Curso Gratuito de Estudo da LDB 2018
Aula 7: Estudo dos artigos 29 ao 31
Olá! Sou Professor Luiz Carlos Melo. Bom, você está recebendo um material gratuito de
análise e estudo dos artigos da LDB atualizada.
Esse é o sétimo estudo que engloba os artigos de 29 ao 31.
Antes de iniciar, caso tenha interesse você pode participar dos nossos canais de estudo:
Nosso blog: http://questoesconcursopedagogia.com.br/
Página: https://www.facebook.com/superpreparado/
Nosso grupo: https://www.facebook.com/groups/1754350784867070/
E caso não tenha ainda, poderá adquirir o material completo de Concurso para Professor no
site: http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
Então, vamos lá!

Breve Resumo dos Estudo dos artigo 29 ao 31
Os artigos 29 ao 31 da LDB fala justamente da Educação Infantil. Alguns pontos que você
deve ter em mente de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação:
A Educação Infantil:
Primeira etapa da educação básica:
significa dizer que os artigos que citam EDUCAÇÃO BÁSICA engloba a
educação infantil.
Finalidade:
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos em seus aspectos:
físico,
psicológico,
intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
Oferecidas em:
creches (até 3 anos) e
pré-escolas ou equivalentes (4 a 5 anos).
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Avaliação (sem o objetivo de promover) :
acompanhamento e
registro do desenvolvimento das crianças,
Carga horária mínima anual:
800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de
trabalho educacional;
Na educação pré-escolar:
frequência mínima de 60% do total de horas.
Atendimento à criança de, no mínimo:
4 (quatro) horas diárias para o turno parcial
7 (sete) horas para a jornada integral.
Seguem os artigos:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200
(duzentos) dias de trabalho educacional;
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7
(sete) horas para a jornada integral;
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência
mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança.
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Simulado
1. A avaliação na educação infantil caracteriza-se por:
a) conceitos classificando as crianças por níveis
b) observação em processo contínuo e cumulativo
c) comportamentos adversos ao convívio social
d) acompanhamento do desenvolvimento sem objetivo de promoção
2. Na Educação Infantil, a avaliação far-se-á mediante:
a) acompanhamento superficial.
b) desenvolvimento cognitivo comprovado.
c) provas mediante notas.
d) acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança.
e) desenvolvimento mental comprovado.
3. De acordo com a LDB de 1996 (capítulo II, artigo 29), a Educação Infantil constitui a
primeira etapa da Educação Básica do Sistema Educacional Brasileiro.
Sua finalidade é proporcionar o desenvolvimento
a) da criança, através de ações intelectuais realizadas com o apoio da família, até cinco
anos de idade.
b) integral da criança até cinco anos de idade, nos aspectos físico e intelectual.
c) integral da criança em toda sua vida acadêmica, nos aspectos psicológico e social.
d) integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social.
4.A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, constitui direito da criança e
dever do Estado, sendo oferecida em:
a) creches, para crianças de até 2 (dois) anos de idade; pré- escolas, para crianças de 3
(três) a 6 (seis) anos de idade.
b) creches, para crianças de até 3 (três) anos de idade; jardins de infância, para crianças de
5 (cinco) anos de idade.
c) creches, para crianças de até 3 (três) anos de idade; pré- escolas, para crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
d) creches, para crianças de 1 (um) até 3 (três) anos de idade; jardins de infância, para
crianças de 4 (quatro) a 6 (seis) anos de idade.

5. De acordo com a LDB (Lei n º. 9394/96) em seu artigo 6º. é dever dos pais ou
responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de que idade:
a) a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
b) a partir dos 5 (cinco) anos de idade.
c) a partir dos 3 (três) anos de idade.
d) a partir dos 6 (seis) anos de idade.
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6. A Lei nº 9.394/96 prevê que a educação infantil será oferecida em
a) creches na idade de zero a três anos.
b) pré-escolas na idade de quatro a cinco anos.
c) creches e pré-escolas.
d) pré-escolas, creches, e ensino fundamental.
e) educação infantil, ensino fundamental e médio.
7. A Educação Infantil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
será
a) organizada com a expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.
b) oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de 3 (três) a 6 (seis) anos
de idade.
c) oferecida em pré-escolas, apenas para crianças de 5 (cinco) anos de idade.
d) efetuada por meio de seleção, de acordo com a renda per capita familiar
e) efetuada por meio de checagem cadastral e seleção por número de inscrição.
8. A educação infantil será organizada de acordo com a seguinte regra comum:
a) avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o
objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental.
b) carga horária mínima anual de 760 (setecentas e sessenta) horas, distribuída por um
mínimo de 220 (duzentos e vinte) dias de trabalho educacional.
c) atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 8
(oito) horas para a jornada integral.
d) controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência
mínima de 70% (setenta por cento) do total de horas.
e) expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança.
9. Considerando o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a
educação básica, mais precisamente na educação infantil, será organizada de acordo com
algumas regras. Com relação a essas regras, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A carga horária mínima anual será de 800 horas.
b) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7
(sete) horas para a jornada integral
c) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência
mínima de 50% (cinquenta por cento) do total de horas
d) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
10. Assinale as alternativas conforme sua veracidade (V) ou falsidade (F).
(___) Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do
seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino
Fundamental.
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(___) A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
tem o objetivo de promoção, quando para o acesso ao Ensino Fundamental.
(___) A carga horária mínima anual é de 1600 (mil e seiscentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional.
(___) O atendimento à criança é de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial
e de 7 (sete) horas para a jornada integral.
(___) O controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exige a frequência
mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas.
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
a) V, F, F, V, V.
b) F, V, V, F, F.
c) V, F, V, F, V.
d) F, V, F, V, F.

GABARITO
1.D
2.D
3.D
4.C
5.A
6.C
7.A
8.E
9.C
10.A

Caso já tenha adquirido nosso material no site:
http://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/
sugiro resolver mais questões sobre LDB
Até o estudo 8.
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