
PREFEITURA DE PARATY 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                  Nomenclatura do PEE : Educação Infantil 
 
GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

SITUAÇÃO / QUADRO PROBLEMAS 
PRIORITÁRIOS 

ENFRENTAMENTOS/ 
PROPOSTAS 

 

Priorização 

Contratação de recreadores e inspetores 
por seis meses. 
 

Descontinuidade do 
trabalho pedagógico. 
 
 

Concurso público para auxiliares de 
creche e inspetores, ou contrato de, 
no mínimo, um ano. 

 

 
Aumento da demanda no número de 
alunos. 
 
 

 
Falta de espaços 
adequados e de  
recursos humanos a 
essa demanda. 
 

 
Construção e adequação de 
espaços já existentes, garantindo 
que sejam arejados e ventilados. 
 

 

Número excessivo de alunos por sala; 
Falta de auxiliares na sala, de inspetores 
e profissionais para a manutenção das 
escolas. 

Dificuldades em 
desenvolver o 
trabalho pedagógico. 

Não exceder o número de vinte 
alunos por sala. 
Contratação de auxiliares de sala, 
inspetores e profissionais para 
manutenção das escolas. 
 

 

 
Banheiros inadequados. 
 
 

 
Dificuldades para 
desenvolver hábitos 
de higiene e trabalhar 
a autonomia e auto-
estima dos alunos. 
 

 
Banheiros adequados que atendam 
a faixa etária e as crianças com 
necessidades educacionais 
especiais; 

 



 
Inexistência (Zona Rural) e carência 
(Zona Urbana) de brinquedos (parque). 

 
Comprometimento do 
desenvolvimento 
corporal e cognitivo da 
criança. 

 
Compra ou construção de 
brinquedos para a área externa 

 

 
Mobiliário insuficiente e inadequado para 
sala de aula e refeitório. 
 

 
Dificuldades para 
realizar atividades 
pedagógicas 
comprometendo o 
desenvolvimento e 
crescimento do aluno.  

 
Compra de mobiliários adequadas 
para a sala de aula e refeitórios, 

 

 
Material didático insuficiente; 
Necessidade de recursos tecnológicos e 
de comunicação. 
Falta de material e para recreação.  
 

 
Dificuldades para o 
professor desenvolver 
o planejamento e 
atividades, limitando 
as possibilidades de 
ocupação e 
desenvolvimento da 
aprendizagem dos 
alunos. 
Comprometimento do 
desenvolvimento 
corporal e cognitivo da 
criança. 

 
Ampliação dos itens dos materiais 
didáticos e agilização das compras, 
adequando ao planejamento.  
Instalação e compra de recursos 
tecnológicos e de comunicação  
(TV, DVD, computador, som, 
máquina fotográfica). 
 

 

 
Precariedade na iluminação e ventilação, 
rede elétrica, bebedouro. 

 

Compromete o 
rendimento escolar.  

Instalação de ventiladores, 
luminárias, bebedouros e 
manutenção. 
 
 

 

Falta de uniformes para os alunos. 
 

Dificulta a segurança, 
identidade, auto-
estima. 
 

Definição da aquisição de uniforme.  
 

 



Inadequação do espaço físico às crianças 
com necessidades educacionais 
especiais.  
Falta de formação para professores e 
funcionários de apoio. 

Comprometimento da 
realização das 
atividades, formação e 
desenvolvimento do 
aluno. 

Adaptar o prédio às necessidades 
apresentadas; 
Formação continuada de 
professores e funcionários de apoio. 

 

 

 
Observações/ Sugestões/ Propostas: 
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