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EDITAL Nº 001/2017 

Abertura de inscrições para atendimento em Colônia de Férias exclusivo 

para crianças do Sistema Municipal de Educação.  

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE LAGES no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do Decreto nº 17.015/2017, torna pública a 
abertura das inscrições para a Colônia de Férias para as crianças do 

Sistema Municipal de Educação, projeto de atendimento em polos que 
ocorrerá em janeiro de 2018. 

Em ação conjunta das Secretarias Municipais da Educação, Assistência 
Social, Saúde e as Fundações Municipais da Cultura e Esporte nas 

condições e prazos previstos no presente edital. 

 

I - DO PÚBLICO-ALVO 

A Colônia de Férias é destinada ao atendimento de alunos do Sistema 

Municipal da Educação Infantil, compreendidos entre as idades de 0 a 5 
anos, cujos pais e/ou responsáveis, estejam comprovadamente trabalhando 

em janeiro de 2018 e não possuam qualquer outra forma de manter essas 
crianças dentro do convívio familiar e comunitário nesse período. 

 

II - DAS UNIDADES ESCOLARES 

A Colônia de Férias será sediada em 4 (quatro) Unidades Escolares 
municipais para atendimento, durante o mês de janeiro de 2018, tratando-se 

das seguintes:  

 Centro de Educação Infantil – CEIM Filhos Funcionários do bairro do 

Centro; 
 Centro de Educação Infantil – CEIM – Irmã Dulce, CAIC do bairro 

Guarujá; 

 Centro de Educação Infantil – CEIM – Nossa Senhora dos Prazeres, 
CAIC do bairro Santa Catarina, e 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Santa Paulina - 
interior. 
 

III - DATA DAS INSCRIÇÕES 

As pré-inscrições estarão abertas de 13 a 17 de novembro de 2017, de 
segunda a sexta feira, através de formulários disponíveis na escola em que 

frequenta a criança candidata a participar da Colônia de Férias, Anexo I. 
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A divulgação de classificação das inscrições aprovadas ocorrerá no dia 4 de 

dezembro de 2017, a partir das 9h00 da manhã, e será fixado em local 
público e visível em todas as Unidades Escolares. 

 

VI – DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO  

A Colônia de Férias funcionará de 08 à 31 janeiro de 2018, nas Unidades 
Escolares indicadas.  

O funcionamento será de segunda à sexta-feira, das 7:30 às 18:30 horas.  

Haverá apenas a opção de frequência em período integral da Colônia de 
Férias. 

Assim, 

CONSIDERANDO o direito supremo e fundamental da criança à dignidade, 

ao respeito, à liberdade, ao vínculo familiar e ao convívio comunitário, além 
de lazer e férias como promoção de saúde e cidadania.  

CONSIDERANDO que é direito da criança ser criada e educada no seio de 
sua família, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Garantias dadas pela 
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
artigos 15, 16, inciso V, 17, 19.  

CONSIDERANDO que a família é a base da sociedade e que compete a ela, 
com absoluta prioridade, o dever de cuidado e proteção com as crianças, 

seguidas da sociedade e do Estado, conforme determinação Constitucional 
dos artigos 226, 227 e 229, que respectivamente preceituam dentre outros 

direitos, o de convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência.  

CONSIDERANDO que a Creche deixou de ser apenas assistencial e passou a 
compor integralmente a Educação Básica como etapa essencial à formação 

humana, a partir do advento da LDBEN nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.   

CONSIDERANDO a Resolução nº 23/2012 do CNE - Conselho Nacional de 
Educação, homologado pelo MEC - Ministério da Educação no qual, a CEB - 

Câmara de Educação Básica resolve que a Educação não pode ser 
responsabilizada pelo período de férias dos alunos, dada a ausência do 
cunho pedagógico desse período.  

CONSIDERANDO a relevância dos artigos 29 e 30 da LDBEN que 

estabelecem, respectivamente, a Educação Infantil como etapa obrigatória da 
Educação Básica e a finalidade de desenvolvimento integral da criança de 
até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. 

mailto:infantil@educacaolages.sc.gov.br
http://www.educacaolages.sc.gov.br/


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 
Estado de Santa Catarina  

Secretaria Municipal da Educação 
 

Página 3 de 4 

Secretaria da Educação: Av. Papa João XXIII, nº 1115 – bairro: Petrópolis – CEP 88.505-200 – Lages – SC. 

 (049)  3289-6500 – e-mail: infantil@educacaolages.sc.gov.br – home page: www.educacaolages.sc.gov.br 

 

  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 203, elege o 
instituto da Assistência Social como titular e concede caráter legítimo para 
suprir essas lacunas, promovendo a harmonia social, inclusive de proteção à 

família, à maternidade e à infância.  

RESOLVE  

1. Lançar oficialmente a “Colônia de Férias” como programa de 
acolhimento aos alunos da Educação Infantil municipal que não 

possam usufruir de suas férias no seio familiar, para desfrutar de seu 
lazer sob a égide do Poder Público, enquanto seus pais estão 

trabalhando durante o mês de janeiro.  
2. Abrir inscrições, exclusivamente, para: 

1. As crianças que tenham frequentado regularmente a escola 

municipal durante o ano letivo de 2017, em período integral;  
 

V- DAS INSCRIÇÕES 

Os pais que quiserem candidatar seus (as) filhos (as) deverão retirar os 
formulários próprios direto na Unidade Escolar em que a criança estuda, e 

protocolar na mesma escola. Neste ato os pais/responsáveis indicarão a 
Unidade Escolar de preferência para a criança frequentar em janeiro.   

Ao preencher e assinar os formulários e Termo de Compromisso, os pais e 
seus respectivos empregadores se comprometem com a veracidade das 
declarações, sob pena de sofrerem as responsabilidades civil, penal e 

administrativamente, cabíveis.  

As opções de inscrição são as seguintes:  

1. Os pais, da criança que se candidata a frequentar a Colônia de Férias 

deverão entregar o formulário do Anexo II, preenchido pelo seu 
empregador, atestando que trabalhará durante o mês de janeiro, com a 
indicação da data prevista para gozar férias laborais.  

2. Crianças cujos pais sejam autônomos, ou se encontram em situação de 

vulnerabilidade social acompanhadas pelos Programas do PAEFI - Serviço 
de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, e/ou PAIF - Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral a Família, conforme apuração e indicação 

da Comissão das Secretarias da Saúde e da Assistência Social, conforme 
Anexo III.  

Parágrafo único: Em qualquer dos casos acima, no ato da inscrição, os pais 
que comprovarem estar trabalhando em janeiro, e que não haja 

disponibilidade de ninguém em casa para cuidar da criança, assinarão o 
Termo de Compromisso Anexo IV, de permanência com seu (a) filho (a), 
durante os respectivos 30 dias de férias, que será gozado no decorrer do ano 

de 2018. 
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VI - DOS DOCUMENTOS 

A documentação necessária para a inscrição será: 

1. Deverão ser retirados nas Unidades Escolares para preenchimentos os 
seguintes Formulários: 

a. Formulário de Inscrição do aluno com informações básicas, claras e 

legíveis como identificação da criança;  
b. Declaração do empregador de que os respectivos pais/responsáveis 

estarão trabalhando em janeiro de 2018; ou 
c. Declaração de trabalho autônomo para pais/responsáveis que 

trabalharão informalmente em janeiro de 2018; 

d. Termo de Compromisso de permanência com seu (a) filho (a) em casa, 
na época indicada como férias dos pais; e 

e. Formulário de Informações familiar do aluno. 
 

2. Cópias dos seguintes documentos:  
a. Certidão de Nascimento da criança; 

b. RG e CPF dos pais/responsáveis;  
c. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou, contrato de 

Trabalho; e 

d. Comprovante de residência atualizado. 
 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES 

1. Em nenhuma hipótese será aceita criança que não tenha sido pré-
inscrita no tempo hábil e/ou, sem os documentos necessários, bem 

como não serão procedidas inscrições fora do período previsto. 
2.  A criança inscrita que não comparecer na unidade para a qual se 

inscreveu, no primeiro dia de funcionamento da Colônia de Férias 

perderá automaticamente o direito à vaga no respectivo polo, salvo se 
apresentar Atestado Médico. 

3. Casos omissos serão tratados separadamente.  
4. A constatação de fraudes ou alegações falsas serão representadas 

ao Ministério Público para as providências cabíveis.  
 

 
Valdirene da Silva Vieira 

Secretária Municipal da Educação 
Dec. Nº 16.396 
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