
 

 

 

 

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 23 – 2020 
 
Atualiza o artigo 2º da Deliberação nº 20/2019 do 
CME – Paraíba do Sul -RJ.  
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com os dispositivos jurídicos:  
 

- Lei nº 4.024/61 - artigo 9º, §1º, alínea “c” (com a redação dada pela Lei nº 9.131/95);  

- Lei nº 9.394/96 - artigo 32; 

- Lei nº 11.274/2006; 

- Resolução CNE/CEB nº 5/2009; 

- Resolução CNE/CEB nº 7/2010; 

- Resolução CNE/CEB nº 02/2018 de 09 de outubro de 2018. 

- Parecer CNE/CEB nº 20/2009; 

- Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e 

- Parecer CNE/CEB nº 02/2018, homologado pela Portaria MEC nº 1.035, de 05 de outubro de 2018, 

publicada no Diário Oficial da União (08 de outubro de 2018, Seção 1, pág. 43). 

 
 

DELIBERAR  
 

O artigo 2º, da Deliberação nº 20/2019, deste Conselho, passa a ter a seguinte redação: 
 

Artigo 2º - A Educação Infantil será estruturada obedecendo a seguinte organização:  

 

I - Para as crianças de até 06 (seis) anos de idade: 

a) Berçário – crianças de 06 (seis) meses a 11 (onze) meses até 31 de março do ano em curso; 

b) Creche I - crianças que completem 01 (um) ano a 01(um) ano e 11 (onze) meses até 31 de março 

do ano em curso;  

c) Creche II - crianças que completem 02 (dois) anos a 02 (dois) anos e 11 (meses) até 31 de março 

do ano em curso;  



d) Creche III - crianças que completem 03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses até 31 de 

março do ano em curso;  

e) 2º Período - crianças que completem 04 (quatro) anos a 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses até 

31 de março do ano em curso;  

f) 3º Período - crianças que completem 05 (cinco) anos a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses até 31 

de março do ano em curso. 

 

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 
 
 

A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 
 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 10 de março de 2020. 
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Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

Presidente do CME 
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   Sabrina de Carvalho Soares Albino                                               Cíntia Bevilaqua dos Santos Soares 
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