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 Art. 20º.  A Flora Encantada objetiva:
 I  - Ver o aluno dentro de uma perspectiva totalizante.
 II  - Estimular a emissão, imitação, percepção e atenção aos diferentes sons.
 III  - Desenvolver a coordenação visual e tátil.
 IV  - Possibilitar o pleno desenvolvimento da linguagem.
 V  - Trabalhar o desenvolvimento da conduta motora.
 VI  - Criar condições para o desenvolvimento das aptidões físicas, proporcionando crescimento harmônico;
 Capítulo III 
 Duração mínima e carga horária do curso 
 Art. 21   º .  O calendário escolar composto de carga horária e dias letivos será elaborado anualmente de conformidade 
com a resolução específi ca e calendário da Secretaria Municipal de Ensino. 
Parágrafo único. O horário de funcionamento do período matutino é das 08h às 12h; do período vespertino, das 13h 
às 17h e do período integral, das 08h às 17h.
 Capítulo IV 
 Organização curricular - Do projeto pedagógico 
 Art. 22º.  O projeto pedagógico da fl ora encantada busca assegurar às crianças o acesso a processos de apropria-
ção, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, à confi ança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com 
outras crianças, por meio da:
 I  - oferta de condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.
 II  - assunção da responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 
famílias.
 III  - viabilização tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e 
conhecimentos de diferentes naturezas.
 IV  - promoção da 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  - construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democra-
cia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-
-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
 VI  - conforto, cuidado e bem estar pessoal nos momentos de higiene, alimentação, e durante a troca de roupa.
 VII  - educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo;
 VIII  - indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocul-
tural da criança;
 IX  - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização;
 X  - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 
democrática e a consideração dos saberes da comunidade;
 XI  - o reconhecimento das especifi cidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promo-
vendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades;
 XII  - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência 
das turmas e à instituição;
 XIII  - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com defi ciência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
 XIV  - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, 
asiáticos, europeus e de outros países da América;
 XV  - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, 
afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;
 XVI  - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência - física ou 
simbólica - e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de 
violações para instâncias competentes.
 XVII  - orientação do processo de ensino-aprendizagem a partir de experiências vividas pelos alunos e centrá-lo na 
observação e na aplicação dos conhecimentos obtidos.
 XVIII  - Criação oportunidades para o desenvolvimento integral do ser humano, para o compromisso com a his-
tória de seu tempo, para sua participação na obra do bem comum, e para com o crescimento e transformação da 
sociedade;
 XIX  - Oferta de condições para o desenvolvimento da criança em relação aos aspectos sensório-motor, afetivo-
-emocional, social e cognitivo, respeitando as possibilidades e características de sua faixa etária;
 XX  - Proporcionar à criança situações nas quais possa exercer a confi ança em si e a independência;
 XXI  - Proporcionar à criança experiências que permitam sua integração ao meio físico-social, visando a sua adap-
tação; 
 XXII  - Estimulo do poder cognitivo por meio de músicas e conversas e pela utilização de objetos de formas e 
texturas diferentes.
 Capítulo V 
 Da classificação - Dos critérios de agrupamento de alunos 
 Art. 23º.  Os alunos serão agrupados de acordo com os critérios fi xados pela legislação aplicável à faixa etária de 
04 a 18 meses.
 Capítulo VI 
 Do procedimento de matrícula 
 Art. 24º.  A matrícula do aluno será efetuada pelo pai ou responsável, por meio de requerimento, acompanhado 
da anuência ao presente Regimento Escolar bem como da assinatura de contrato de prestação de serviços educa-
cionais.
 Art. 25º.  No ato da primeira matrícula, juntamente com o requerimento preenchido, o contratante deverá apre-
sentar:
 I  - Xérox da Certidão de Nascimento do aluno;
 II  - 1 foto tamanho 3X4;
 III  - Xérox RG e CPF dos pais ou responsável que assinar o contrato;
 IV  - Xérox da carteira de vacinação;
 V  - Xérox da carteira de convênio médico;
 VI  - Canhoto do Regimento Escolar assinado.
 Art. 26º.  A matrícula por transferência será aceita em qualquer época do ano, a critério da escola.
 Capítulo VII  
Dos direitos, deveres e atribuições dos participantes do processo educativo
 Seção I -  Da comunidade educacional
 Art. 27   º .  A comunidade educacional compreende os profi ssionais que compõem a equipe educacional, atuantes nas 
unidades educacionais, os alunos devidamente matriculados e os pais ou responsáveis.
 Seção II -  Da equipe educacional
 Art. 28   º .  A equipe educacional compreende os profi ssionais que compõem as equipes gestora, docente e de apoio 
escolar, atuantes nas unidades educacionais.
 Art. 29   º .  Aos integrantes da equipe educacional são garantidos os seguintes direitos, além dos que lhes são asse-
gurados pela legislação vigente:
 I  -ser respeitado na condição de profi ssional atuante na área da educação e no desempenho de suas funções; 
 II  -utilizar-se das dependências e dos recursos materiais da escola para o desenvolvimento de atividades inerentes 
à sua função; 
 III  -ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal 
de Educação; 
 IV  - participar, nos limites de sua função, da organização e da gestão do cotidiano escolar; 
 V  - participar no planejamento, execução e avaliação das ações inerentes ao seu trabalho, assegurando o atendi-
mento aos objetivos e às funções da unidade educacional.
 Art. 30   º .  Constituem deveres dos integrantes da equipe educacional, além dos estabelecidos pela legislação vi-
gente, especifi camente:
 I  -possibilitar que a unidade educacional cumpra a sua função, no âmbito de sua competência;
 II  -participar da elaboração, da implementação e da avaliação do projeto pedagógico das unidades educacionais; 
 III  -propor, aos diversos setores da unidade educacional, ações que viabilizem um melhor funcionamento das 
atividades; 
 IV  -requisitar ao setor competente o material necessário à sua atividade; 
 V  -propor ações que objetivem o aprimoramento dos procedimentos de ensino, da avaliação do processo pedagó-
gico, da administração e das relações de trabalho na unidade educacional;
 VI  -desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional de igualdade de condições para o 
acesso e a permanência do aluno na unidade educacional;
 VII  -colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
 VIII  -manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho; 
 IX  -zelar pela frequência dos alunos; 
 X  -cumprir a legislação educacional vigente; 
 XI  -cumprir o calendário escolar; 
 XII  -ser assíduo, comparecendo pontualmente à unidade educacional nas horas efetivas de trabalho e, quando 
convocado, para outras atividades programadas e decididas pelo coletivo da escola; 
 XIII  -comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas; 
 XIV  -zelar pela conservação e preservação das instalações escolares; 
 XV  -zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; 
 XVI  -zelar pela integridade física, psíquica e moral do educando; 
 XVII  -assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físi-
cas, étnicas, de gênero e orientação sexual, ideologia, condição sociocultural, entre outras; 
 XVIII  -viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, a 
pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno; 
 XIX  -atender adequadamente aos alunos com necessidades educacionais especiais, temporárias ou permanentes, 
que demandam apoio de locomoção, de higiene e de alimentação; 

 XX  -auxiliar na locomoção dos alunos que fazem uso de cadeira de rodas, andadores, muletas, e outros facilitado-
res, viabilizando a acessibilidade e a participação no ambiente escolar; 
 XXI  -cumprir o disposto no Regimento Escolar. 
 Art. 31   º .  É vedado à equipe educacional: 
 I  -tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico; 
 II -  discriminar, usar de violência simbólica, agredir fi sicamente e/ou verbalmente qualquer integrante da comu-
nidade escolar; 
 III  -expor colegas de trabalho, alunos ou qualquer integrante da comunidade à situações constrangedoras; 
 IV  -retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material perten-
cente à unidade educacional; 
 V  -ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho; 
 VI  -receber pessoas estranhas ao funcionamento da unidade educacional, durante o período de trabalho, sem a 
prévia autorização da autoridade competente; 
 VII  -ausentar-se da unidade educacional, sem a prévia autorização do órgão competente; 
 VIII  -transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confi ado. 
 Seção III  - Dos alunos
 Art. 32   º .  Constituem-se direitos dos alunos:
 I  - tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar da unidade educacional no ato da matrícula; 
 II  - ter assegurado que a unidade educacional cumpra a sua função de efetivar o processo de ensino e aprendiza-
gem; 
 III  - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência na unidade 
educacional; 
 IV  - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 
 V  - solicitar e receber orientação dos diversos setores da unidade educacional; 
 VI  - utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da escola, de acordo com as normas 
estabelecidas; 
 VII  - participar das atividades escolares; 
 VIII  - ter acompanhamento de profi ssionais habilitados para o exercício de suas funções e atualizados em suas 
áreas de conhecimento; 
 Art  . 33   º .  São deveres dos alunos: 
 I  - participar de todas as atividades programadas e desenvolvidas pela unidade educacional; 
 II  - dispor, sempre que possível, do material solicitado e necessário ao desenvolvimento das atividades escolares; 
 III  - tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas; 
 IV  - cumprir as disposições do Regimento Escolar no que lhe couber.
 Seção IV  - Dos pais ou responsáveis
 Art. 34º.  São direitos dos pais ou responsáveis:
 I  - tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar da unidade educacional no ato da matrícula; 
 II  - ter assegurado que a unidade educacional cumpra a sua função de efetivar o processo de ensino e aprendiza-
gem; 
 III  - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência na unidade 
educacional; 
 IV  - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 
 V  - participar de forma representativa na construção, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico da 
escola; 
 VI  - tomar conhecimento do processo de desenvolvimento da criança. 
 VII  -  sugerir, aos diversos setores de serviços da unidade educacional, ações que viabilizem o melhor desenvolvi-
mento das atividades; 
 Art. 35º.  São deveres dos pais ou responsáveis:
 I  - atender às determinações dos diversos setores da unidade educacional, nos respectivos âmbitos de competência; 
 II  - viabilizar a participação do aluno nas atividades curriculares programadas e desenvolvidas pela unidade edu-
cacional; 
 III  - cumprir as normas disciplinares da unidade educacional; 
 IV  - providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado e necessário ao desenvolvimento das ati-
vidades escolares; 
 V  - tratar com respeito e sem discriminação professores e funcionários; 
 VI  - Certifi car-se junto à escola sobre reuniões, convocações e avisos gerais;
 Art. 36   º .  É vedado aos pais ou responsáveis:
 I  - divulgar, por qualquer meio de publicidade, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome da escola, sem 
permissão da autoridade competente. 
 II  - tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento das atividades escolares do 
aluno; 
 III  - discriminar, usar de violência simbólica, agredir fi sicamente e/ou verbalmente professores e demais funcio-
nários do estabelecimento de ensino; 
 IV  - expor funcionários, professores ou qualquer pessoa da comunidade a situações constrangedoras; 
 V  - danifi car os bens patrimoniais da unidade educacional.
 Título V 
 Disposições gerais  
 Art. 37º.  Às sextas-feiras, as crianças poderão trazer apenas 1 brinquedo (grande), devidamente identifi cado, ade-
quado para a idade e que esteja aprovado pelas normas de segurança aplicáveis. Não deve conter peças pequenas 
e não deve ter formato de arma.
 Art. 38º.  A escola não se responsabilizará pela guarda e consequente indenização decorrente do extravio ou danos 
causados à quaisquer objetos não empregados no processo de aprendizado, inclusive roupas, brinquedos, mochilas, 
pertencentes ou sob posse do aluno.
 Art. 39º.  Para todos os efeitos, este regimento escolar é complementado por legislação de ordem superior, existente 
ou que venha a existir, até que seja nele incluídas, mediante alterações regimentais.
 Art. 40º.  A escola, ao fazer alterações regimentais, enviará aos pais e responsáveis a cópia do mesmo, tão logo 
tenham sido homologadas pelo órgão responsável.
 Art. 41º.  Os responsáveis devem informar à direção sobre alterações que impeçam ou limitem o regular desen-
volvimento do aluno, decorrentes de problemas familiares, sociais, afetivos, sociológicos ou quaisquer outros de 
natureza correlata.
 Art. 42º.  Os casos não previstos neste regimento escolar serão resolvidos pelo diretor-geral.
 Art. 43º.  Nos termos da Resolução SME 13/2010, de 21 de setembro de 2010, a vigência do presente Regimento 
Interno é de 04 anos.
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 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA   
  Processo Administrativo:  2013/10/10347
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 07/2013
 Objeto : Aquisição de equipamentos para cozinha e vasilhame de gás GLP de 13kgs 
(botijão).
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, em es-
pecial as considerações de fl s. 881/887, decido pela improcedência da manifestação 
apresentada ao fi nal da sessão de pregão pela empresa RF TEIXEIRA - ME, CNPJ 
04.495.580/0001-96, confi rmando a adjudicação, pelo pregoeiro, do item 5 do referido 
pregão (ventiladores de coluna) à licitante vencedora C16 COMÉRCIO DE INFOR-
MÁTICA - ME, CNPJ 11.513.296/0001-60.
Assim, face ao acima estabelecido e à adjudicação, pelo pregoeiro, do item 01 à li-
citante RAFAEL JACON BOMBINI - ME, CNPJ 05.955.160/0001-08, dos itens 02, 
03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16 e 17 à licitante MHMB DALFRÉ EIRELI 
EPP, CNPJ 15.116.584/0001-32 e dos itens 05 (com a confi rmação citada no pará-
grafo anterior), 11, 13 e 18 à licitante C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA 
- ME, CNPJ 11.513.296/0001-60, em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 
10.520/02 e 8.666/93 e demais legislações pertinentes,  HOMOLOGO  o Pregão Pre-
sencial nº 07/2013.  AUTORIZO  a despesa em seus favores no valor global de R$ 
127.787,54 (cento e vinte e sete mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e 
quatro centavos), sendo R$ 26.594,54 (vinte e seis mil quinhentos e noventa e quatro 
reais e cinquenta e quatro centavos) à licitante RAFAEL JACON BOMBINI - ME, 
R$ 46.376,00 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e seis reais) à licitante C16 CO-
MÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME e R$ 54.817,00 (cinquenta e quatro mil 
oitocentos e dezessete reais) à licitante MHMB DALFRÉ EIRELI EPP, devendo one-
rar a dotação orçamentária do presente exercício fi nanceiro.
Publique-se na forma da lei. Após, à CAF para as demais providências cabíveis.
 

 Campinas, 26 de julho de 2013 
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