecimento de si e do mundo 

f Aprender a ser e a conviver em uma sociedade baseada nos valores de justiça, participação e solidariedade 

4.1. DO CONTEXTO EDUCACIONAL

4.1.1. Credo Pedagógico

Culturalmente, o credo é reconhecido como uma oração que professa a fé, ou seja, traz em si mesmo o fundamento 

da espiritualidade, cultuando aquilo em que se acredita 

No contexto da educação, o conceito de credo pedagógico tem origem a partir dos estudos realizados pelo 

filósofo americano John Dewey, que publicou em formato de código legal relatos de suas experiências e 

crenças educacionais 

Para a Fundação Fé e Alegria, o credo pedagógico apresenta as concepções de infância e de processo de 

aprendizagem, assim como as aspirações educacionais nas relações humanas que ocorrem nos Centros 

Educativos  É um documento elaborado com a participação das escolas, no qual está registrado o conceito de 

educação que se deseja aplicar 

4.1.2. Proposta Pedagógica

A proposta pedagógica da Fundação pressupõe uma educação inovadora, alicerçada em quatro pilares: o ético, o 

epistemológico, o pedagógico e o político 

O pilar ético está no âmbito dos valores, do que é justo e desejável, concentrando-se na dignidade das pessoas 

empobrecidas e dos excluídos, assim como no desenvolvimento da sua felicidade, de seu “viver bem” e de sua 

capacidade de criar um mundo cada vez mais humano 

O pilar epistemológico define, por sua vez, o âmbito da produção do conhecimento e de seu sentido para uma 

práxis transformadora e libertadora  Explicita o contexto social em que estão inseridos os pobres, como ponto 

de partida e de chegada, de tal modo que a produção coletiva do conhecimento seja sempre mediada por uma 

comunidade educativa em que todos são, ao mesmo tempo, crianças e professores 

O pilar pedagógico está centrado no método dialogal e participativo, demonstrando o seu conteúdo 

democrático, participativo e transformador  A pedagogia do diálogo e da participação é também a da libertação, 

da autonomia e da esperança, como propõe a Educação Popular 

Já o pilar político explicita o âmbito da ação na esfera pública e das relações de poder, como consequência 

de uma pedagogia libertadora e transformadora  Torna-se, pois, uma pedagogia para a ação, em que a prática 

educativa propõe a modificação do mundo em que as classes populares existem, estão inseridas e são capazes 

de transformar 

https://soundcloud.com/jesuitasbrasil/soar-ri-12


Regimento dos Centros de Educação Infantil | Fé e Alegria

13

Trata-se de uma proposta educativa que compreende professores, crianças, famílias e comunidades como 

protagonistas do processo educativo, considerando aquilo que cada um em sua esfera pode contribuir ativamente 

para o desenvolvimento infantil 

As práticas educativas possibilitam que a criança participe do seu processo de educação, assim como valoriza 

todos os saberes que ela traz consigo, fazendo com que o conhecimento produzido tenha sentido e significado 

4.1.3. Projeto Político Pedagógico

“O projeto político-pedagógico das Escolas sinaliza o percurso da aprendizagem e do 

desenvolvimento dos estudantes e orienta os professores na busca de novas abordagens e 

metodologias”.4

Nessa perspectiva, cada escola desenvolve o próprio projeto político pedagógico tendo como norteador o credo 

pedagógico desenvolvido para as instituições educacionais da Fundação Fé e Alegria, adaptando-se sempre à 

cultura e às especificidades locais 

O projeto é o documento que norteia as ações educativas dentro dos centros, por isso é importante que ele 

seja socializado com todos os participantes da comunidade educativa  Também vale ressaltar que o projeto tem 

o objetivo de orientar as ações e as práticas pedagógicas, mas não possui um caráter de “concluído”, pois deve 

ser sempre revisado e refletido, inserindo-se assim novas ideias e deixando-o aberto e flexível para atender a 

educação e as crianças daquele tempo 

4.1.4. Currículo

Para a Rede Jesuíta de Educação: “O currículo é o “ethos”, no qual realizamos a finalidade que declaramos: excelência 

na educação de pessoas conscientes, competentes, compassivas e comprometidas  Portanto, o currículo revela-

se na realidade do cotidiano da escola, na sala de aula e, fora dela, nas relações de poder que se estabelecem entre 

os diferentes atores, nos valores e no modo como as decisões são tomadas e na maior ou menor coerência que 

existe entre o que declaramos e o que fazemos ” (PEC, 2017)

A partir da diretriz institucional, Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (DCNEI, MEC, 2010) e 

da Base Nacional Curricular Comum–BNCC (MEC, 2017), construímos o currículo dos Centros Educativos da 

Fundação Fé e Alegria  Os conteúdos são trabalhados de maneira integrada, considerando os conhecimentos 

prévios das crianças e mediando os novos saberes de maneira significativa 

Também são levadas em consideração a cultura e as especificidades de cada localidade onde o centro educativo 

está inserido  O currículo é flexibilizado com o objetivo de ser cheio de experiências e de significados, tornando-se 

um organismo vivo para cada criança e contribuindo para o seu desenvolvimento integral 

4  PEC – Projeto Educativo Comum  RJE, 2016  
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4.1.5. Planejamento Pedagógico

É o documento que organiza a prática docente na sala de aula  É elaborado pelo professor em vista do trabalho 

realizado com as crianças, e precisa considerar o ritmo e as necessidades da turma  Além disso, deve ser construído 

com os conteúdos que são apresentados pelos Referenciais e Diretrizes Nacionais para Educação Infantil, onde 

estão dispostas as competências e habilidades que devem ser trabalhadas nesse nível de ensino 

O professor disponibiliza os planos de aula mensalmente para a Coordenação Pedagógica realizar as contribuições, 

enriquecendo assim a prática educativa  As contribuições do coordenador pedagógico são feitas em vista da 

facilitação do processo de ensino e aprendizagem, mediando as ações e as atividades que o professor irá executar 

em sala de aula 

Os planejamentos devem ser alinhados com os conteúdos que serão trabalhados em cada etapa, acompanhando 

sempre o ritmo de aprendizagem da turma e de cada criança, podendo ser flexível de acordo com as demandas 

apresentadas pelas crianças 

4.1.6. Formação Continuada

A formação do professor é um processo contínuo e permanente  Durante o ano letivo, o coordenador pedagógico 

facilitará esse processo através de alguns instrumentos, como acompanhamento das aulas, feedback individuais, 

palestras e formações de profissionais externos, além de reuniões pedagógicas mensais 

4.2. DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

“A educação que oferecemos será inclusiva, pautada em valores éticos e cristãos, uma vez que 

acreditamos ser possível educar crianças, adolescentes e jovens para que sejam conscientes, 

competentes, compassivos e comprometidos na construção de um mundo mais justo, fraterno, 

solidário, inclusivo e cristão. Outrossim, reposicionamo-nos como obras apostólicas da Companhia 

de Jesus, voltadas para uma educação com incidência política e social, uma educação para a 

cidadania.”5 (PEC, 2017)

A Educação Inclusiva faz parte da proposta pedagógica da Fundação Fé e Alegria, que tem um olhar individualizado 

para a necessidade de cada criança  Nessa perspectiva, a inclusão é compreendida como uma oportunidade 

de inserir as crianças, considerando o seu contexto e a sua realidade pessoal no processo de desenvolvimento 

integral, possibilitando assim uma transformação social 

A inclusão é percebida pela Fundação por meio de duas vertentes, a social e a individual:

No aspecto social, percebe-se o contexto de exclusão em que se encontram muitas crianças dos centros 

educativos  Por esse motivo, são propostas ações que combatam tal exclusão, oferecendo oportunidades de 

igualdade de acesso e permanência na escola, minimizando os contrastes e problemas sociais  O centro necessita 

aproximar o ensino ao cotidiano da comunidade na qual está inserido  No caso, o termo incluir significa acolher a 

todos, independentemente da sua origem, cor ou status social 

5  PEC – Projeto Educativo Comum  RJE, 2016 
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No aspecto individual, cada criança é percebida em suas potencialidades e necessidades  Conforme a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13 146/2015, cada centro educativo deve se organizar para 

atender as demandas e as dificuldades apresentadas pelas crianças 

É importante que os pais ou responsáveis pela criança apresentem no Centro Educativo o parecer médico e da 

equipe multiprofissional com orientações claras sobre as necessidades dela, a fim de que a equipe pedagógica 

possibilite o plano de atendimento inclusivo de forma personalizada 

A LDB destaca que “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para crianças com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.” (Artigo 58). Para tanto, as adaptações pedagógicas e 

estruturais serão avaliadas e executadas a partir da necessidade de cada criança, sendo abordadas as estratégias 

e metodologias apropriadas à demanda por meio da elaboração de:

• Plano Educacional Individualizado (PEI) 

• Atividades adaptadas 

• Adaptação estrutural 

• Acompanhamento familiar e do estudante 

• Reuniões multidisciplinares com profissionais 

• Contínua capacitação das equipes de pedagógica e de apoio 

• Trabalho interdisciplinar da equipe pedagógica 

A avaliação do estudante da educação especial é feita com instrumentos diversificados que valorizam o crescimento 

da criança e respeitam sempre o princípio da equidade, observando-se o rendimento escolar consigo mesmo 

e não com padrões pré-definidos de ensino  Nesse sentido, o centro adapta o processo avaliativo conforme a 

necessidade da criança 

A Fundação promove a inclusão favorecendo um espaço de construção coletiva e de constante aprendizado, 

onde as diferenças são percebidas como enriquecedoras para o processo de ensino-aprendizagem 

4.3. DO ENSINO HÍBRIDO

“É próprio da Companhia de Jesus responder aos desafios de cada tempo de forma crítica, 

consciente e efetiva, empreendendo caminhos com coragem para inovar e renovar. Contamos 

com amplas condições para enveredar por um caminho de mudanças, pois somos um corpo de 

profissionais qualificados, temos uma sólida tradição educativa, dispomos de vasta experiência 

educativa e construímos uma proposta coletivamente, atentos às propostas pedagógicas atuais e 

às possibilidades advindas do contexto atual.”6

Acompanhando a nova era, em que as tecnologias são ferramentas presentes em todas as esferas sociais, os 

centros educativos utilizam-nas como forte aliadas no processo de educação  Dentro desse novo cenário mundial, 

no qual o ensino híbrido passou a ser uma ferramenta para a facilitação do processo de ensino e de aprendizagem, 

as diversas tecnologias digitais contribuem para ampliação, geração e aprofundamento do conhecimento 

6  PEC – Projeto Educativo Comum  RJE, 2016 
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O ensino híbrido é um aliado do processo de desenvolvimento da criança, oferecendo formas interativas para que 

o estudante possa ter contato com o conhecimento de maneira inovadora através das ferramentas de tecnologia 

para aprendizagem 

As ferramentas digitais são:

Videoaulas – aulas gravadas por professores, cujo conteúdo é disponibilizado para as crianças assistirem quantas 

vezes forem necessárias 

Vídeos educativos – vídeos que possam ajudar as crianças a visualizarem aquilo que o professor ensina em sala 

Jogos digitais educativos – permitem que a criança pratique conteúdos que foram trabalhados pelo professor 

Apresentações – slides com pontos principais dos assuntos explorados 

Podcast – recurso de áudio gravado com assuntos de aula, disponibilizados para as crianças ouvirem quantas 

vezes quiserem 

Filmes – com conteúdo pedagógico, e que apresentam para as crianças os conhecimentos de uma 

forma experiencial 

Aplicativos – atividades e jogos que ajudam a criança a aprender de maneira prazerosa e divertida 

Mídias e redes sociais – locais para disseminação da informação a fim de alcançar todos 

WhatsApp institucional – nesse número, os professores poderão enviar atividades e orientações pedagógicas 

para as crianças, além de ser um canal direto para esclarecer dúvidas e para a comunicação das famílias com o 

centro educativo 

Todas essas ferramentas serão utilizadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem a fim de facilitar a 

aprendizagem das crianças  Os centros educativos resguardam-se ao direito de utilizar as aulas remotas em 

situação de impossibilidade de comparecimento das crianças à escola, bem como forma de metodologia de 

ensino e aprendizagem 

Caso a criança não tenha acesso à internet, o centro educativo disponibilizará as atividades impressas para as 

famílias e, assim, prosseguirem com as atividades educacionais que serão propostas 

4.4. DA PROMOÇÃO DA HIGIENE E SAÚDE NA ESCOLA
Os centros de educação da Fundação devem trabalhar com políticas de promoção de hábitos saudáveis de 

higiene e saúde das crianças  Cada unidade é responsável pela mediação de ações de promoção de saúde na 

escola, realizando as seguintes orientações da Organização Mundial de Saúde:

• Promover um ambiente saudável e que favorece a aprendizagem, não só nas salas de aula, mas também 

nas áreas destinadas ao recreio, nos banheiros, nos espaços em que se prepara e é servida a merenda, 

enfim, em todo o prédio escolar 

• Cuidar da estética do entorno físico da escola, assim como do efeito psicológico direto que ele tem sobre 

professores e crianças 

• Promover um modelo de saúde que inclui a interação dos aspectos físicos, psíquicos, socioculturais e 

ambientais na escola 

• Promover a participação ativa das crianças 

• Incluir os conteúdos de saúde nas diferentes áreas curriculares 
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• Promover o desenvolvimento da autoestima e da autonomia pessoal para a promoção da saúde para 

todos os que estudam e trabalham na escola 

• Reforçar o desenvolvimento de estilos saudáveis de vida e oferecer opções viáveis e atraentes para a 

prática de ações que promovem a saúde 

• Favorecer a participação ativa dos professores na elaboração do projeto pedagógico da 

educação para a Saúde 

• Buscar estabelecer inter-relações na elaboração do projeto escolar 

Em cada centro de educação, é desejável a presença de um técnico de saúde, que é o profissional da área da 

saúde responsável por implantar projetos e ações voltadas para a promoção de higiene e saúde na escola, assim 

como atuar diretamente na prevenção de acidentes 

Para que o ambiente educativo se mantenha equilibrado e saudável, a criança deverá vir para o Centro Educativo 

gozando de saúde  Caso contrário, deverá permanecer em casa fazendo tratamento de indicação médica e só 

retornar ao centro mediante liberação médica 

A criança que estiver com doença contagiosa não deve frequentar o centro, pois pode causar a contaminação das 

outras crianças e adultos  Assim sendo, ela precisará permanecer em casa para evitar a exposição de outras pessoas 

Caso ocorram acidentes no centro, a criança receberá os primeiros socorros no local, sendo imediatamente 

informada a família/responsável 

Ressaltamos também que, nos centros, não haverá administração de medicamentos, os quais deverão ser 

administrados pela própria família quando existir indicação médica  A coordenação pedagógica deverá ser 

informada caso a criança esteja fazendo uso de medicação para melhor acompanhamento 

4.5. DA POLÍTICA INTERNA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA 
        CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A Fundação Fé e Alegria, com o objetivo de resguardar a integridade física e emocional das crianças e adolescentes 

que são atendidos pelos Centros Educativos, elaborou a Política interna de Proteção aos Direitos da Criança e do 

Adolescente  Como parte dessa política de proteção, encontra-se o cuidado permanente contra toda e qualquer 

forma de abuso 

A Fundação Fé e Alegria não aprova – e nem faz parte de sua prática nos Centros Educativos – ações de 

violência ou que venham a colocar em risco a integridade física e moral das crianças e adolescentes  Por meio 

da Política de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, a Fundação reitera o seu compromisso com a 

educação de qualidade, visando o direito de cada criança e adolescente, criando também uma cultura interna de 

cuidado e proteção 

4.6. DA AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
Na educação infantil, as atribuições são diferentes dos demais segmentos, pois as crianças são avaliadas de 

forma diária durante o processo de ensino-aprendizagem, e a expressão de seu desenvolvimento acontece 

através de relatórios individuais sobre o desempenho cognitivo e socio-emocional, os quais são disponibilizados 

trimestralmente para as famílias 
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Ou seja, cada atividade da criança não se converte em uma nota que fará parte de uma média numérica trimestral  

As avaliações incluem observações diárias, participação e desempenho nas atividades, sempre buscando olhar 

para a integralidade da criança 

No CEI Fé e Alegria, a avaliação na educação infantil acontece de modo contínuo por meio de registros e retomadas 

periódicas destes, além de imagens e produções reunidas pelo professor, podendo assim avaliar a aprendizagem 

das crianças e a respectiva prática pedagógica 

Os registros trazem apontamentos de tudo o que foi observado durante a prática pedagógica, com enfoque 

central na criança atendida  No CEI Fé e Alegria, tais apontamentos são realizados em cadernos, fotos, vídeos, 

desenhos álbuns, entre outros recursos 

É orientado aos professores que utilizem um diário de bordo para registrar informações relevantes sobre as crianças 

e valorizar suas subjetividades  Da mesma forma, sugere-se que esse registro de informações seja sistematizado 

e dividido em grupos – com a observação de duas, no máximo três crianças por vez –, de modo a facilitar os 

registros e oportunizar avaliações individuais 

A revisitação dos registros possibilita ao professor observar as habilidades desenvolvidas e as que ainda precisam 

ser trabalhadas com a criança, permitindo a sugestão de novas estratégias para alcançá-las ou a progressão em 

busca de outras habilidades 

Redigir relatórios de acompanhamento do desenvolvimento de cada criança também é um recurso usado no CEI 

Fé e Alegria para avaliar a educação infantil  No final do ano letivo, o professor terá uma importante ferramenta 

avaliativa, a qual apontará as evoluções e/ou regressões das crianças no decorrer do trabalho desenvolvido 

O processo de avaliação não possui caráter de reprovação ou de promoção para o acesso ao ensino fundamental 

4.7. CONVÊNIOS, PARCERIAS E VOLUNTÁRIOS
A Fundação Fé e Alegria firma convênios e parcerias com empresas e instituições a fim de fortalecer a sua estrutura 

e fornecer um serviço de educação de qualidade 

As parcerias podem ser firmadas em termos de projetos e também de profissionais capazes de contribuir em 

diversas áreas, fortalecendo as unidades de educação 

Somos adeptos do serviço voluntário: profissionais podem se cadastrar para oferecer serviços às unidades, dentro 

das suas possibilidades de tempo, nas áreas que demandam atendimento especializado, como serviços de 

psicologia escolar, psicopedagogia, nutrição, enfermagem, odontologia, fonoaudiologia, entre outros 

Também firmamos parcerias com rede de serviços que possam contribuir com recursos para o desenvolvimento 

de atividades para as crianças e jovens da comunidade, possibilitando novas aprendizagens 

4.8. DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE CORPORATIVA 
        DE EDUCAÇÃO

A Coordenação Nacional de Educação da Fundação Fé e Alegria é composta por coordenador de Educação, 

analistas pedagógicos, psicólogo escolar e secretário escolar, e atuará na organização de todos os centros 

educativos do Brasil 

https://soundcloud.com/jesuitasbrasil/soar-ri-18


Regimento dos Centros de Educação Infantil | Fé e Alegria

19

4.8.1. DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE 
           EDUCAÇÃO

A Coordenação Nacional de Educação é composta por Processos de Gestão, Processos Administrativos, Processos 

Pedagógicos e Processos de Orientação Especializada 

4.8.1.1. Processos de Gestão

Coordenação de Educação

Ao coordenador(a) de Educação compete planejar, coordenar e acompanhar a execução das Políticas de Educação, 

com as seguintes atribuições:

• fazer a gestão das diretrizes de atuação da área fim, garantindo o alinhamento delas com o planejamento 

estratégico e tático da Fundação   

• coordenar, acompanhar, controlar e orientar o desenvolvimento  dos  projetos corporativos  e  das 

atividades de sua área de atuação   

• acompanhar e analisar os resultados corporativos da sua área de responsabilidade, atuando de forma 

proativa para garantir o cumprimento das metas estabelecidas   

• analisar projetos e emitir pareceres técnicos de avaliação  da sua área de atuação, visando garantir o 

cumprimento das diretrizes da Fundação   

• prestar suporte técnico-operacional para as unidades, inclusive com a realização de visitas técnicas  

• realizar a prospecção e a captação externa de parcerias corporativas em sua área de atuação   

• pesquisar, desenvolver estudos e propor novos projetos focados no público-alvo, visando manter as 

ações da Fundação adequadas às exigências do mercado   

Serviço de Orientação 
Especializada

Psicólogo(a) Escolar

Processo de Gestão 
Coordenação de Educação

Coordenador(a)

Processos Pedagógicos

Analistas Pedagógicos

Processos Administrativos 

Secretário(a) Escolar
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• estabelecer contatos com  a Federação Internacional Fé e Alegria da América Latina,  viabilizando o 

desenvolvimento de ações e projetos conjuntos dentro da sua área de atuação  

• estabelecer contato técnico com outras organizações de cunho educativo, com o objetivo de troca de 

experiências e conhecimentos técnicos   

• estabelecer a padronização dos  produtos e  serviços referentes à sua área de atuação, garantindo as 

revisões periódicas e assegurando que os processos sejam implementados para possibilitar a satisfação 

dos clientes e das comunidades  

• promover espaços de educação continuada  com o propósito de alinhar  a forma de atuação dos 

colaboradores de sua área de atuação através de momentos de  formação e capacitação técnica, 

comportamental e desenvolvimento das equipes  

• promover um ambiente de inovação e geração de conhecimentos para ampliar e fortalecer a forma de 

atuação da Fundação conforme suas diretrizes   

• realizar a representação da  Fundação  junto às comunidades, aos órgãos públicos e às organizações 

privadas sempre que solicitado  

4.8.1.2. Processos Pedagógicos

Analista Pedagógico

Ao analista pedagógico compete elaborar propostas de atividades interdisciplinares para projetos educativos  São 

atribuições do(a) analista pedagógico:

• Planejar, organizar, controlar e assessorar programas de educação 

• Acompanhar o desempenho pedagógico dos Centros Educativos 

• Elaborar projetos de novas unidades 

• Identificar as necessidades pedagógicas e metodológicas de ensino e aprendizagem 

• Desenvolver a formação das equipes pedagógicas 

• Participar das formações e palestras oferecidas pela Fundação ou instituições parceiras 

• Emitir pareceres técnicos e relatórios 

4.8.1.3. Processos Administrativos

Secretaria Escolar

Ao(à) secretário(a) escolar compete orientar a organização e o apoio das atividades educacionais, além de conduzir 

toda a gestão de documentação dos Centros Educativos  São atribuições do(a) secretário(a) escolar:

• Escriturar a documentação, correspondência e processos referentes à rotina dos Centros Educativos e à 

vida escolar das crianças, trabalhando coletivamente para a gestão administrativa e pedagógica 

• Promover capacitações e treinamentos dos auxiliares de secretaria escolar 

• Participar das reuniões pedagógicas e de gestão escolar, com parceria direta com a Coordenação de Educação 
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• Responder legalmente pela documentação escolar 

• Acompanhar, conferir, expedir e assinar declarações e/ou documentos previamente solicitados 

• Manter afixado em edital os atos oficiais do estabelecimento de ensino 

• Organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções e 

demais documentos 

• Garantir a segurança, a facilidade de acesso e o sigilo profissional 

• Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores 

• Planejar, detalhar e conferir os procedimentos pertinentes à matrícula, conforme definição institucional, 

assim como a transferência e a conclusão de curso das crianças, observando a transcrição fiel dos 

documentos originais 

• Preencher e conferir as informações do sistema PRODESP, GDAE e o EDUCACENSO, zelando pela 

fidedignidade das informações e pelo cumprimento dos prazos estabelecidos 

• Zelar pelo uso adequado e pela conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria 

4.8.1.4. Serviço de Orientação Especializada

Psicologia Escolar

Ao psicólogo escolar compete planejar, coordenar e acompanhar os processos de apoio psicológico e de 

Atendimento Educacional Especializado para orientar as equipes pedagógicas dos Centros Educativos  São 

competências do psicólogo escolar:

• Apoiar o processo de diagnóstico, encaminhamento e desenvolvimento de ações realizadas pelo 

Especialista em Atendimento Educacional Especializado nas crianças com deficiência 

• Desenvolver, nas equipes das unidades, a compreensão do valor e do respeito à pessoa humana 

• Acompanhar, juntamente com o Coordenador Pedagógico do Centro Educativo, a vida escolar das 

crianças, auxiliando-as e orientando-as na superação de eventuais dificuldades 

• Desenvolver projeto, de acordo com a realidade de cada centro, visando à orientação do estudante 

para um melhor desenvolvimento de suas aptidões, auxiliando no processo ensino-aprendizagem e na 

compreensão e desenvolvimento integral 

• Participar da elaboração do Credo Pedagógico e da Proposta Pedagógica Nacional 

• Participar de reuniões de pais e professores visando a uma maior integração família-escola, 

quando solicitado 

• Colaborar com a Direção, professores e demais serviços na elaboração e realização de um planejamento 

de trabalho que atenda a criança individualmente ou em grupo 

• Apresentar à Coordenação de Educação Nacional e à Direção Escolar, através de relatórios, o resumo das 

atividades realizadas 

• Trabalhar temas transversais com equipe pedagógica, crianças e pais 
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4.9. DA COMPOSIÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.9.1. DAS ATRIBUIÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Segue abaixo o organograma dos profissionais do Centro de Educação Infantil, ressaltando que esse quadro 

será construído de acordo com a legislação e o orçamento local, assim como observando as necessidades 

específicas das unidades 

Cada Centro de Educação Infantil é composto por Processos de Gestão Escolar, Processos Administrativos, 

Processos de Apoio, Processos Pedagógicos, Processos de Atendimento, Orientação e Apoio Especializado e 

Processos de Saúde Escolar 

4.9.1.1. Processos de Gestão Escolar

Direção Escolar
Compete ao(à) diretor(a) escolar coordenar a gestão escolar do centro educacional nos processos administrativos, 

de apoio e pedagógicos, promovendo a efetiva participação da comunidade educativa na tomada de decisões, 

com vistas ao desenvolvimento das crianças e das condições necessárias para o trabalho do professor  São 

atribuições do diretor(a) escolar:

• Adotar medidas que estimulem a comunidade a se corresponsabilizar pela preservação do prédio e dos 

equipamentos escolares, informando ao superior direto e aos órgãos competentes as necessidades de 

reparos, reformas e ampliações 

• Buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos e administrativos da unidade educacional 

• Coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhando e avaliando a sua execução em 

conjunto com a comunidade educativa, observadas as diretrizes da instituição e da política educacional 

da Secretaria Municipal de Educação da região de atuação 

Diretor/a 
Escolar

Coordenador/a 
Pedagógico

Auxiliar de 
Secretaria

Auxiliar de 
Serviços Gerais

Assistente 
Social

Técnico de 
Enfermagem Nutricionista

Professor/a Auxiliar de 
Educação Infantil

Atendimento 
Educacional 

Especializado (AEE)
Cozinheiro(a)
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• Coordenar e orientar a equipe escolar quanto ao uso dos equipamentos e materiais de consumo, bem 

como a manutenção e conservação dos bens patrimoniais 

• Coordenar e acompanhar as atividades administrativas, relativas a:

 » Comunicação aos superiores diretos e às autoridades competentes dos casos de doenças contagiosas 

e irregularidades graves ocorridas na unidade educacional 

 » Fluxo de documentos da vida escolar 

 » Fluxo de documentos da vida funcional 

 » Fluxo de matrículas e transferências de crianças 

 » Folha de frequência 

 » Fornecimento e atualização de dados e outros indicadores dos sistemas gerenciais, respondendo pela 

sua fidedignidade 

• Elaborar o plano de trabalho da direção, indicando metas, formas de acompanhamento e de avaliação 

dos resultados e impactos da gestão 

• Favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos segmentos do centro de educação ou 

pela comunidade local, à luz do projeto político-pedagógico 

• Gerir os recursos humanos e financeiros recebidos em consonância com as determinações 

institucionais e legais 

• Implementar a avaliação do centro educativo em face das diretrizes, prioridades e metas estabelecidas 

pela instituição 

• Participar, em conjunto com a equipe escolar, da definição, implantação e implementação das normas de 

convívio do centro educativo 

• Planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de cooperação que favoreçam a formação 

de parcerias e que atendam às reivindicações da comunidade local, em consonância com os propósitos 

pedagógicos da unidade educacional 

• Possibilitar a introdução das inovações tecnológicas nos procedimentos administrativos e pedagógicos 

do centro educativo 

• Promover a integração do centro educativo com a comunidade, bem como programar atividades que 

favoreçam essa participação 

• Promover a organização e o funcionamento do centro educativo, de forma a atender às demandas e 

aos aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, de acordo com as determinações 

institucionais e legais 

• Promover valores e princípios democráticos e participativos, éticos, de inclusão, justiça e equidade 

• Prover as condições necessárias para o atendimento das crianças com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
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4.9.1.2. Processos Administrativos

Auxiliar de Secretaria Escolar
Compete ao(à) auxiliar de Secretaria Escolar o planejamento e a execução de todos os trabalhos administrativos 

da escola dentro dos prazos estabelecidos  São atribuições do(a) auxiliar de Secretaria Escolar:

• Participar das reuniões pedagógicas e de gestão escolar, em parceria direta com a direção escolar e com 

a coordenação pedagógica 

• Controlar e guardar os livros registro de classe, livros-ponto e documentos pertinentes às rotinas da escola 

• Manter os registros atualizados dos prontuários das crianças, professores e funcionários 

• Manter em dia o arquivo e os registros das fichas das crianças, por período letivo, de acordo com o 

Regimento Escolar 

• Fazer o controle das ocorrências diárias do centro, assim como faltas de funcionários, professores e crianças 

• Expedir declarações e/ou documentos previamente solicitados pelos responsáveis das crianças 

• Manter afixado em edital os atos oficiais do estabelecimento de ensino 

• Garantir a segurança, a facilidade de acesso e o sigilo profissional 

• Redigir a correspondência que lhe for confiada, além de lavrar atas e termos 

• Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores 

• Realizar os procedimentos pertinentes à matrícula, conforme definição institucional, assim como a 

transferência e conclusão de curso das crianças, observando a transcrição fiel dos documentos originais 

• Preencher as informações do sistema PRODESP, GDAE e o EDUCACENSO, zelando pela fidedignidade das 

informações e pelo cumprimento dos prazos estabelecidos 

• Zelar pelo uso adequado e pela conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria 

• Organizar pastas para leis, portarias, circulares, decretos, correspondências, etc , arquivados de acordo 

com o assunto, em pastas separadas e de fácil acesso 

• Verificar se não há rasura, falsificação ou omissão de dados no documento a ser arquivado, garantindo a 

regularização dos documentos das crianças 

• Manter os equipamentos, o local de trabalho e os documentos pertinentes à área em condições de uso 

e em seus devidos lugares 

• Participar de capacitações e treinamentos indicados pela instituição 

• Estar sempre se atualizando por meio de cursos, palestras, seminários, etc , para o bom desempenho de 

suas atividades 

• Executar outras atividades correlatas 

4.9.1.3. Processos de Apoio

Serviços de Limpeza e Conservação

Cabe aos(às) auxiliares de Serviços Gerais realizar a limpeza e a manutenção geral dos ambientes, visando manter 

a organização e ordem dos espaços  São atribuições dos(as) auxiliares de Serviços Gerais:
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• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 

utilizados, bem como do local de trabalho 

• Fazer o recolhimento do lixo e realizar a limpeza das lixeiras, visando manter a organização e 

ordem dos espaços 

• Fazer a lista de compras de produtos com as respectivas quantidades, com o intuito de manter o estoque 

em níveis suficientes para a manutenção do espaço educativo 

• Agir sempre de acordo com os princípios e valores da Fundação, tendo a consciência de que também 

atua como agente de educação no centro 

4.9.1.4. Processos Pedagógicos

Coordenação Pedagógica
Compete ao(à) coordenador(a) pedagógico(a) organizar, favorecer e mediar o processo de educação a fim de que 

o desenvolvimento educativo aconteça, acompanhando crianças e professores  Todo o processo de educação 

deve estar em consonância com o Credo Pedagógico (Fundação Fé e Alegria) e com a Proposta Política Pedagógica 

do seu centro de educação  São atribuições do(a) Coordenador/a Pedagógico(a):

• Planejar, acompanhar e executar o processo de desenvolvimento do Credo da Educação Infantil, da 

Fundação Fé e Alegria, a fim de fortalecer a missão institucional, identificar necessidades de melhoria e 

tomar as providências e encaminhamentos cabíveis 

• Divulgar, para as equipes, as orientações recebidas em âmbito nacional da área pedagógica, 

acompanhando a sua implementação 

• Revisar e implementar, juntamente com a equipe, o projeto político pedagógico do Centro Educativo, 

visando alcançar os objetivos da Fundação Fé e Alegria 

• Vincular as orientações pedagógicas nacionais com as atividades locais, realizando a interlocução com a 

sede nacional e acompanhando a implementação das orientações na unidade local 

• Planejar, promover e acompanhar as formações com os(as) colaboradores(as) de acordo com o plano de 

formação continuada local, visando capacitá-los(as) para o desenvolvimento das atividades planejadas 

• Planejar e promover reuniões e eventos no Centro Educativo 

• Participar das atividades educativas com crianças e famílias, promovendo uma relação de diálogo e 

desenvolvimento integral 

• Organizar e acompanhar as reuniões de planejamento dos(as) professores(as), visando auxiliá-los(as) no 

desenvolvimento de seus trabalhos e no alcance dos resultados esperados 

• Elaborar relatórios da área pedagógica, a fim de prestar contas aos financiadores, socializando os 

resultados alcançados para toda a comunidade educativa 

• Publicar as experiências realizadas, bem como elaborar e aplicar cursos de formação permanente a 

profissionais de outras instituições, visando o desenvolvimento e a divulgação do Centro Educativo 

Professor(a)
Compete ao(à) professor(a) planejar, executar e avaliar o processo educativo de sua área específica, observando 

os princípios educacionais adotados no Credo da Educação Infantil, na Proposta Pedagógica e no Projeto Político 

Pedagógico  São atribuições do(a) professor(a):
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• Conhecer e aplicar os princípios norteadores do Credo da Educação Infantil, da Proposta Pedagógica 

Nacional e do Projeto Político Pedagógico do Centro Educativo 

• Desenvolver e aplicar atividades pedagógicas de acordo com os critérios da Fundação Fé e Alegria, 

visando garantir direitos de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com o BNCC 2017 – conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se das crianças 

• Selecionar e organizar os recursos pedagógicos a serem utilizados no desenvolvimento do seu plano de 

trabalho, garantindo o bom andamento das atividades elaboradas 

• Elaborar instrumentos de avaliação, sistematização, registros e/ou relatórios das atividades pedagógicas 

desenvolvidas, a fim de garantir a crescente melhora da qualidade educativa oferecida, atuando sob 

a orientação da Coordenação Pedagógica do Centro Educativo ou do projeto em andamento, em 

consonância com as orientações da Coordenação Nacional de Educação e Promoção Social 

• Propor e/ou colaborar no desenvolvimento de atividades, projetos, pesquisas, cursos e treinamentos nas 

áreas pedagógicas e de sua especialização como meio de buscar uma melhor qualidade educativa 

• Colaborar no acompanhamento do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças em uma 

perspectiva integral do ser (e todas as suas dimensões) 

• Participar das atividades formativas oferecidas por Fé e Alegria e por entidades de ensino superior, 

a fim de fortalecer o vínculo institucional e se atualizar em relação às tendências e inovações de sua 

área de atuação e das necessidades do Centro Educativo, contribuindo para promover melhorias na 

qualidade educativa 

• Contribuir e se dispor como facilitador/a para o contato com as famílias e com a comunidade onde o 

Centro Educativo se encontra, visando contribuir para o empoderamento da comunidade 

• Registrar diariamente a frequência escolar da criança no diário de classe 

Auxiliar de Educação Infantil
Compete aos(às) auxiliares de Educação Infantil auxiliar os(as) professores(as) no planejamento e desenvolvimento 

das atividades educativas, acompanhando as crianças nas suas atividades  São atribuições do(a) auxiliar de 

Educação Infantil:

• Recepcionar os pais, responsáveis e crianças em horários de entrada e saída, a fim de organizar as 

atividades do centro educativo 

• Organizar o material a ser utilizado pelos(as) professores(as), a fim de colaborar com as atividades 

educativas e otimizar o tempo 

• Acompanhar e observar a convivência das crianças, visando zelar pela sua segurança e bem-estar 

4.9.1.5. Processos de Atendimento, Orientação e Apoio Especializado

Atendimento Educacional Especializado (AEE)

Cabe ao especialista em Atendimento Educacional Especializado identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 

recursos pedagógicos, recursos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas das 

crianças público-alvo da educação especial  São atribuições do profissional de AEE:
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• Elaborar e executar um plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 

• Organizar o tipo e o número de atendimentos às crianças na sala de recursos multifuncionais 

• Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de 

aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes do centro 

• Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de 

recursos de acessibilidade 

• Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pela criança 

• Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como as tecnologias da informação e comunicação, 

a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não 

ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade, entre 

outros, de forma a ampliar as habilidades funcionais das crianças, promovendo autonomia, atividade 

e participação 

• Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos 

serviços, dos recursos pedagógicos, dos recursos de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação das crianças nas atividades educativas 

• Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde 

e da assistência social, entre outros 

Assistência Social
Cabe ao(à) assistente social planejar, executar e acompanhar as ações e pareceres do âmbito social pertinentes 

ao projeto socioeducativo com o objetivo de apoiar a formação integral do ser humano  São atribuições do(a) 

assistente social:

• Realizar atendimento social aos atendidos, familiares e comunidades 

• Realizar visita domiciliar para atendidos dos projetos com relatório ou parecer social 

• Orientar quanto à documentação legal para familiares ou atendidos 

• Realizar avaliação socioeconômica de todos os atendidos 

• Disponibilizar apoio à equipe de professores nos assuntos que competem à área 

• Manter contato com serviços e organizações locais através de Rede local 

• Preparar relatórios, pareceres e encaminhamentos 

• Elaborar Projetos para demandas específicas do público atendido 

• Criar, desenvolver e avaliar os indicadores do projeto social diante da proposta institucional 

• Registrar e formular textos sobre as atividades desenvolvidas 

• Realizar todas as atividades acordadas com a Coordenação Geral e Pedagógica, pertinentes à 

atividade desenvolvida 

• Seguir as instruções e procedimentos de segurança patrimonial, ambiental, biossegurança e segurança 

do trabalho pertinentes ao seu cargo 

• Executar a separação, o tratamento e o descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu 

local de trabalho 
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• Atuar em “força-tarefa” de atividades que demandem um trabalho caracterizado como urgente e 

colaborar para que atinjam os resultados nos prazos determinados 

• Participar de Programas de Capacitação e Desenvolvimento Profissional promovidos pelo Centro 

• Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação 

4.9.1.6. Processos de Saúde Escolar

Técnico(a) de Enfermagem
Compete ao(à) técnico(a) de Enfermagem orientar e executar o trabalho, participando da elaboração do plano de 

assistência de enfermagem, em conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança  São atribuições 

do(a) técnico(a) de Enfermagem:

• Executar ações assistenciais de enfermagem, observando e registrando sinais e sintomas apresentados 

pelo paciente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros 

• Executar controles das carteiras de vacinação de cada criança 

• Auxiliar no controle do estoque de materiais, equipamentos e medicamentos 

• Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência 

• Manter a sala de trabalho organizada, zelando por sua conservação 

• Colaborar no desenvolvimento de programas educativos 

• Atuar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância 

epidemiológica 

• Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor inerentes à sua função 

Nutricionista
Compete ao(à) nutricionista, segundo a legislação Federal, Lei nº 11 947 de 16 de junho de 2009, vinculado(a) 

à unidade escolar da Fundação, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE), exercer as seguintes 

atividades obrigatórias:

• Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais 

para atendimento das crianças da educação infantil com base no resultado da avaliação nutricional e em 

consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE 

• Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas para que recebam o 

atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE) 

• Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico 

nutricional e nas referências nutricionais, observando:

 » adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a 

quantidade e a qualidade dos alimentos 

 » respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à 

alimentação saudável e adequada 

 » utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando, 

sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos locais, regional, territorial, estadual 

ou nacional, nessa ordem de prioridade 
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• Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive 

promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a direção e com a 

coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades que tenham o conteúdo de 

alimentação e nutrição 

• Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio 

• Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e 

distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas 

sempre as boas práticas higiênico-sanitárias 

• Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, sempre 

que ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no 

que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados com frequência  Para 

tanto, devem ser observados parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos, estabelecidos 

em normativa do Programa  O registro se dará no Relatório Anual de Gestão do PNAE, conforme 

estabelecido pelo FNDE 

• Interagir com os agricultores familiares e com os empreendedores familiares rurais e suas organizações 

de forma a conhecer a produção local, inserindo esses produtos na alimentação escolar 

• Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição de gêneros 

alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, quantitativos, entre outros) 

• Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, 

veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição 

• Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e 

Controle para UAN 

• Elaborar o Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados para o 

desenvolvimento das atribuições 

• Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PAE 

Cozinheiro(a)

Compete ao(à) cozinheiro(a) realizar o preparo da alimentação e a sua distribuição às crianças do centro, 

coordenando o trabalho dos(as) auxiliares de cozinha para atender ao programa alimentar estabelecido  São 

atribuições do(a) cozinheiro(a):

• Colaborar com a definição do programa alimentar do centro em conjunto com a coordenação, visando 

o bom atendimento das crianças atendidas, bem como dos(as) colaboradores(as) 

• Fazer a lista de compras de produtos com as respectivas quantidades, com o intuito de manter o estoque 

de alimentos em níveis suficientes para o preparo de refeições 

• Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e medindo-os de acordo 

com o cardápio do dia, para facilitar a continuidade dos trabalhos 

• Realizar a limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando 

na sua lavagem e guardando-os nos devidos locais, para deixá-los em condições de uso novamente 

• Coordenar o recebimento, conferência e armazenagem de compras referentes aos gêneros alimentícios, 

com o intuito de organizar e controlar o estoque de alimentos da unidade 
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• Acompanhar e avaliar, juntamente com a coordenação, a qualidade e a aceitação da alimentação 

oferecida às crianças 

• Zelar pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de 

segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento 

• Agir sempre de acordo com os princípios e valores da Fundação, tendo a consciência de que também é 

um agente de educação no centro 

4.10. DOS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE 
          E RESPONSÁVEIS

4.10.1. Corpo Discente

O Corpo Discente é constituído por todas as crianças matriculadas na Escola 

Dos Direitos
À criança é assegurado:

• Respeito à sua dignidade como pessoa, independentemente de sua convicção religiosa, política ou 

filosófica, grupo social, etnia e nacionalidade 

• Assistência técnico-pedagógica, visando ao seu desenvolvimento global harmônico 

• Oportunidade para desenvolver a sua capacidade e potencialidade 

• Oferta de atividades extracurriculares, como esporte, dança, música e artes 

• Uso das instalações físicas e equipamentos da FUNDAÇÃO, desde que autorizado pela Direção 

• Assistência adequada dos professores em atendimento às suas dificuldades 

Dos Deveres
É dever da criança:

• Uso do uniforme escolar atendendo as normas internas da Fundação, quando disponibilizado pela 

unidade educativa 

• Participar das atividades promovidas pela comunidade educativa para melhor desenvolvimento do 

processo de aprendizagem 

• Apresentar à Secretaria Escolar do Centro Educativo justificativa por escrito, do responsável, quando faltar 

às aulas e demais atividades escolares 

• Cuidar do ambiente da escola, assim como de todos os materiais e objetos que compõem as dependências 

do centro, desenvolvendo habilidades de cuidado e zelo pelo ambiente do Centro Educativo 

• Tratar com respeito o Diretor, professores, funcionários e colegas 

• Participar das solenidades e promoções cívicas, sociais e esportivas organizadas pelo Centro Educativo 

• Cumprir as normas que regulamentam a vida escolar da Fundação 
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4.10.2. Pais ou Responsáveis

Dos Deveres 
É dever dos pais e/ou responsáveis:

• Participar das atividades para a formação, tais como reuniões pedagógicas, que sejam programadas pelo 

Centro Educativo e que envolvam o interesse da Fundação e dos mesmos 

• Informar a direção do centro educativo sobre situação de saúde ou necessidades de atenção 

especial decorrentes de orientação médica relativa à situação de vida de seus/suas filhos(as) 

matriculados(as) regularmente 

• Participar da organização e realização de eventos promocionais e de atividades culturais programadas 

pelo centro com vistas à sua manutenção 

• Respeitar rigorosamente os horários de Entrada e Saída determinados para início e final das atividades 

diárias  Caso não houver a colaboração dos pais e/ou responsáveis, estes serão advertidos formalmente 

e, caso não houver resposta, o Centro Educativo poderá comunicar o fato ao conselho tutelar 

para providências 

• Autorizar por escrito ou mandar a carteira de identificação pela pessoa autorizada para trazer e buscar 

a criança quando o responsável estiver impossibilitado de fazer isso  A pessoa autorizada deverá se 

identificar através de documentos pessoais 

• No ato de retirada, o responsável receberá informações sobre ocorrências que porventura tenham 

envolvido a criança durante o dia e, de outra parte, o responsável deverá notificar o Centro Educativo 

sobre alguma situação de anormalidade percebida no ato da retirada, sendo que a instituição não se 

responsabilizará em relação a reclamações posteriores 

• Não permitir que a criança compareça no Centro portando joias, objetos de valor, dinheiro, brinquedos, 

alimentos etc , quando não solicitado 

• Caso ocorra a ausência da criança por mais de 10 dias úteis sem justificativa, o Centro Educativo procurará 

inteirar-se das razões dessa ausência  Dependendo da complexidade do fato, buscará interagir com 

orientações  Caso não exista resposta, poderá advertir os responsáveis e, em caso extremo, notificará o 

fato ao Conselho Tutelar para providências legais 

4.11. DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

4.11.1. Modalidades de ensino e organização das turmas

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, deve-se atentar para a idade da criança para 

realizar a sua inserção na respectiva turma, tomando-se como base a data de 31 de março do ano da matrícula  

Dessa forma, no início do ano letivo, as turmas das escolas infantis serão organizadas conforme segue:
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Creche

Turma Idade mínima Idade máxima

Berçário 4 meses
Até 11 meses 

e 29 dias

Infantil I 1 ano
1 ano, 11 

meses e 29 dias

Infantil 2 2 anos
2 anos, 11 

meses e 29 dias

Infantil 3 3 anos
3 anos, 11 

meses e 29 dias

Pré-escola

Infantil 4 4 anos
4 anos, 11 

meses e 29 dias

Infantil 5 5 anos
5 anos, 11 

meses e 29 dias

4.11.2. Carga Horária

O centro oferecerá o ensino por turno ou em tempo integral, atendendo a carga horária mínima de 800 horas 

exigida na Lei nº 9 394, de 20 de dezembro de 1996  Os horários de funcionamento serão estabelecidos pelo 

Centro Educativo, atendendo aos critérios do município onde ele possui a sua sede 

4.11.3. Calendário Escolar

O calendário escolar é constituído por todas as ações e atividades desenvolvidas durante o ano letivo, obedecendo 

200 dias letivos, contados de segunda-feira a sexta-feira  A elaboração e o acompanhamento do calendário serão 

feitos pela Coordenação Pedagógica, sendo o mesmo aprovado pela Direção Escolar 

O Calendário escolar será disponibilizado no início do ano letivo no canal oficial de comunicação do Centro 

Educativo e nele deverão constar os seguintes elementos:

• Número de dias letivos

• Início e término das atividades escolares

• Período de planejamento

• Período de avaliação

• Período de matrícula

• Período de férias e recesso escolar

• Reuniões para fins administrativos e pedagógicos

• Feriados Municipais, Nacionais e Religiosos 
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4.11.4. Das Instalações

Os Centros Educativos devem proporcionar espaços adequados para o desenvolvimento das atividades, 

respeitando as normativas técnicas exigidas pelas legislações municipais e estaduais  Toda a comunidade educativa 

deverá zelar pelas estruturas e instalações do centro, mantendo-o sempre limpo e organizado  Compõem os 

espaços educativos:

• Portaria: local de acesso ao centro de educação, com controle de entrada e saída 

• Cozinha: ambiente onde são preparadas as refeições das crianças e dos funcionários da unidade 

• Despensa: local de armazenamento dos alimentos 

• Refeitório: ambiente onde as crianças podem conviver durante as refeições 

• Sala de aula: espaço para o ensino-aprendizagem compatível com a quantidade de crianças por turma 

• Secretaria escolar: local onde é organizada a documentação das crianças e da escola 

• Salas de atendimento para equipe gestora: espaço onde a direção e a coordenação podem trabalhar as 

demandas administrativas e pedagógicas do centro 

• Sala dos professores: espaço de convivência, de troca de saberes, de planejamento individual e de 

reuniões pedagógicas dos profissionais de educação 

• Sanitários: de uso exclusivo, com iluminação e ventilação direta, adequados à faixa etária das crianças, 

providos de portas sem chaves nem trincos, assim como de lavatório com espelho 

• Praça de brinquedos com piso adequado para a segurança das crianças 

• Espaços livres para brinquedos, jogos e outras atividades curriculares 

• As áreas livres são compartilhadas com outras faixas etárias 

• Acervo bibliográfico atualizado 

• Depósito onde é guardado o material de limpeza e manutenção 

4.12. DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS

4.12.1. Processo de Rematrícula

Na comunicação escolar realizada anualmente, as crianças já matriculadas nos Centros Educativos receberão as 

informações referentes aos documentos necessários, período e horário para efetivação da rematrícula 

4.12.2. Processo de Matrícula

Inscrição e Ingresso
O calendário Escolar estabelecerá anualmente os períodos para início e término das matrículas 

O período de matrículas inicia imediatamente após o comunicado de aprovação da quantidade de vagas 

disponíveis e ocorre conforme cronograma divulgado pelo Centro Educativo  As matrículas são realizadas no 

sistema educacional da TOTV’s, sendo necessário acompanhar os prazos e documentações necessárias que serão 

exigidas para a efetivação da matrícula e da rematrícula  Os documentos exigidos para fazer a matrícula são:
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• Uma fotocópia da certidão de nascimento 

• Carteira de vacinação (original e cópia) 

• Duas (2) fotos 3x4 

• Uma fotocópia da identidade do responsável 

• Uma fotocópia do CPF do responsável 

• Uma fotocópia do documento com NIS do responsável 

• Comprovante de endereço 

• Comprovante de renda 

A não apresentação de toda a documentação exigida no ato da matrícula impedirá a efetivação deste 

4.12.3. Processo de Transferências e Cancelamentos

Para o cancelamento e/ou desistência da vaga, é preciso que o responsável pela criança compareça no Centro 

Educativo em que realizou a matrícula e solicite a rescisão do serviço conforme as cláusulas gerais e as cláusulas 

específicas do Contrato de Prestação de Serviços de Aprendizagem, indicando o motivo, sendo que está sujeito 

às penalidades previstas conforme a legislação vigente 

O cancelamento da matrícula é efetivado quando:

• For pedida a transferência para outra escola 

• Os pais/responsáveis da criança não renovarem a matrícula no período estabelecido 

• Em caso de desistência da criança 

4.12.4. Controle de frequência

De acordo com a legislação educacional, a criança deve ter no mínimo 60% de frequência  Diariamente, o(a) 

professor/a da turma irá registrar a presença das crianças no diário de classe 

Em caso de falta, os pais ou responsáveis deverão informar a professora sobre o motivo da ausência da criança 

Em caso de falta por motivo de doença ou necessidade de atendimento médico, a criança deverá apresentar 

atestado médico para que a falta seja justificada, mas ela não será abonada 

4.12.5. Documentação Escolar

A Secretaria Escolar compreende os processos de recebimento, emissão e guarda da documentação 

escolar das crianças 

Recebimento: No momento da matrícula com idade pré-escolar obrigatória, a família deverá entregar os 

documentos referentes à matrícula ou rematrícula conforme o item Processo de Matrícula e Processo de 

Rematrícula deste Regimento Escolar 

Emissão: O centro emitirá os seguintes documentos escolares:

• Certificado de Nível para as crianças da Educação Infantil que ingressam no Ensino Fundamental 

• Na hipótese de serem constatadas as condições de alfabetização da criança, será concedida, no ato da 

transferência, uma Declaração de Conclusão de Nível, com Laudos específicos, comprovando o nível de 
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prontidão e de amadurecimento emocional da criança para acompanhar as atividades do ano inicial do 

Ensino Fundamental 

• Parecer descritivo: Documento elaborado pelo(a) professor/a que tem como objetivo descrever os 

processos de aprendizagem e o desenvolvimento psico-sócio-emocional, cognitivo e motor da criança 

Guarda: Todos os documentos recebidos e emitidos devem ser guardados na pasta da criança no sistema TOTV´s 

4.13. DOS PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA
Os Centros Educativos que compõem a rede de educação da Fundação Fé e Alegria são um ambiente de 

aprendizagem e de convivência  Como princípios de convivência, entende-se o conjunto de relações interpessoais 

e organizativas que envolvem todos os participantes do processo educativo 

As formas de convivência são criadas de maneira cooperativa, gerando corresponsabilidade e compromissos em 

sua aplicação 

Os princípios de convivência estão voltados para a conscientização da ação educativa  São eles:

Respeito: entende-se como a capacidade de aceitar e respeitar as diferenças, percebendo que cada um pode 

contribuir no processo de educação de forma que as diferenças enriqueçam tal processo 

Solidariedade: ter um olhar voltado para o outro e para as suas necessidades através de atos como partilha de 

talentos, bens materiais, alimentos etc , desenvolvendo a iniciativa ao encontrar o outro 

Empatia: saber colocar-se no lugar do outro, superando o individualismo e promovendo o fortalecimento do coletivo 

Responsabilidade: capacidade de assumir a responsabilidade pelos próprios atos e escolhas  Esse princípio é 

fundamental para ser desenvolvido pelas crianças, relacionando ato e consequências, proporcionando sempre a 

reflexão sobre a necessidade de entender os limites e o respeito ao outro 

Cooperação: desenvolver o sentimento de cooperação entre todos os integrantes do grupo, fortalecendo assim 

os vínculos afetivos e promovendo um clima de harmonia e de equilíbrio para o processo de educação 

Tais princípios devem ser fortalecidos nas práticas pedagógicas diárias, possibilitando criar um espaço de educação 

dotado de harmonia e cooperação 

Os princípios de convivência estão fundamentados na Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, que, 

no Artigo 4, afirma:

  “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária.”

O Centro Educativo resguarda-se ao direito de tomar medidas protetivas em relação a cada criança perante os 

órgãos responsáveis, em casos de agressão física e moral, de abuso ou quando a vida da criança estiver em risco 

Quando existirem ocorrências relacionadas à conduta da criança, as medidas tomadas serão:

- Advertência por escrito, assinada pelo responsável da criança 

- Encaminhamento aos órgãos competentes (Coordenação Nacional de Educação, Conselho tutelar, Conselho 

   Municipal de Educação) 
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- Condicionamento da renovação da matrícula a um acompanhamento sistemático feito por profissionais  

    especializados 

Desenvolver a cultura de que o centro é o local onde a criança vai vivenciar seu processo educativo é de suma 

importância, sendo necessário, para uma boa convivência, o respeito às normas estabelecidas, com o objetivo de 

gerar um ambiente favorável para o desenvolvimento integral de cada criança 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
O presente Regimento Escolar vem nortear a ação educativa nos Centros Educativos da Fundação Fé e Alegria, 

e poderá ser alterado sempre que houver alguma necessidade pedagógica ou administrativa, estando em 

consonância e atendendo sempre a legislação em vigor 

Ao matricular a criança no Centro Educativo, a família está se comprometendo a respeitar e acatar as normas e 

orientações previstas nesse Regimento Escolar 

Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Direção Escolar da Unidade Local, juntamente com a 

Coordenação de Educação Nacional 

6. DISPOSIÇÕES LEGAIS
• Lei das Diretrizes e Bases da Educação–9394/96 

• Base Nacional Comum Curricular BNCC (MEC, 2017) 

• Referencial Curricular para Educação Infantil 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

• Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

• Estatuto da Criança e do Adolescente 

• Projeto Educativo Comum 

• Diretrizes Operacionais da educação especial para atendimento educacional especializado na 

educação básica 

• Política interna de proteção aos direitos da criança e do adolescente 

• Pareceres  e diretrizes do conselho nacional de educação com orientações para as instituições de 

educação infantil e escolas em tempos de pandemia 

• Parecer CNE/CP nº 5/2020, aprovado em 28 de abril de 2020 (Reorganização do Calendário Escolar e 

da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19)   

• RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 (Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para 

a implementação dos dispositivos da Lei nº 14 040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, 

públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020)  
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