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A “Comissão de formulação de uma proposta com ações e estratégias para viabilizar o 
cumprimento e/ou ampliação do horário de atendimento educacional às crianças”, instituída 
pela Portaria Nº 13/NDI/CED, DE 02 DE MAIO DE 2022 e que conta representantes docentes, 
técnicos administrativos em educação (TAEs) e famílias do NDI está desde o dia 14 de 
fevereiro de 2022 trabalhando na sistematização de propostas para a ampliação do horário 
de atendimento educacional do NDI, por meio de reuniões mensais, levantamentos, 
organização e produção de documentos, conversas com a coordenação pedagógica e a 
direção. No dia 09 de maio foi enviado um formulário às famílias do NDI com o objetivo de 
consultá-las sobre o impacto do atendimento de 4 horas e qual seria o horário de atendimento 
que melhor atenderia a demanda familiar e educacional das crianças. 
De 186 crianças que estão com a matrícula ativa obtivemos 154 respostas, sendo que as 
famílias com mais de um/a filho/a no NDI responderam por cada filho/a. Dentre os resultados 
obteve-se os seguintes gráficos: 

 
 

 
 

Gráfico 1 - Questão 1 - Qual horário de atendimento do NDI às crianças seria o ideal para atender as 
necessidades de sua família? 
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Gráfico 2 - Questão 1 - Qual horário de atendimento do NDI às crianças seria o ideal para atender as 
necessidades de sua família? 

 
 

As respostas e as indicações das famílias foram contempladas nas propostas que estão 

sendo elaboradas pela comissão e que serão apresentadas e debatidas com as categorias 

docentes e TAEs do NDI e numa assembleia consultiva que está prevista para acontecer no 

dia 04 de julho de 2022 com a participação de toda a comunidade escolar.  


