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RESOLUÇÃO SME Nº 10, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre a adesão às atividades da Escola Integral nas Escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Limeira para o ano letivo 2019. ANDRÉ LUIS DE FRANCESCO, Secretário 
Municipal de Educação, NO EXERCÍCIO no exercício de suas competências, delegadas 
pelo Decreto nº 381, de 1º de dezembro de 2015, artigos 7º, 351 e 352. Considerando 
a necessidade de garantir a ampliação dos tempos e espaços escolares para, no 
mínimo 07 horas diárias, em conformidade com a meta 6 do Plano Nacional de 
Educação, Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014; Considerando o Decreto 
Municipal nº 18, de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a garantia da Educação 
em Tempo Integral, meta 6 do Plano Municipal de Educação, Lei Municipal nº 5.545, 
de 02 de setembro de 2015, nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Limeira e 
regulamenta a intersetorialidade entre as Secretarias e Autarquias Municipais; 
Considerando os princípios e concepções contidos no Currículo da Rede Municipal de 
Ensino de Limeira; Considerando a necessidade de normatizar a adesão às atividades 
da Escola Integral nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Limeira para o ano letivo 
2019. R E S O L V E: 
Artigo 1º - A adesão à Escola Integral para o ano letivo 2019 é de competência da 
Direção da Unidade Escolar em conjunto com o Conselho de Escola, devendo enviar CI 
à Supervisão da Secretaria Municipal de Educação, até 12 de dezembro de 2018, 
contendo: I- Projeto: agrupamentos, horários das atividades, locais das atividades, 
período de atendimento, parcerias; II- Suporte necessário: transporte, número de 
estagiários e de professores, em conformidade com o parágrafo único do artigo 5º 
desta Resolução. 
Artigo 2º A " Escola Integral" será desenvolvida, no ano letivo 2019, nas unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino de Limeira em acordo com os seguintes 
critérios: I- Escolas com 100% dos estudantes atendidos em tempo integral da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. II- Escolas com grupos de estudantes em 
tempo integral, tanto da Educação Infantil como do Ensino Fundamental. Parágrafo 
único - Os agrupamentos devem ser organizados com no mínimo 20 estudantes sendo, 
ao menos, uma turma em cada período.  Artigo 3º A formação dos grupos, nas escolas 
que aderirem nos termos do inciso II do artigo 2º, será realizada mediante a seleção de 
estudantes pela equipe escolar, considerando condições de: I- Baixo desempenho 
acadêmico; II- Distorção idade-série. III- Vulnerabilidade social; Parágrafo único - As 
vagas remanescentes, atendidos os critérios indicados nos incisos I, II e III deste artigo, 
deverão ser realizadas mediante adesão da família. 
Artigo 4º Serão desenvolvidas, no mínimo, 10 (dez) atividades complementares 
semanais, respeitando-se os eixos: I- Eixo Intelectual: tem por objetivo favorecer o 
desenvolvimento das diversas linguagens, do raciocínio lógico-matemático e das 
ciências naturais e biológicas, de forma interdisciplinar e considerando o contexto 
social dos estudantes, visando à expansão de seu horizonte formativo e a estimulação 
cognitiva, estética, ética, científica e histórica por meio de práticas educativas que 
promovam a compreensão do mundo em que vivem, de si mesmo, do outro, do meio 
ambiente e da vida em sociedade. II- Eixo Cultural: tem por objetivo incentivar a 
sensibilização, a apreciação e a produção artística e cultural, individual e coletiva dos 
estudantes como possibilidade de reconhecimento e recriação estética de si e do 
mundo, bem como da valorização às questões do patrimônio material e imaterial, 



produzido historicamente pela humanidade, no sentido de garantir processos de 
pertencimento ao local e à sua história. III- Eixo Esportivo: tem por objetivo 
desenvolver atividades baseadas em práticas corporais, lúdicas e esportivas, 
enfatizando o resgate da cultura local, bem como o fortalecimento da diversidade 
cultural, por meio de vivências voltadas para o desenvolvimento integral do aluno que 
atribuam significado às práticas desenvolvidas por meio de ações planejadas, inclusivas 
e lúdicas visando incorporá-las ao modo de vida cotidiano. 
Artigo 5º As escolas que aderirem à " Escola Integral" no ano letivo 2019 poderão 
desenvolver as atividades dos eixos Intelectual, Esportivo e Cultural com estudantes de 
graduação em programas de estágio e/ou de forma intersetorial, por meio da 
articulação entre as Secretarias e Autarquias Municipais, outros órgãos públicos 
municipais, estaduais, federais, instituições privadas, associações, agremiações e 
organizações não governamentais. Parágrafo único - As escolas que aderirem à " 
Escola Integral" com 100% dos estudantes no ano letivo 2019 poderão desenvolver as 
atividades do eixo Intelectual com professores. 
Artigo 6º Todas as ações da "Escola Integral" deverão estar integradas ao Projeto 
Político Pedagógico da escola. 
Artigo 7º - Os projetos serão avaliados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 
Educação, devendo as unidades escolares aguardar deferimento dos mesmos. Artigo 
8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando- -se as 
disposições em contrário. 
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