
POSICIONAMENTO DO MOVIMENTO DE PAIS, MÃES, FAMÍLIAS E 
DEFENSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA QUE LUTAM PELO PERÍODO 

INTEGRAL DE JORNADA DIÁRIA DAS CRIANÇAS NOS CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE GUARAPUAVA – PR 

 

O movimento de luta de pais, mães, famílias e defensores da educação pública 
pela permanência diária em período integral às crianças matriculadas nos 
CMEIs de Guarapuava- PR iniciou a partir de 19/20 de dezembro de 2019, 
últimos dias de atendimento às crianças pelos CMEIs, datas que as famílias 
foram de forma abrupta e inesperada avisadas pela equipe gestora de cada 
CMEI, que a partir do ano de 2020, somente seria oferecido às crianças 
rematrículadas de 1 a 3 anos e 11 meses, meio período (parcial) diário de 
atendimento naquelas instituições educacionais. 

A atitude e decisão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
Guarapuava - SEMEC  - gerou angústia, desespero e indignação às famílias 
que dependem, por diversas razões,  de atendimento integral aos seus filhos 
ainda pequenos e, mediante essa situação, começaram a organizar-se por 
meio das redes sociais para reivindicar o período integral de jornada diária nos 
CMEIs para suas crianças.  

Gradualmente, o movimento foi ganhando adesão, voz, organização e luta em 
defesa do direito a educação infantil às crianças de Guarapuava e hoje são 
inúmeras famílias que fazem parte deste grande movimento da sociedade civil. 

Neste tempo de luta, desde dezembro de 2019 até o presente momento, 
algumas ações coletivas e individuais foram realizadas, tais como: reunião com 
a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava, senhora Doracy 
S, Luy e o Prefeito, senhor Cesar A. C. Silvestri Filho; audiência pública na 
Câmara Municipal de Guarapuava com a presença de alguns/as vereadores/as 
e, aproximadamente 300 pessoas, sendo muitas delas, famílias com suas 
crianças; encaminhamentos individuais pela vaga em tempo integral por 
famílias de crianças de 1 a 3 anos e 11 meses à defensoria pública de 
Guarapuava; idas e vindas sem êxito ao Ministério Público na tentativa de 
marcar um encontro para discutir tal problema; divulgação e organização da 
participação das famílias nas redes sociais e, ainda, a formação de uma 
Comissão de Pais, especialistas em educação e entidades de defesa do direito 
da criança à educação infantil, para coordenar esse movimento.  

O movimento cresceu e engrossou as vozes da sociedade guarapuavana em 
defesa do tempo de permanência diária, integral a todas às crianças pequenas 
que necessitam, sejam elas matriculadas ou que estão aguardando vagas nos 
CMEIs. 

Mediante o exposto, vimos publicamente afirmar o posicionamento deste 
movimento à sociedade guarapuavana e suas instituições sociais: 

1. Repudiamos a decisão abrupta, desrespeitosa e autoritária da SEMEC, 
que sem consulta prévia às famílias e comunidades que dependem do 
atendimento dos CMEIs aos seus filhos em tempo integral, cortou o 



período integral de jornada diária de atendimento às crianças das turmas 
de Infantil 1, 2 e 3 (crianças de 1 a 3 anos e 11 meses) nos CMEIs para 
o ano de 2020, causando inúmeras dificuldades às famílias e crianças, 
haja vista que alguns pais e mães já perderam seus empregos por não 
terem com quem deixar seu/s filhos/as no período contraturno em que 
as crianças não podem contar com o atendimento do CMEI. 
 

2. Repudiamos a forma autoritária e desorganizada que a SEMEC tem 
tentado resolver o problema por ela criado, oferecendo às famílias 
informações contraditórias, ambíguas, confusas sobre quais CMEIS irão 
atender em tempo integral ou somente parcial e, ainda, o processo 
complicado, moroso, obscuro e sem critérios claros de chamada das 
famílias por telefone e de entrevistas com o objetivo de selecionar as 
crianças que terão direito ao período integral de acordo com a SEMEC.  
 

3. Discordamos e repudiamos a forma como as crianças estão sendo 
recolocadas pela SEMEC, em CMEIs distantes de suas residências, 
infringindo o que diz nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 
Infantil - DCNEI (2009) art. 5º, § 5º “As vagas em creches e pré-escolas 
devem ser oferecidas próximas às residências das crianças (grifo 
nosso)”, e trazendo às crianças dificuldades de adaptação a nova 
instituição e às famílias dificuldades de mobilidade, transporte e tempo 
para levá-las a um CMEI tão distante da casa e do trabalho dos pais. 

Portanto, defendemos e reivindicamos publicamente que: 

TODAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NOS CMEIS DE GUARAPUAVA 
OU QUE AGUARDAM VAGA NA FILA DE ESPERA, TENHAM O DIREITO À 
VAGA DE PERÍODO INTEGRAL E QUE A DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE 
DE TEMPO INTEGRAL OU PARCIAL DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS 
SEJA UMA DECISÃO DA FAMÍLIA E NÃO DA SEMEC. PORTANTO, QUE 
SEJA UMA OPÇÃO DAS FAMÍLIAS ESCOLHER O TEMPO PARCIAL OU 
INTEGRAL DE ATENDIMENTO AS SUAS CRIANÇAS NOS CMEIs. 

Nossa defesa e luta está fundamentada na Legislação brasileira que diz nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (MEC, Resolução nº 5 
de 17 de dezembro de 2009): 

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em 
creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais 
não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 
privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período 
diurno, em jornada integral ou parcial (grifo nosso), regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social.  

§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e 
de qualidade, sem requisito de seleção (grifo nosso).  

§ 5º As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às 
residências das crianças (grifo nosso).  



§ 6º É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no 
mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração 
igual ou superior a sete horas diárias (grifo nosso), compreendendo o 
tempo total que a criança permanece na instituição. 

O direito social das crianças de 0 a 5 anos de serem atendidas em creches e 
pré-escolas está afirmado na Constituição Federal de 1988, que diz no “Art. 
208 que “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)”, assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 
8069/90 que determina: Art. 53. “A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” e no Art. 54 da mesma 
Lei: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente”: “IV – 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 
idade”; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016). 

Vale ainda chamar a atenção para Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, a LDB 9.394/1996, que em seu art. 4º determina: O dever do Estado 
com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

 I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade[...]. 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Compreende-se que a educação infantil (de 0 a 5 anos) não é obrigatória às 
crianças e famílias, mas é obrigatória a sua oferta pelo poder público, já que 
faz parte da educação básica brasileira. 

Enfatizamos que a Comissão de Pais e colaboradores está vigilante para que o 
direito à educação da criança de 0 a 5 anos seja atendido em instituições de 
educação infantil criadas para esse fim e que quando os critérios de atribuição 
de vagas às crianças não estão claros e nem, tampouco, públicos, corre-se o 
risco de se atribuir esse direito à família e não a criança que realmente é o 
sujeito de direitos. 

Esperamos que este posicionamento e esclarecimento a sociedade 
guarapuavana tenha eco às autoridades competentes que trabalham na defesa 
dos direitos das crianças à proteção e a educação, pois muitas crianças 
poderão ficar expostas e em situação de risco no período contraturno, visto que 
nem todas as famílias tem renda suficiente para pagar serviços da iniciativa 
privada de educação infantil e nem contar com algum familiar que possa ficar 
com sua criança nesse período.  

Esperamos, também, que sensibilize as autoridades e órgãos que atuam na 
defesa da mulher, pois muitas mães estão perdendo ou deixando seus 
empregos o que implica, indiscutivelmente, em dificuldades financeiras que 
muitas famílias terão que enfrentar e na privação da mulher do seu direito 
como cidadã de trabalhar, sustentar-se a si e aos seus filhos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13306.htm#art1


Esclarecemos que educação infantil não é uma política assistencialista e que 
as famílias que dependem desse atendimento integral para seus filhos 
pequenos não estão solicitando que o CMEI a substitua nas suas 
responsabilidades com o cuidado, educação informal e afetividade de suas 
crianças, mas que a necessidade social das famílias em que os pais 
trabalham numa jornada comum de 8h diárias, implica em contar com 
CMEIs próximos da sua residência ou trabalho, que atendam a suas 
crianças diariamente até às 18h. Ou seja, existe uma demanda social real e 
isso implica no compromisso das autoridades, órgãos competentes e 
sociedade em auxiliar para que essa demanda seja atendida. 

Por fim, defendemos que os recursos públicos que viabilizam as políticas 
públicas devem ser empregados para expansão da rede de atendimento e 
educação infantil de Guarapuava, o que efetivamente diminuirá a demanda por 
vagas nos CMEIs e as filas de espera.  

Orientamos a todas as famílias que já tinham seus filhos matriculados no CMEI 
e que necessitam do período integral de atendimento para seus/suas filhos/as 
que não desistam da vaga, mesmo que sofram pressões, ameaças e 
orientações de que irão perder a vaga no CMEI. Portanto, se sua criança 
precisa de tempo integral de atendimento no CMEI, não assine qualquer 
documento de desistência da solicitação de vaga em tempo integral.  

Queremos conclamar a todos para unir-se na luta em defesa do direito à 
“educação infantil pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social” 
a todas as crianças de Guarapuava e integral se assim for a sua 
necessidade. 
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