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Pereira da Silva, Kaian Nóbrega Maryssael Ciasca, Maíra Schiavinato Massei, Ramiro 
Gonçalves da Silva Rodrigues. Próxima reunião do Conselho Municipal de Cultura será 
para organizar a realização da Eleição. Não tendo mais nada a acrescentar, o Secretário 
de Cultura e Presidente do Conselho Claudiney Rodrigues Carrasco, encerra a reunião 
agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo ser tratado, deu-se por encerrada 
a reunião, da qual eu, Sandra Regina Peres lavro a presente ata.
 

  

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
 Ata 175 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2020, às 09:30 horas, realizou-se a 175ª 
reunião do Conselho Municipal de Cultura, em caráter ordinário e on line por conta do 
isolamento social, que contou com a presença dos seguintes conselheiros: Sandra Regi-
na Peres, Renato Piva, Maria Claudia Miguel, Angélica Soares, Ramiro Gonçalves da 
S. Rodrigues, Maíra Schiavinato Massei, Sandro Alexandre Piriz, Kaian Nóbrega Ma-
ryssael Ciasca, Cauê Moreira Pereira da Silva, Luiz Eduardo Ramos Ferraz e Glória Pe-
reira da Silva e dos membros da Comissão Eleitoral Mario Cesar Mello da Silva, Eliana 
Amadio Teixeira, Marco Antonio dos Santos e Marcos Aparecido Correia. O Presidente 
do Conselho e Secretário de Cultura Sr. Claudiney Rodrigues Carrasco estava em com-
promisso externo e a Presidenta do Fórum e Conselheira Cassiane Tomilhero Frias não 
estava presente, a conselheira Sandra Regina Peres deu início à reunião apresentando a 
seguinte pauta: Justifi cativa de Ausências, Apresentação da Comissão Eleitoral e Assun-
tos sobre eleição Conselho Cultura (organização e outros). Justifi cativa de Ausências: 
foi justifi cada a ausência dos conselheiros Claudiney Rodrigues Carrasco, Eros de Mar-
cosini e Vizel e Jean de Carvalho Rocha e das conselheiras Rosângela da Glória Novais 
Reis, Rosângela Aparecida de Figueiredo e Cassiane Tomilhero Frias. Apresentação da 
Comissão Eleitoral: Foram apresentados os membros da Comissão: Mario Cesar Mello 
da Silva, Eliana Amadio Teixeira, Marco Antonio dos Santos e Marcos Aparecido Cor-
reia. Membros do Conselho Municipal de Cultura: Cauê Moreira Pereira da Silva, Kaian 
Nóbrega Maryssael Ciasca, Maíra Schiavinato Massei, Ramiro Gonçalves da Silva Ro-
drigues. Após a discussão sobre os assuntos da Eleição do Conselho, os conselheiros 
decidiram por encerrar a reunião de Conselho Municipal de Cultura e continuar só os 
membros da Comissão Eleitoral. Não tendo mais nada a acrescentar, encerro a reunião 
agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo ser tratado, deu-se por encerrada 
a reunião, da qual eu, Sandra Regina Peres lavro a presente ata.

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 04 DE JANEIRO DE 2021 
  Protocolo n°   2020/10/17865  - Assunto : Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado :  Daniella Cantero Rosa da Silva 
Solicita,  Daniella Cantero Rosa da Silva , a extração de cópia de inteiro teor do  Pro-
cesso Administrativo nº2011/60/499. 
Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 
Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-
tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias 
e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, 
do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:
Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13. 

 Campinas, 04 de janeiro de 2021 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 

 PORTARIA NAED LESTE N°001, 
DE 04 DE JANEIRO DE 2021   

 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Ação 
Educativa Descentralizada da Região Leste, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 6° da Resolução SME nº 04, de 03 de julho de 2018, e considerando o parecer 
da Comissão nomeada pela Portaria Naed Leste n° 042, de 15 de dezembro de 2020, 
conforme consta no Protocolo n° 2020/10/16943,
RESOLVE:
Art. 1° Homologar, conforme Anexo único, o Regimento Escolar próprio da escola 
privada de Educação Infantil COLÉGIO E ESCOLA INFANTIL RECRIANÇA LTDA 
ME - COLÉGIO HEXA, CNPJ nº 02.921.972/0001-44, situada na Rua José Henrique 
Tavares, nº 7, Vila Nogueira, CEP13.088-031, no Município de Campinas, Estado de 
São Paulo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.
Art. 2° O Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, e deverá ser ree-
laborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando as seguintes situações 
assim o exigirem:

I - aperfeiçoamento do processo educativo e alteração na legislação educacional;
II - modifi cação na tipologia da escola; e
III - alteração de mantenedora e/ou de endereço.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Esta Portaria revoga a Portaria Naed Leste n° 64/2010, de 17 de dezembro de 
2010.
 

 Campinas, 04 de janeiro de 2021 
 ANGELA SIMONE FAQUINI COSTA 

 Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 
ANEXO ÚNICO

REGIMENTO ESCOLAR
COLÉGIO E ESCOLA INFANTIL RECRIANÇA LTDA - COLÉGIO HEXA

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA
Art. 1º O COLÉGIO E ESCOLA INFANTIL RECRIANÇA LTDA-ME, denominado COLÉGIO HEXA, CNPJ 
02.921.972/0001-44, situado na Rua José Henrique Tavares, número 7, Vila Nogueira, Campinas, SP, CEP 
13.088.031, jurisdicionado ao Naed Leste, tendo como mantenedores Flávia Christiane Miranda Amorim, portado-
ra do CPF nº 256.078.978-77 e RG 26.694.815-7 e Marcos da Silveira Antonio, ambos moradores na Rua Albano 
Rodrigues, 190, Jardim Garcia, Campinas, SP, CEP. 13.061-094.
Parágrafo único. Para efeitos deste Regimento Escolar o COLÉGIO E ESCOLA INFANTIL RECRIANÇA LTDA, 
COLÉGIO HEXA, será denominado Escola.
Art. 2º A Escola mantém a Educação Infantil oferecida às crianças de quatro meses a cinco anos de idade, em 
períodos integral e parcial, nos termos das legislações federais e municipais vigentes, em especial:
I - a Constituição Federal e suas alterações;
II - a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, e suas alterações, em especial a Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013 e da Lei Federal nº 13.415, 
de 16 de fevereiro de 2017;
III - a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
suas alterações;
IV - a Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fi xa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil;
V - a Resolução CME nº 01, de 12 de agosto de 2016, que dispõe sobre a avaliação, frequências e expedição de 
documentação na Educação Infantil, para as unidades educacionais que integram o Sistema Municipal de Ensino 
de Campinas.
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
CAPÍTULO I
OBJETIVO GERAL
Art. 3º A Escola tem como fi nalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Parágrafo único. Para a Escola a criança é o centro do processo educativo, sujeito histórico e de direitos que, nas in-
terações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Art. 4 º A proposta pedagógica da Escola tem como objetivos garantir à criança:
I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por 
meio da experimentação de diferentes linguagens e de novas tecnologias;
II - 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 e adultos.
Art. 5° A proposta pedagógica da Escola procura assegurar:
I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
II - a 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;
III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a de-
mocracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, 
étnico- racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao processo educativo;
V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocul-
tural da criança;
VI - o reconhecimento das especifi cidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promo-
vendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades;
VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência 
das Turmas e à unidade educacional;
VIII - a acessibilidade aos espaços das unidades educacionais, materiais, objetos, brinquedos e instruções para 
todas as crianças, inclusive as com defi ciência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades/
superdotação;
IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, 
asiáticos, europeus e de outros países da América;
X - 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;
XI - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbó-
lica e negligência no interior da unidade educacional ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de 
violações para as instâncias competentes;
XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de orga-
nização e a corresponsabilidade na educação das crianças;
XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus saberes.
CAPÍTULO III
DO PROJETO PEDAGÓGICO
Art. 6º O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar em aper-
feiçoar, continuadamente, a educação ofertada na Escola.
Art. 7º O Projeto Pedagógico da Escola:
I - é elaborado de acordo com Resolução específi ca da Secretaria Municipal de Educação, SME;
II - é homologado pela autoridade competente, e tem validade de quatro anos;
III - fi ca à disposição de toda a comunidade escolar.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Art. 8º Na Educação Infantil, a avaliação do trabalho pedagógico e do desenvolvimento das crianças é contínuo 
e procura garantir:
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
II - a realização de múltiplos registros por adultos e crianças;
III - a continuidade do processo ensino aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes 


