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Primeiro Simpósio CREP PA  

Reconhecer e Respeitar o Educador, com o Conselho é mais Fácil! 

No dia 26 de outubro de 2019, na cidade de Bélem–PA, foi realizado o 1° Simpósio organizado pelo CREP-PA. O 

evento aconteceu no auditório “Benedito Nunes” na Universidade Federal do Pará – UFPA durante todo o dia, e 

contou com palestras do Dr. Geraldo Paiva (Presidente do CFEP), da Professora Maria Bernadete (Vice Presidente 

do CREP-PA), da Professora Rosimar Sini (Presidente do CREP-AM), do Dr. João Sidney da Silva Almeida, da Pro-

fessora Tiene Rodrigues Correa e também do procurador do Ministério Publico do Trabalho, Dr. José Adilson Pe-

reira da Costa, abordando assuntos pertinentes a regulamentação da profissão do educador e pedagogo no Estado 

do Pará. O evento teve entrada franca e todos os participantes receberam um certificado. 

Boletim 04 - 04/11/19 

No dia 24 de outubro, o CFEP, representado pelo seu presidente Dr. Geraldo Paiva, marcou presença ao lado da 

Subprefeita da Freguesia/Brasilândia, Dr.ª Sandra Cristina Leite Santana e demais autoridades em evento de 

apoio à campanha Outubro Rosa. 

A Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia é uma das 32 subprefeituras do município de São Paulo. É composta 
por dois distritos: Freguesia do Ó e Brasilândia, que somados representam 31,5 km² e mais de 400 mil habitan-

tes. 

Apoio à campanha Outubro Rosa 
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A VOZ: CUIDE BEM DESSE INSTRUMENTO TÃO IM-

PORTANTE 

 

O professor faz parte de uma das categorias profissio-
nais que mais se comunicam oralmente durante o tra-

balho. Todos os dias, fala por várias horas para cerca 

de 30 pessoas, frequentemente em um ambiente com 

interferências externas, o que o leva a forçar cada vez 

mais a voz. Sem entender os sintomas, muitos levam 

essas situações até o limite, quando as cordas vocais 
estão feridas, o que interfere na rotina de trabalho.  

Segundo Leslie Ferreira, coordenadora do Laboratório 

de Voz (Laborvox), da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP), cerca de 60% dos docentes 

apresentam sintomas como rouquidão, cansaço ao fa-

lar, disfonia e pigarro. Fabiana Zanbom, fonoaudióloga 

do Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro), 
acrescenta: "Como há pouca informação sobre o tema, 

muitos professores não procuram ajuda e a maioria 

chega ao consultório médico já com alterações de voz". 

Para ela, a orientação durante a faculdade de Pedagogia 

e os cursos de licenciatura poderia colaborar para que 
esse tipo de problema se tornasse menos comum.  

Quem já chegou ao limite precisa buscar atendimento 

médico, mas o melhor caminho é a prevenção. O Minis-

tério da Educação (MEC), no entanto, não tem um pro-

grama voltado a evitar os distúrbios vocálicos. E, embo-

ra muitas redes de ensino promovam ações nesse senti-

do, a maior parte delas é pontual e não existe mais. Fal-
tam, portanto, programas permanentes que orientem os 

educadores.  

Para tentar preencher essa lacuna, foi criado em 2011 

um grupo de discussão no Ministério da Saúde. A inici-

ativa não é exclusivamente para escolas e foi lançado 

um documento com indicações para garantir ambientes 
de trabalho mais saudáveis e organizados. As orienta-

ções incluem, por exemplo, controle de ruído, ventilação 

correta e espaços para descanso. 

PEQUENOS AJUSTES  

Mudanças simples em seus hábitos podem colaborar 

para preservar a sua voz e evitar problemas futuros:  

Sem ruídos - Feche as portas e as janelas para aju-

dar a manter a concentração da turma e poupar 

sua voz da competição com o ruído que vem da 

rua e do corredor.  
Postura ereta - Ao ficar em pé, você consegue se ex-

pressar com mais facilidade e tem um controle 

maior sobre os alunos. Evitando a bagunça, 

poupa a voz.  

Ajuda do som - Converse com a coordenação da es-

cola para que ela disponibilize microfones a to-
dos que necessitam. Faça acordos com os alu-

nos para eliminar os gritos.  

Longe do quadro - Se você usa giz, o pó pode ser 

inalado e secar sua garganta. Por isso, fale vira-

do para a turma. A atitude também favorece a 
comunicação com a classe.  

Momentos de pausa - Quando os alunos estão fa-

zendo um trabalho em grupos, aproveite para 

poupar a sua voz para a continuação da aula.  

Um santo remédio - Tomar água propicia intervalos 

e hidrata as cordas vocais. Prefira o líquido a 
pastilhas, que podem fazer mal, em vez de aju-

dar. 

ATITUDES INDIVIDUAIS SE SOMAM ÀS COLETIVAS 

A cultura de se preocupar com a saúde vocal é pouco 

presente na profissão docente. Diferentemente de músi-

cos e atores, por exemplo, o professor não é orientado a 

aquecer a voz antes das aulas, poupá-la sempre que 

possível ou incluir avaliações periódicas com médicos e 
fonoaudiólogos em sua rotina.  

Criar uma relação de respeito com a sala de aula cola-

bora muito para evitar desgastes na voz. Mariana Wre-

ge, coordenadora da pós-graduação em Relações Inter-

pessoais da Universidade de Franca (Unifran), reforça a 

importância da criação de um ambiente de cooperação 
para que o educador não precise forçar demais a fala. A 

formulação de regras de convivência pode ser realizada 

coletivamente e é essencial para garantir seu bem-estar. 

"O aluno também é capaz de trazer soluções para os 

problemas de convívio", explica. 

 

 
Camila Camilo (htps://revistanovaescola.org.br) 
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DOCUMENTO ORIENTADOR CORTE 
ETÁRIO ESCOLAR  
 

Com a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos 

e a definição de corte etário para ingresso no Ensino Fun-

damental, dada pelas resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e nº 

6/2010, ações judiciais questionando a constitucionalida-

de da adoção de idade mínima para matrícula de alunos 

propagaram-se por todo o País. 

No âmbito do Estado de São Paulo, a Deliberação CEE nº 

73/2008, que regulamentou a implantação do Ensino Fun-

damental de 9 Anos, também gerou alegações de que o cor-

te etário não respeitava a capacidade individual de cada 

criança, fazendo com que muitos pais recorressem ao po-

der judiciário para garantir matrícula de seus filhos em 

idade inferior à estipulada pela Deliberação. 

Sendo assim, no segundo semestre de 2018, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) foi requisitado a se manifestar e 
julgar duas ações, uma Declaratória de Constitucionalida-

de (ADC nº17) e outra de Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF nº292) e confirmou as resolu-

ções do Conselho Nacional de Educação (CNE) referentes à 

idade de ingresso na Educação Infantil/Pré-Escola (0 a 5 

anos de idade) e no Ensino Fundamental (6 a 14 anos de 

idade). 

O presente documento tem por objetivo subsidiar gestores 

estaduais e municipais, assim como toda a comunidade 

escolar (pais e/ou responsáveis, alunos e profissionais que 

atuam na escola), demais órgãos e instituições educacio-
nais sobre o corte etário para matrícula de crianças na 

Educação Básica, após a publicação da Deliberação CEE 

nº 166, de 5 de fevereiro de 2019 e Parecer CEE nº 137, de 

9 de maio de 2019. 

Considerando-se o Artigo nº 208, da Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil (1988), e o dever do Estado me-

diante a garantia de educação básica, obrigatória e gratui-

ta, o Centro de Matrícula – CEMAT, do Departamento de 

Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula - 

DGREM, da Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evi-

dência e Matrícula – CITEM, em cumprimento a suas atri-

buições, apresenta as orientações que seguem. 

NOVA ORGANIZAÇÃO 

A publicação da Deliberação CEE  nº 166/2019 definiu 

como corte etário para matrícula de crianças aos 4 

(quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, respectivamente, na 

etapa da Pré- Escola da Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental do Sistema de Ensino do Estado de São Pau-

lo a data de 31 de março do ano letivo para o qual se reali-

za a matrícula. Conforme Artigo 2º, 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é 

oferecida em creches para crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos de idade e em pré-escolas para crianças entre 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos. 

§ 1º A matrícula na Pré-Escola, segunda etapa da Educa-

ção Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegura-

da pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, deverá 
ocorrer para as crianças que completarem 4 (quatro) anos 

de idade até o dia 31 de março do ano letivo para o qual se 

realiza a matrícula.  

§ 2º As crianças que completarem 4 (quatro) anos de idade 

após o dia 31 de março, poderão ser matriculadas em cre-

ches, primeira etapa da Educação Infantil. (Deliberação 

CEE nº166/2019). 

Com relação ao Ensino Fundamental, 

 

Art. 3º - O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) 

anos, abrange a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 
14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos 

os que, na idade própria, não tiveram condições de fre-

quentá-lo.  

§ 1º É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de 

crianças com 6 (seis) anos de idade completos ou a com-

pletar até o dia 31 de março do ano letivo, para o qual se 

realiza a matrícula, nos termos da Lei e das normas vigen-

tes. 

§ 2º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade 

após essa data deverão ser matriculadas na Educação In-

fantil, na etapa da Pré-Escola.  

§ 3º A frequência e o aproveitamento na Educação Infantil 

/ Pré-Escola não são pré-requisitos para a matrícula no 

Ensino Fundamental. (Deliberação CEE nº 166/2019). 

Vale ressaltar, por fim, que conforme Artigo 4º da Delibe-

ração em questão, as crianças que já estiverem matricula-

das e frequentes na Pré-Escola ou no Ensino Fundamental 

até a data da publicação da Deliberação, mesmo que sua 

data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, de-

verão ter asseguradas suas matrículas em continuidade e 

prosseguimento de estudos. 

No caso de crianças matriculadas em creche, primeira eta-

pa da Educação Infantil, deve-se observar o processo con-

tínuo de aprendizado. Assim, de acordo com o Parecer 

CEE nº 137/2019, 

 

Entende-se, portanto, que mesmo não tendo sido explicita-

do na regra de transição, as crianças de 0 a 3 anos matri-

culadas na Educação Infantil/Creche até 05/02/2019, 

data da publicação da homologação da Del. CEE 

166/2019, terão garantida a continuidade dos estudos e 
deverão ser admitidas na ‘Primeira Etapa da Pré-Escola’, 

em consonância com os termos estabelecidos no artigo 4º 

da Deliberação citada acima [...] 

Acrescenta-se, ainda, que, conforme item 1.6, inciso III da 

Indicação CEE nº 73/2008, que diz respeito à implantação 

do Ensino Fundamental de 9 anos, mas que pode estabele-

cer uma ponte com a definição em tela sobre corte etário 

para matrícula, 

 

A implantação do Ensino Fundamental de 9 Anos e, espe-

cialmente, a definição de novos limites de data de ingresso 

no Ensino Fundamental não podem provocar nenhum dos 

seguintes problemas: 

A) fazer com que as crianças sejam compelidas a cumprir 

2 anos do mesmo programa Escolar; ou 

B) fazer com que as crianças sejam compelidas a “pular” 

uma fase da escolaridade. 

 

Portanto, para finalizarmos o assunto, lembramos que 
apenas as crianças que ainda irão entrar na escola sigam 

a nova norma. 

 


