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Municipal de Educeçáo lnfantil 'Brânca de Neve''

ConsiderandoqueaLDB.LeideDiÍetrizeseBasesdaEducaçáoNacionalNo9394/96.emseusartigos

deteÍmina: AÍt. 30' '(" ) inciso lx que determina a garantia da qualidade educacíonal" ' Àrt ' 50 
"'o 

acas§o â

aducaçáobásicdobrigatódaédiÊitopúblicosubjetivo,podendoqualquercidadáo,grupodecidadá(f|,assaciaçàocomunitáia'

oryanizaçáosindical,entidadedeclasseououtralegatnenteconstituídae'ainda,oMinidéioPúbticÍ.,acionalopodelpúblicov 
pal, exigi-1o.". Pois bem' 

"oo 
*n" de se ferir a dignidade humana' obseNam-se que sendo as condiçóes

estruturais,noespaçoescolar,umdireitohumanofundamentalquedeveserasseguradodemodo

igualitário a todos os cidadãos, cabe à Esfera pública Municipal a Íesponsabilidade de criar meios para

agarantiadoacessoepermanênciadoalunoaoensinoescolar,comsegurança,Emtempo,ressalta-se

queemcasosdainsuficiênciadeespaçoescolarparaatendimentoàdemandaintêressada,ficao

SistemaMunicipaldeEnsinosobàsdetermina@esdoConselhoÉstadualde.EducaçáodoEstadodo

Pará-CEE/PA,naresponsabilidadedeANE)GRSALASDEAULAS"ISoLADAS,ÀEscotÂMATRlz

desdequeobedecidasasnormatizaçóeselencadasnaResoluçáoN.485de15.12.2009-CEE/PA'que

para melhor esclarecimento faz-se necessário a presente citaÉo:

"Entende-se por nucleação a reorganização da rede

escgtar pública' @nÉntrando vánas êscolas ou sa/as de

autaiso,tadassobacaordenaçãouníficadadeumaesc,|lla

\-7 creaenaaaa para a oferla de um ou Ínais níveis e

mÓdálídâdes dâ Eduéaçáa BásiÓá §1o Ás êsê!/ás ou sá/âs

a nl
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EscÍ)ta Matil'' Art' 35 da Rêsolução No 485/2oog-CÉE PA

íGRIFO NOSSO)

Diante ao exposto, sendo algumas das muitas razóes' a larga migraÉo de famílias fixândo moradas no

residencial Wirland Freire do Programa Habitaçáo "Minha Casa Minha Vida', estêndido aos fluxos

demográflcos consequentemente à frequência cresc€nte de crianças de 03 a 05 anos que a cada dia

passam a residir no bairro Piracaná e proximidades, e ainda' embora e Esfera Pública MuniciPal

disponha de 12 salas de aulas através do Centro MuniciPal de Educaçáo

de dois an\os, neste há insuficiência de espaço para
lnÍantil Branca de Neve

(sediado no Bairro Piracaná)' acÍescido

TMAIL

+



Cj

dlffi-^
",rj$1[,#8H,.+'3*,'i*r"

sO9- o

"F*-

atendimento à crescente popuraÉo da E:uc.1llHI,"T.J:T",:"-i:fl:" 
que requer o

momento, bem como' de acordo com a legislaÉo em vrg

uPara a implantação do Sistema de Nucleação ou
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nucleadas funcionem em Prédios a
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Portanto' não havendo salas de aulas em númeÍo suficientê na lnstituiçâo de Ensino'CentÍo

Mu n rcipar o 
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u""n'-o'lãnttt era nca * - -"t X*:: ::" ""m:il:"J::'J:*":1";
em vista o crescimento demasiado do número 
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exposiÉes' e
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ursências, e ainda ao que nos rererimos ""tttu;;;;;;rro"::r::-.-Itl[il:T:::*:

-'::Hã*r :*:ml*ilTJ[il'H*ff: ;:* :J:i:;""s para suprir a

exigências da Lesislacão em vigor' visto que "t ::;,'ffi:;munidade escolar'

demanda de alunos;-ffi;;; Educaçáo infantil' naquela comunidade esc
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