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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

O encontro que reuniu o Comitê de Com-
bate a Dengue, aconteceu quinta-feira, 10,
no auditório do novo Pronto Atendimento
24h Albert Sabin e teve como objetivo apre-
sentar o Plano de Contingência para o Con-
trole da Dengue, no município de Barreiras.
O Plano tem como objetivo garantir assis-
tência e ações de Saúde Pública de quali-
dade, com a meta de manter abaixo de 1%
a taxa de letalidade por Febre Hemorrágica
do Dengue – FHD.

Como estratégias de ação, o plano con-
templa:

· Vigilância Epidemiológica
· Atenção Básica
· Assistência hospitalar
· Educação em Saúde
· Controle do Vetor
· Vigilância Sanitária e Ambiental – En-

demias
“O plano visa propor diretrizes para a

organização da vigilância em saúde, a ela-
boração conjunta e pactuada de estratégias
de ações que orientem medidas de preven-
ção e controle de situações de risco e da
ocorrência da dengue”, reafirmou o coor-
denador da Vigilância Sanitária, Ambiental
e Zoonoses, Ubirajara Nascimento.

Secretaria Municipal de Saúde apresenta Plano
de Contingência ao Comitê de Combate a Dengue

Agora, já aprovado pelo Comitê, o Pla-
no será encaminhado para o Conselho Mu-
nicipal de Saúde e, logo após, deverá ser
publicado, com vistas à execução.

A Dengue – A Dengue é uma doença
febril aguda, de etiologia viral e de evolu-
ção benigna em sua forma clássica, gra-
ve quando se apresenta na forma hemor-
rágica. É a mais importante arbovirose
que afeta o homem na área urbana, cons-
tituindo sério problema de Saúde Pública,
em virtude da urbanização acelerada e

condições do meio ambiente que favore-
cem o desenvolvimento e a proliferação
do Aedes aegypti, vetor da doença.

De acordo com dados da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a dengue em Barreiras tem
maior incidência nos primeiros 6 meses do
ano (período chuvoso), apresentando dimi-
nuição no segundo semestre. Esses fatores
apontam para que algumas ações de vigi-
lância em saúde sejam tomadas em tempo
hábil, de forma coordenada e articulada junto
a outros setores do poder público e à socie-
dade civil organizada.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A reunião foi realizada
no Pronto Atendimento
24 Horas Albert Sabin

Ubirajara Nascimento,
coordenador da

Vigilância Sanitária,
dirigiu os trabalhos
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 170, de 27 de junho de 2008.

Nomeia Vice - Diretora C, do CAIC Murílio
de Avellar Hingel

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC6,  de Vice - Diretora C, do CAIC Murílio de Avellar
Hingel, a Srª  Maria das Graças Alves de Sousa, lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice
- Diretora C, do CAIC Murílio de Avelar Hingel, símbolo CC6, a Srª
Maria das Graças Alves de Sousa, CPF 018.607.644-44, RG
102858194-8 MDEB, filha de José Isídio Alves e Maria Lourenço
Alves, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 27 dez junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria das Graças Alves de Sousa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 171, de 27 de junho de 2008.

Nomeia Vice - Diretora C, do CAIC Murílio
de Avellar Hingel

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC6,  de Vice - Diretora C, do CAIC Murílio de Avellar
Hingel, a Srª Maria Aparecida Alves da Silva, lotada na Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice
- Diretora C, do CAIC Murílio de Avelar Hingel, símbolo CC6, a Srª
Maria Aparecida Alves da Silva, CPF 675.572.955-87, RG
067343703-4 MDEB, filha de Cornélio Alves de Barros e Gonçala
Alves Calixto, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 27 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Aparecida Alves da Silva
Empossada
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Barreiras-Ba
fará Pregão em referência, no dia 30/07/2008, às 09:00
horas, visando a aquisição parcelada de Gêneros
Alimentícios. Edital até 25/07/2008, mediante pagto de
R$ 50,00, na Pref. Municipal, Av. Cleriston Andrade, 729.

 Barreiras-BA, 15 de julho de 2008

ADENES O. SOUZA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Barreiras-Ba
fará Pregão em referência, no dia 31/07/2008, às 09:00
horas, visando à aquisição parcelada de Materiais de
Limpeza. Edital até 25/07/2008, mediante pagto de R$
50,00, na Pref. Municipal, Av. Cleriston Andrade, 729.

Barreiras-BA, 15 de julho de 2008

ADENES O. SOUZA
Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO Nº 125/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  146/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/
0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andrade,
Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: JOAQUIM AUGUSTO VIANA CER-
QUEIRA – ME , CNPJ 00.255.446/0001-67, com endereço à Rua
Severino Vieira, nº 131 – térreo - Centro – Barreiras-BA,

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de lanches,
para os cursistas participantes do Curso de Formação Continuada
e Pró Letramento 2008, oferecido pela Prefeitura Municipal de
Barreiras, nos dias 09/06, 14/07, 11/08, 25/08, 15/09, 29/09, 27/10,
17/11 e 24/11 de  2008, nos dois turnos, através da Secretaria Mu-

REPUBLICAÇÕES

nicipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as
especificações presentes na solicitação de Despesas, e cardápio
determinadas pelo Município CONTRATANTE, parte integrante
deste processo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;

Atividade: 12.366.016.2.072 – Gestão das Ativ. de Alfabetiza-
ção de Jovens e Adultos – EJA;

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de 3.000,00 (três mil
reais), correspondentes à aquisição parcelada de lanches para aten-
der os cursistas, nos dias 09/06, 14/07, 11/08, 25/08, 15/09, 29/09,
27/10, 17/11 e 24/11/08, que serão pagos, pelo CONTRATANTE
ao CONTRATADO, mediante a apresentação de Nota Fiscal emi-
tida pelo CONTRATADO, de acordo com a proposta de preço já
aprovada.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até o cumprimento das cláusulas contratuais.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunci-
ando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas, para que surta os legítimos e legais efeitos.

Barreiras, 09 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA – ME
CNPJ 00.255.446/0001-67

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 135/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 159/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF sob nº 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura
situada à Avenida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste
Município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: TOTAL ENTRETENIMENTO
LTDA ME, inscrita junto ao CNPJ sob n° 04.640.590/
0001-78, com sede na QE 01, Conjunto H, casa nº 95,
Guará, Brasília/DF

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a gestão,
produção e a realização de show artístico no dia 23 de
junho de 2008, com a banda “MOLEKA 100 VERGONHA”,
na 26ª Expoagroindustrial de Barreiras/BA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

Órgão: 02.09.00- Séc. de Mun. de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócio;

Atividade: 04.122.002.2.107–Gestão das Ativ. da Sec.
de Des. Econômico e Agronegócio;

Elemento: 3.3.9.0.39.00–Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

PREÇO

O valor do presente contrato é de R$ 57.400,00
(Cinqüenta e sete mil e quatrocentos reais), que serão
pagos pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO.

DO PRAZO

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a completa execução dos
serviços.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente

Contrato, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

Barreiras, 17 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

TOTAL ENTRETENIMENTO LTDA ME
CNPJ sob n° 04.640.590/0001-78

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOSDE DEDETIZAÇÃO Nº 128/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  150/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/
0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andrade,
Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADO: RONALDO CARDOSO VIEIRA, CPF:
919.960.825-15,  RG nº. 150.48710-06 SSP/BA, com endereço à Rua
Floriano Peixoto, 722 – Vila Juri – Barreiras-BA)

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços
de dedetização, para eliminação de insetos e pragas, nas escolas
municipais, da zona urbana e rural, que deverão ser dedetizados,
tudo conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais especi-
ficações contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 150/
2008 que, independentemente de transcrição, integram o presente
Contrato.

§ º Único - Nos serviços contratados estão inclusos custos com
mão-de-obra, produtos químicos, máquinas e equipamentos neces-
sários à execução dos serviços,

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.077–Gestão das Ativ. do Ensino Fun-
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damental–FUNDEB 40%;
Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de 5.480,00 (cinco mil,
quatrocentos e oitenta reais), correspondentes à prestação de
serviço de dedetização e desratificação de Escolas Municipais da
zona urbana e rural, constantes do orçamento, que serão pagos, pelo
CONTRATANTE ao CONTRATADO, mediante a apresentação
de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de acordo com a pro-
posta de preço já aprovada.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até a prestação completa dos serviços, e cumpri-
mento das cláusulas contratuais.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras, 11 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

RONALDO CARDOSO VIEIRA
CPF: 919.960.825-15

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 129/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 151/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui representado

por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.
CONTRATADO: JOSÉ ERIVALDO ALVES DOS SAN-

TOS, CPF nº 569.495.375-49, situada à Conj. Habitacional Rio
Grande, Rua E, Caminho 7, Casa 21, neste município de Barreiras
/BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO:
Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços

de construção de três passarelas sobre o canal da Vila Brasil, com-
preendendo mão-de-obra e materiais necessários à execução dos
serviços objeto deste Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e serviços pú-
blicos;

Atividade: 15.451.011.1.100– Construção e Ampliação do Sist.
Urbano Drenagem Pluvial;

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e instalações.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 6.166,19 (seis mil cen-
to e sessenta e seis reais e dezenove centavos), que serão
pagos após a conclusão dos serviços.

DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste Contrato,
mediante solicitação formal da Secretaria Municipal de Infra-es-
trutura e Serviços Públicos, e serão executados até sua total con-
clusão.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunci-
ando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras, 11 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JOSÉ ERIVALDO ALVES DOS SANTOS
CPF nº 569.495.375-4

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.
Cleni Araújo - DRT 4204 - BA

Assessora de Comunicação
Nádia Borges - DRT 2923 - PR

Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF

Jornalista
Virgília Vieira

Assistente Técnica I
Cássia Marques

Revisora
Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A Secretaria Municipal de Educação reu-
niu, na última sexta-feira, 11, no Centro Edu-
cacional Sagrado Coração de Jesus, os par-
ticipantes do Projeto de Formação Continu-
ada, composto por técnicos da Secretaria
Municipal de Educação, representantes de
professores, coordenadores e diretores das
escolas da rede municipal de ensino e con-
tou com a orientação da professora da Uneb
e Mestre em Educação, Anatália Matos.

Os encontros começaram no início de ju-
nho e irão até dia 01 de agosto. O curso con-
ta com uma carga horária de 120h, entre au-
las presenciais e atividades extra-classe, ten-
do como principal objetivo, a construção da
proposta de avaliação e o currículo que inte-
gra a implementação do Programa de Am-
pliação do Ensino Fundamental de Nove
Anos, que já é uma realidade em Barreiras
desde o início do ano. Os encontros vêm
acontecendo todas as sextas-feiras.

Segundo a responsável pelo setor do
ensino fundamental Ana Maria Vieira, “as
crianças têm habilidades naturais para in-
gressar aos nove anos no Ensino Fundamen-
tal. Agora, cabe à escola se preparar para
desenvolver essas habilidades nas crianças”,

Educação
Ensino Fundamental de Nove Anos

já é realidade em Barreiras

ressaltou.
Após esse encontro, está previsto o iní-

cio do Curso de Formação Continuada com
aproximadamente 70 professores do Ensi-
no Fundamental de Nove Anos, com a mes-
ma carga horária, 120h.

Em Barreiras, o Ensino Fundamenal de
Nove Anos, já foi implantado e como em
todos os lugares, requer ajustes na prática
docente, visto que nesta proposta de ensi-
no, a Alfabetização passa a fazer parte do
Ensino Fundamental e a transição não é
meramente numérica, mas muda a visão de
como e quais conhecimentos serão trans-
mitidos ao educando.

Fundamentação legal
Conforme o PNE, a determinação legal

(Lei nº 10.172/2001, meta 2 do Ensino Fun-
damental) de implantar progressivamente o
Ensino Fundamental de nove anos, pela in-
clusão das crianças de seis anos de idade,
tem duas intenções: “oferecer maiores opor-
tunidades de aprendizagem no período da
escolarização obrigatória e assegurar que,
ingressando mais cedo no sistema de ensi-
no, as crianças prossigam nos estudos, al-
cançando maior nível de escolaridade”.

O PNE estabelece, ainda, que a implan-
tação progressiva do Ensino Fundamental de
nove anos, com a inclusão das crianças de
seis anos, deve se dar em consonância com
a universalização do atendimento na faixa
etária de 7 a 14 anos. Ressalta também que
esta ação requer planejamento e diretrizes
norteadoras para o desenvolvimento da cri-

ança em seu aspecto físico, psicológico, inte-
lectual e social, além de metas para a expan-
são do atendimento, com garantia de quali-
dade. Essa qualidade implica assegurar um
processo educativo respeitoso e construído
com base nas múltiplas dimensões e na es-
pecificidade do tempo da infância, do qual
também fazem parte as crianças de sete e
oito anos.

O art. 23 da LDB incentiva a criativida-
de e insiste na flexibilidade da organização
da educação básica, portanto, do Ensino
Fundamental:

“A educação básica poderá organizar-
se em séries anuais, períodos semestrais, ci-
clos, alternância regular de períodos de es-
tudos, grupos não seriados, com base na ida-
de, na competência e em outros critérios,
ou por forma diversa de organização, sem-
pre que o interesse do processo de aprendi-
zagem assim o recomendar.”
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Professores do Ensino Fundamental se reuniram no auditório do colégio Sagrado Coração de
Jesus


