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PARECER N° 1471/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 318/2011. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, que dispõe 
sobre o “Programa de Férias na Educação Infantil. A Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa exarou parecer de legalidade. A Comissão de Administração Pública 
emitiu parecer favorável. Por força da legislação vigente, o Projeto de lei foi submetido à 
discussão em duas Audiências Públicas, realizadas em 14 de agosto e 18 de setembro de 
2013, no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Nas audiências públicas, 
foram apresentadas ponderações apenas superficiais à temática, com ênfase na necessidade 
de combinar o direito de férias coletivas dos servidores dos CEIs e os objetivos previstos no 
projeto, dentre os quais, sublinhava-se a garantia do caráter permanente e continuado do 
atendimento às crianças da Educação Infantil no período destinado às férias escolares na 
Rede Municipal de ensino. Considerando a complexa organização dos serviços municipais de 
educação, a Presidência desta nobre Edilidade, a pedido da Comissão de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer requereu à Secretaria Municipal de Educação que apresentasse informações 
relativas a existência de ações que, eventualmente, contemplassem a demanda formulada no 
projeto de lei, bem como, que aquela Secretaria se manifestasse a respeito da pertinência e do 
caráter oportuno do projeto. A Secretaria Municipal de Educação manifestou-se desfavorável à 
propositura e argumentou duplamente: a) que a demanda apresentada pelo projeto já é, 
parcialmente, contemplada com o Programa “Recreio nas Férias” para as crianças e 
adolescentes de 04 a 14 anos e b) que o atendimento às crianças de 0 a 3 anos matriculadas 
nos Centros de Educação Infantil têm o seu direito de atendimento contínuo preservado 
mediante garantia, instituída pela Lei Municipal nº 15.625/12, de a Administração Municipal 
organizar, para o período de férias escolares, pólos de atendimento em quantidade e 
distribuição adequada às necessidades apresentadas pela população. Acompanhando o 
parecer da Secretaria Municipal de Educação, o Secretário do Governo Municipal, Chico 
Macena, autor da propositura à época em que exercia seu mandato de Vereador, encaminhou 
a esta nobre Edilidade as informações consolidadas e a manifestação desfavorável à 
propositura emitida pelo Executivo. Cumpre frisar, ainda, que o Conselho Nacional de 
Educação aprovou, em 07 de junho de 2011, o Parecer 08/2011, de autoria do conselheiro 
César Callegari, atual Secretário Municipal de Educação, que prescreve, dentre outras coisas, 
que nas creches e pré-escolas mostra-se adequada uma estrutura curricular que se 
fundamente no planejamento de atividades durante um período, sendo normal e plenamente 
aceitável a existência de intervalo (férias ou recesso), como acontece, aliás, na organização 
das atividades de todos os níveis, etapas e modalidades educacionais. Tal padrão de 
organização de tempo e operacionalização do projeto político-pedagógico, com inclusão de 
intervalos, não constitui obstáculo ou empecilho para a consecução dos objetivos educacionais, 
ao tempo em que contribui para o atendimento das necessidades básicas de desenvolvimento 
das crianças relacionadas à convivência intensiva com suas famílias e à vivência de outras 
experiências e rotinas distintas daquelas organizadas pelas instituições de educação. O 
mesmo Parecer daquele Egrégio Conselho não é omisso no que diz respeito às necessidades 
específicas das famílias que, por diferentes razões, não podem prescindir de espaços e 
políticas de atendimento às crianças pequenas no período reservado às férias escolares e aos 
recessos. Manifesta-se, entretanto, pela distinção deste atendimento e por sua não vinculação 
absoluta ao atendimento educacional realizado durante o período letivo: necessidades de 
atendimento a crianças em dias ou horários que não coincidam com o período de atividades 
educacionais previsto no calendário escolar das instituições por elas frequentadas, deverão ser 
equacionadas segundo critérios próprios da assistência social e de outras políticas sociais 
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como saúde, cultura, esportes e lazer, em instituições especializadas na prestação deste tipo 
de serviços, e, na falta ou insuficiência destas instituições, nas próprias instalações das 
creches e pré-escolas. 

Na ocasião da publicação do Parecer 08/2011, a interpretação e implementação de 
suas orientações na Rede Municipal de Ensino foi objeto de amplo debate e fez emergir a 
expressão de diferentes interesses e demandas. Por esse motivo, o SEDIN – Sindicato dos 
Trabalhadores das Unidades de Educação Infantil da rede direta e autárquica do município de 
São Paulo questionou a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
quanto aos critérios que deveriam orientar a organização das férias e do recesso escolar 
docente nesta etapa de ensino e a respeito do atendimento continuado às famílias e crianças 
que eventualmente necessitem. A Câmara de Educação Básica manifestou-se pelo 
reconhecimento pleno da necessidade dos períodos de férias e recesso escolar, assemelhando 
o calendário da Educação Infantil de 0 a 3 anos ao calendário já realizado normalmente em 
outros níveis e modalidades da educação. E reafirmou a possibilidade do atendimento sem 
interrupção às crianças que necessitassem de acordo com os critérios definidos em cada 
Sistema de Ensino. 

Assim, considerando: 

as informações apresentadas pelo Poder Executivo, quanto ao atendimento da 
demanda formulada pelo Projeto de Lei através de ações já desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Educação; 

a) o parecer desfavorável do Poder Executivo quanto ao caráter oportuno da 
propositura e à sua pertinência; 

b) as discussões e entendimentos construídos no âmbito do Conselho Nacional de 
Educação; 

Manifestamos parecer, desfavorável a propositura em tela. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 12/11/2014. 

Reis – PT – Presidente 

Eliseu Gabriel – PSB 

Claudinho de Souza – PSDB 

Ota – PROS 

Toninho Vespoli – PSOL- Relator 

Jean Madeira - PRB 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/11/2014, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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