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Estudo para o perr'odo , 251571022

o agrupamento de crianças na Educação Infanul (em como parâmetros a lalxa exana,
ano/mês/dia de nascimento & amda a Proposta Pedagógrca da instituição, observada a relação
rrrança/prufessor.
Tabela proposta para 1019, consnderando os mdlcadores acrma:
Cam/ruade 1010 um 1015 Prweáu znzí zon TTma
miga uazaa' 15027; 1 mm

:an xou & mu me me % mw mx.
Bevçavm 535 775 aw. * 10%

m na 355 423 mma. »

' 61 um 1102 1056 soa—7" *
?; 1155 1sz ' nas nim
au Tana 1359

ª

1353 Anis—a”?" * ' '
es 1311 1341 1435 mm

455167
Fame. WBGE & SME (São Caetano da sm)

Após analrsar as miormacões cºletadas sobre a pwjeção da demanda da Educação mranm pertencentes
às escºlas púbhcas (setor alunadnrsEEDUC) e os dados da aumentu papulacmnal do Mumcípro
referendada; na cENso (WBGE), Íazrse necessána uma readequação da estrutura das Escmas, amplrando o
numero de salas de ama: ou a construção de pam menos duas esmhs de Educação mranm para atendev
esse eixo poquacional no decorrer das prux'wmos anos. Nezessnmrse, também, drmrnuir progressivamente
a quamraade de alunºs pur turma, para que possamos atender as vemmendaçâes du Consema NacwonaW

de Educação e ainda dos Parâmetros Nariuuars 1590145desz para Educaçãº Wanw , MEC

om. A rdade mfmma para rngressar nu Ensmu Fundamental e' de e anºs commews ate 31 de março A

determmaçâu e' pautada pela Ler de Dwemzes e Bases da Educação (mm, pelas Resomçães CEB n' 1/2010
e nº 5/Zum, PareEer CNE/CEB "'I/2018 & Panama n'] cas/2015 ncam manudus A anos compWetos para
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mnmmsomam!
Ingressº na prérescoía & de e anos commems para :: Ensmo Fundamenta! A um referênma usada para a
corte ctáno segue sendo 31de março
[1th As matrículas são efetivadas na sua em curso, me o mês de outubrº. Sendo asswm, na uma Drevlsãu
de aumento swgnmcauvu do númerº de amnos atendwdos nem em ao 55, e consequentementede tem
para a me de 2019

São Caetanº do sm, 15 de atm! de 1019

AKenmosamentE,

Fabnuoc um de—F
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