
 

 

 
 

REUNIÃO DO GRUPO GESTOR DO FREIAVI 

10 julho 2018 - AUDITÓRIO DA AMAVI - 9H  

Pauta Encaminhamentos 

1) Orientações da BNCC da educação infantil. 
Foi discutido como a BNCC está sendo trabalhada nos municípios, e que 

o curso do PNAIC também segue as orientações da base. Os municípios 

do alto vale associados da AMAVI JÁ estão estudando e utilizando a 

BNCC. 

 

 

 

 2) contribuições para BNCC catarinense 

 

 

 

 

Os fóruns de educação infantil não foram convidados para participarem 

do estudo para as contribuições na BNCC, sendo que o estado não 

atende a educação infantil.  

3) Agendamento da oficina contação de história 

professora Regina Shudo.  

 

 

 A professora Regina pediu para que no dia da oficina o escritor se faça 

presente. Ficou agendado o dia 11 de agosto. Tânia irá confirmar a data 

e repassar aos municípios.  

 

 

 

4) Informes gerais 
. A Formação para auxiliares de sala será realizada no início de 2019. 

. Secretarias de educação devem consultar as documentações referentes 

a educação infantil para verificar se possuem todas e se estão 

atualizadas. 

 

. Número de alunos por turma na educação infantil: deve-se observar as 

resoluções e também o espaço físico. Que na maioria dos municípios o 

número de criança por turma é: 0-1 ano: 12 á 16 crianças para um 

professor com auxiliar.  

De 2-3 anos: 18 á 20 crianças para um professor com auxiliar. 

. Quanto a nomenclatura, já havíamos definido em reunião anterior que 

será: berçário, maternal e pré I e pré II. 

 Foi sugerido que se registre a fila de espera de crianças no educacim. 

. Foi pedido para as secretarias realizarem as inscrições da formação da 

educação infantil. 

. Para a jornada da educação do ensino fundamental, anos iniciais será 

necessário concluir as inscrições e levar lanche e o pó de café. 

. Foi sugerido ao grupo gestor para que na próxima reunião do FREIAVI 

o município que tiver um encaminhamento de sucesso compartilhe com 

o grupo. 

 

Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença. 

 

Rio do Sul,10 de julho de 2018 


