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biznrnia a. tamem
Faina de informação n 05

Processº 10.453/19
Prezado sei-nar
Hamilton Tenório da silva

Em atenção aa requerimenta recebido por essa secretaria Municipai de Educação seguem as informações:

Projeção da demanda— Educação infantil

Estuda para a variada - 2016-2015

o agrupamento de crianças na Educação infantil (em como parâmetros a faixa etária; ano/mês/dia de
nascimenta e alnda a Proposta Pedagógica da instituiçao, observada a relação criança/professor.
Taaeia propasta para 2019, considerando os indicadores acima
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Fonte iaGE e SME (São Caetano do Sul)

Após analisar as informações caiatadas sobre a praieçãa da demanda da Educação infantil pertencentes às escolas
auaiicas (setor aiunaua-SEEDUC) e os dados do aumento popuiacionai do Município referenuaaas no cENso (iaGEi,
lazrse necessário uma readequação da estrutura dasescoias, am ' lido a nu'rnera de saias de auias ou a construção
de peto menos duas escoias de Educação iniantti pava atenuar essa EIXD populacionai no decorrer dos próximos
anus Naaassitase, também, diminuir pragressivamante a quantldade ue alunos por turma, para que passamos
atender as recomendações ao Conselho Nacional de Educação e ainda dos Parâmetros Nacionais de Quahdade para
Educação iniantii , mec

Obs A “idade rni'nirna para ingressar na Ensina Fundamental e' de 5 anos camaietos ate 31 de março A determinacaa
e' pautada peia Lei de Diretrizes e Bases da Eáucacão (LDB), peias nesoiucaes CEB n' 1/2010 e nª s/zuw, Pavecev
CNE/CEB nªz/zous & Funarte n' 1335/2015. Ficam rnantiuas 4 arms comaietas para ingressa na préeesmia e de &

anas carnaiatas para a Ensina Eundamentai A data referênda usada para a carte eia'ria segue sendo 31 de mzrçu
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Obs. As maminha são efetivadas no ano em curso, até o mês de oumbm. Sendu asswm, há uma prevísão de
aumento swgmncauvo da númem de alunos atendidos pelo 61 ao ss, e conxequemementeda mm para a arm de
2019.

Projeção de demanda— (duzzçâu Ensina Fundamental

Estudo para o período , 2015-2022_'7,Ano/Série
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obs, Aumenta pregresswo da demanda vanação de 10,7% de 2015 pam 2011.
0sz Não possuímos demanda repnmma no Ensino FundamentaL
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