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DECRETO 3372/2006
“Dispõe sobre a  Nucleação de Escolas
Públicas Municipais de São Sebastião”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais, amparado especialmente pelo Artigo 11 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, e

CONSIDERANDO a necessidade de exercer ação redistributiva  em
relação as suas escolas, visando o melhor atendimento das necessidades da população escolar e
a racionalização de custos;

CONSIDERANDO que os municípios, como entes federados plenos, têm
autonomia para organizar, no plano local, a educação infantil e o ensino fundamental;

D E C R E T A:

Artigo 1º - As escolas municipais, abaixo relacionadas, serão
reorganizadas em núcleos, concentrando Escolas Municipais de Ensino Fundamental com
Escolas Municipais de Educação Infantil e Creches.

Artigo 2º - Entende-se por nucleação a reorganização do parque escolar
público, concentrando várias escolas, sob a direção unificada de uma que será denominada
Escola-Pólo, garantidas a qualidade e a eficiência da gestão.

Parágrafo Único – A Escola Pólo deverá ser escolhida entre aquelas
que reúnam as melhores condições físicas e estratégicas, para que nela sejam concentrados os
serviços centrais das unidades nucleadas, compreendendo a administração, a escrituração
escolar e a supervisão pedagógica.

- E. M. BORACÉIA
- EMEI CARROSSEL
- E. M. ABRAS DO UNA/EMEI ABRAS DO UNA

- E. M. PROFª MARIA VIRGÍNIA DA SILVA
- EMEI PIRLIM-PIM-PIM
- E. M. PROFª SEBASTIANA DA COSTA BITENCOURT
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-    E. M. DE JUQUEÍ
-    E. M. PLÍNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA SANTOS

- E. M. DULCE CÉSAR TAVARES
- EMEI PEIXINHO DOURADO

- E. M. PROFº DR. JOSÉ MACHADO ROSA
- EMEI PETELECO

-     EMEI PINGO DE GENTE
- CRECHE DONA LAURINDA/EMEI TRÊS PORQUINHOS

- EMEI MUNDO ENCANTADO
- CRECHE DIVA BERNARDINO

Artigo 3º - Durante o processo de nucleação, devem-se garantir à
Escola-Pólo todas as condições exigidas para o funcionamento de uma escola digna, dotando-a
de quadro pessoal habilitado, secretaria escolar e demais recursos necessários a uma boa
gestão, disciplinados em normas específicas da Secretaria da Educação.

Artigo 4º - A nucleação será efetivada com o máximo de cinco unidades
escolares, garantidas as condições de acesso, transporte escolar e acompanhamento
administrativo e pedagógico.

Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor a partir na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Sebastião,  7  de fevereiro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito
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