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LEI N° 1.362, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018. 

"Dispõe sobre a implementação de diretrizes em cumprimento a Constituição Federal e da 
Lei Federal 9394/96 — LDB — Lei de Diretrizes e Bases, para a formação humantstica na 
Educação Infantil, adequação e ampliação do Projeto Político Pedagógico, a partir da 
formação complementar do docente com fulcro no direcionamento da formação dos 
valores humanos e do caráter das crianças da Rede Municipal de Ensino e dá outras 
providências correlatas". 

NATANAEL BORGES DOS SANTOS, Prefeito do 

Município de Pontes Gestal, Comarca de Cardoso, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Pontes Gestal, 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 12 - Todo professor da Educação Infantil, independente da sua formação acadêmica, 

deverá receber formação complementar visando o conhecimento dos valores humanos e 

do caráter da criança na fase de zero (0) aos cinco (05) anos e onze (11) meses de idade. 

Parágrafo Único — A contratação de novos docentes da Educação Infantil, dar-se-á 

somente mediante a formação mínima para o exercício do magistério, oferecida em nível 

médio na modalidade normal ou Licenciatura em Pedagogia e em suas habilidades. 

Art. 2° - Caberá ao Município de Pontes Gestal, perscrutar parcerias na sociedade civil, 

visando a formação complementar dos docentes no atendimento propositivo desta lei. 

Art. 3 2 - Concernirá a Instituição de Educação Infantil definir em seu Projeto Político 

Pedagógico, sendo a base estruturante da gestão democrática, aplicar-se-á, um conjunto de 

práticas que possam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de O (zero) a 5 

(cinco) anos de idade, como também, viabilizar conteúdos que servirão de suporte a 

formação dos Valores Humanos Universais (a verdade, a paz, o amor, a ação corretiva e a 

não violência) e a priorização da formação do caráter. 

Art. 4 2-  É de competência da Instituição de Educação Infantil, criar procedimentos para 

acompanhar o trabalho• pedagógico e avaliar o desenvolvimento das crianças, sendo 

necessário compreender a avaliação como norteadora de caminhos no processo de 

aprendizagem das crianças, acompanhando essa trajetória, levando em conta suas 
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mudanças e transformações, como também, as potencialidades cognitivas, oportunizando 

práticas que sejam desafiadoras, significativas e provocativas. 

Parágrafo Único — As crianças da Educação Infantil deverão ser avaliadas no mínimo 3 

(três) vezes ao ano pelo professor e pelos pais ou responsáveis, tomando por base o perfil 

do egresso de cada faixa etária. 

Art. 52  - É de competência docente da Educação Infantil prever no (re)planejamento, as 

ações que contribuirão para alcançar seus objetivos e facilitar o aprendizado das crianças, 

direcionando seu olhar sobre os aspectos que facilitam ou dificultam o desenvolvimento das 

mesmas, ajudando a organizar e reorganizar outras atividades, os materiais oferecidos, as 

formas de execução e os agrupamentos, visando atender também a missão da escola de 

formação do ser humano integral, solidário, cidadão exemplar, com vivências é ticas e com 

o conhecimento de si. 

Art. 62  - É de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pontes Gestal assumir a gestão 

com a formação continuada dos multiplicadores para esse projeto, como também, a 

disponibilização de todo material didático e pedagógico para o atendimento do 

propositivo. 

Art. 72  - Com base na Meta 1, do PME- Plano Municipal de Educação,o Município de 

Pontes Gestal já ter universalizado a pré-escola (crianças de 4 a 5 anos), deve-se 

comprometer na ampliação da oferta da creche (crianças de O a 3 anos) de forma a 

atender, no mínimo 50% até o final da vigência do Plano Municipal de Educação. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor n data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

de dezembro de 2018. 

Natanael Borge dos Santos 

Prefeito Municipal 
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