
À Secretaria Municipal da Educação 

Professora Dulce de Andrade Araujo 

Assunto: 

Referente – Denúncia de funcionamento irregular 

 

Prezada Professora, 

 

 

 

 

CENTRO RECREATIVO INFANTIL PULO DO GATO LTDA, localizado na 

Rua Tamandaré, nº 620, Vila Zulmira, CEP 19814-080, nesta cidade de Assis, Estado 

de São Paulo, com CNPJ nº 34.838.355.0001/76, Sociedade Empresária LTDA, por 

seus proprietários, vêm, mui respeitosamente perante Vossa Senhoria apresentar 

documentos que comprovam a legalidade de nossa atividade, bem como, o 

cumprimento de todos os requisitos legais e necessários para o seu exercício, 

conforme segue: 

I- BREVE SÍNTESE 

Em 27/08/2020, recebemos “visita” da Supervisora de Ensino, Sra. 

Graziela C. de O. Holmo, em razão de suposto funcionamento irregular. Nessa 

ocasião lhe foi apresentado Certificado de Licenciamento Integrado, 

documento este, hábil à demonstrar a legalidade da nossa empresa, sendo, 

ainda, prestado esclarecimento verbal sobre nossas atividades. 

Posteriormente, foi protocolado nesta respeitável Secretaria 

Municipal da Educação, documento endereçado à responsável pelo órgão, 

visando esclarecer qualquer dúvida que pudesse persistir. 



Ocorre que a Sra. Supervisora de Ensino, ignorando totalmente as 

informações prestadas, enviou aos demais órgãos da Prefeitura Municipal um 

documento denominado TERMO DE VISITA E NOTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE, com o seguinte assunto: “Consulta sobre os procedimentos a 

serem adotados  referentes à existência de Instituição de Educação Infantil sem 

autorização de funcionamento”.  

Em razão disso, até o momento, tivemos que nos manifestar 

perante o Conselho Tutelar, Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Municipal 

da Educação, para prestar esclarecimentos de conhecimento da Sra. 

Supervisora da Educação e que foram omitidos no documento enviado a estes 

órgãos. 

Tivemos conhecimento de que ontem, 28/09, ocorreu reunião 

virtual em que estiveram presentes o Conselho Tutelar, a Vigilância Sanitária, o 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de 

Educação e a Sra. Supervisora da Educação.  

Hoje, 29/09, recebemos a visita do Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente, sendo prestados todos os esclarecimentos. 

Atualmente, aguardamos um parecer do procurador do 

município, Dr. Luciano Bergonso, relativo a um Pedido de Autorização de 

Funcionamento.   

Referidas manifestações e demais documentos pertinentes 

seguem no corpo desta peça. 

II- DO TERMO DE VISITA E NOTIFICAÇÃO DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE 

Diferentemente do que faz crer a Sra. Supervisora de Ensino não 

somos Instituição de Educação Infantil, mas sim empresa prestadora de serviços, 

cuja atividade de Recreação e Entretenimento Infantil consta em nosso CNAE. 

Atendemos crianças de seis meses a seis anos, o suposto 

atendimento de crianças de zero a três anos e onze meses conforme consta no 



documento em questão, não passa de mera “invenção” da Sra. Supervisora de 

Ensino, pois ela jamais teve essa informação. 

Insta esclarecer, que reabrimos nossa empresa no final de junho 

p.p., época em que nosso município encontrava-se na fase amarela, na qual se 

permite a prestação de serviços em empresas com menos de 300m. 

Para tanto, visando a saúde de nossas crianças e monitores, foram 

adotadas todas as medidas de segurança que constavam no Plano São Paulo 

de combate ao Covid-19, providências estas, que constam no documento 

denominado PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

RECREATIVO PULO DO GATO.  

III- NÃO SOMOS ESCOLA 

Há que se ressaltar que nossa atividade de recreação e 

entretenimento infantil, denominada por alguns como DAY CARE  e por  outros 

como HOTELZINHO INFANTIL, já faz parte da realidade de inúmeras cidades 

brasileiras, visto a impossibilidade de que as Instituições de Ensino, públicas ou 

privadas, atendam todas as necessidades dos pais ou responsáveis pela criança. 

Nossa atividade já foi objeto de reportagem da revista Pequenas 

Empresa Grandes Negócios, na qual consta que: “O passatempo cobra 12 reais 

por hora por criança, mas o preço pode cair se os pais fecharem um pacote de 

horas mensais.” 

Ademais, na Internet e em especial no YouTube, são fartas as 

informações sobre nossa atividade, sendo, portanto, de fácil compreensão as 

significativas diferenças entre DAY CARE, Escola e Creche. 

Ainda que possamos ter algumas semelhanças com o atual 

modelo de escola e creche, as diferenças são gritantes. Vejamos. 

 



Atendemos somente crianças que estejam no contraturno 

escolar e não oferecemos atividades de ensino curriculares, conforme se 

extrai de declarações de pais aqui incluídas. 

 Os pais que necessitam de nosso serviço, podem contratar por 

diária, ou fechar pacotes de horas mensais, casos em que terão um desconto 

substancial. Visando os pais que não têm com que deixar a criança na hora 

de um compromisso e que queiram deixar seus filhos em um ambiente seguro 

e totalmente preparado para eles, disponibilizamos também o pagamento 

por hora de estadia.  

Impende ressaltar que a entrada e saída das crianças não está 

vinculada a qualquer horário imposto pelo solicitante, ou seja, diariamente 

quem faz os horários das crianças são os próprios pais. 

Portanto, NÃO SOMOS ESCOLA, NÃO TRABALHAMOS COM 

TAXA DE MATRÍCULA, sendo nosso único objetivo a prestação de serviços que 

consistem em recreação e entretenimento infantil. 

Oportuno se torna dizer, não há notícia de que em qualquer 

outro município de nosso Estado esteja ocorrendo essa verdadeira 

perseguição perpetrada pela Sra. Supervisora da Educação deste município 

de Assis- SP. 

Nesse sentido, na cidade de Ourinhos – SP, a atividade é 

reconhecida como recreação infantil ou hotel infantil, tendo, em ambos os 

casos, autorização de funcionamento na fase amarela do Plano São Paulo, 

conforme se extrai de parecer do procurador e de autorização de 

funcionamento assinada pelo Prefeito daquele município. 

Em virtude dessas considerações e certos de que nosso 

município não irá na contramão da evolução, esperamos que nossa atividade 

será reconhecida, não como escola ou creche, mas sim como centro 

recreativo infantil. 

IV- CONCLUSÃO 



Por fim, nos colocamos a disposição da Secretaria da 

Educação para esclarecimentos ou para adoção de medidas que venham a 

melhorar nosso atendimento, desde que estejam ao nosso alcance. 

 

Assis, 29 de setembro de 2020. 

Fabiana Trevisani Silva - OAB/SP 309.786 

Alfredo de Freitas Alvarenga – OAB/SP 341.719 

 



CENTRO RECREATIVO INFANTIL PULO DO GATO  
ASSIS-SP

O LUGAR DE CRIANÇA SER FELIZ!



INTRODUÇÃO:
• O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende,

experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação organiza emoções... O brincar
desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora.

• Pelo brincar a criança expressa seus sentimentos, sejam eles de alegrias ou frustações, este papel é fundamental
para se estabelecer uma relação de um adulto confiante em suas atitudes, ou seja, um adulto capaz de estar maduro
frente à realidade da vida adulta.



Nosso objetivo:

• NÃO SOMOS ESCOLA, nosso ramo de atividade é a prestação de serviço de recreação e hotelaria infantil.
Nosso objetivo principal é a recreação e o entretenimento infantil, estimulando em nossas crianças a
socialização, autonomia identidade e conhecimento, através de musicalização, jogos, brincadeiras,
pinturas, danças, etc. Centro Recreativo é o local ideal para que as crianças brinquem como crianças e com
crianças.



Nosso espaço:

• Quatro salas de atividade divididas por idade.
• Brinquedoteca.
• Salinha de cinema.
• Salinha do soninho com camas individuais (não trabalhamos com colchão no chão).
• Dois playgrounds
• Salinha de pintura.
• Refeitório.
• Wc masculino e feminino.
• Catorze câmeras em todos os ambientes disponibilizadas aos pais através de aplicativo para

smartphone para acompanhamento de seus pequenos em tempo real.



Público e atendimeto:

• Atendemos crianças de 6 meses a 6 anos de idade.

• Crianças em idade escolar DEVEM apresentar declaração de matrícula escolar e 
só podem frequentar no contra turno escolar. Pulo do Gato apoia a educação 
regular e trabalha em parceria com as instituições de ensino.

• Atendemos de segunda a sexta-feira das 7 as 22 horas.



Pacotes de recreação :

• Hotelzinho diário: Os pais podem contratar o serviço para um ou mais dias, esse
pacote pode ser fracionado por período ou por horas de estadia, ideal para os pais
que tem um compromisso de última hora, como por exemplo uma entrevista de
emprego ou para as mamães que precisam ir ao salão de beleza e queiram deixar
seus pequenos em um ambiente seguro e totalmente preparados para eles.

• Matutino: Pacote compreende entrada permitida das 7 as 10 horas da manhã e
saída até as 13 horas.

• Vespertino: Pacote compreende entrada permitida das 12:30 as 15 horas e saída
até as 18:30 horas.

• Noturno: Entrada a partir das 18:30 horas e saída até as 22 horas.

• Integral: Pacote compreende a junção do período matutino com o vespertino ou
vespertino com o noturno.



Aquisição de pacotes :

• Avulso: Compreende o período de um ou mais dias em horários específicos.
Ex.: Segunda-feira período da tarde.

• Duplo: Compreende a junção de dois dias pré-estabelecidos em qualquer
período. Ex.: Toda segunda e quarta.

• Triplo: Compreende a junção de três dias pré-estabelecidos em qualquer
período. Ex.: Segunda, quarta e sexta.

• Semanal: Pacotes fixos em qualquer plano de segunda a sexta-feira.

• Quinzenal: Pacotes fixos para a junção de duas semanas, podendo alterar
entre as semanas do mês. Exemplo: Primeira e terceira semanas de
setembro.



Aquisição de pacotes :

• Mensal avulso: Compreende o período de um mês em qualquer um dos
períodos.

• Mensal triplo: Valido por três meses em qualquer um dos períodos.

• Mensal semestral: Valido por seis meses em qualquer um dos períodos.

• Anual: Valido por 12 meses a partir da data contratada em qualquer um dos
períodos.

• Observação: NÃO TRABALHAMOS COM TAXA DE MATRÍCULA!!!
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Anais do Encontro Nacional de Recreação e Lazer

Recreação como 
fundamento 
metodológico para 
desenvolvimento 
motor de crianças

Resumo 
Desde que nos conhecemos como seres pensantes, buscamos a movimen-

tação corporal para nos adaptarmos às diversas mudanças ocorridas no 
planeta. O prazer da vida foi definido por alguns adjetivos, entre eles o lú-
dico, que em sua capacidade torna a vivência dos seres prazerosa. Estudos 
demonstram que essa prática ou questão interna do indivíduo no seu de-
senvolvimento motor pode ser ressaltada com a prática de atividades recre-
ativas que têm como finalidade o lúdico através da participação espontâ-
nea do indivíduo. Através da pesquisa bibliográfica esse desenvolvimento 
foi notório: diversos autores como Zacarias, Freire e Marcelino, ressaltam a 
importância do recrear-se na vida de uma criança, pois o aprendizado e a vi-
vência do brincar são meios fundamentais no processo de desenvolvimento 
da criança. Através de atividades recreativas é possível vivenciar o raciocínio 
concreto e abstrato, memória, capacidade de reflexo e o convívio social que 
demonstrara os benefícios da recreação como metodologia para a melhora 
do desenvolvimento motor das crianças. Observando as relevâncias que as 
atividades recreativas demonstram influenciando diretamente no desenvol-
vimento motor, nota-se que, em suas vivências lúdicas através de um formato  



Sesc | Serviço Social do Comércio

Anais do Encontro Nacional de Recreação e Lazer

didático como base, a atividade recreativa estimulada pelo meio adequa-se gra-
dativamente ao ser, promovendo assim características específicas adquiridas 
e incorporando ao mesmo e se adaptando a novas vivências. Desse modo, a 
diferença de desenvolvimento motor, tem como base metodológica a prática 
mais prazerosa em vivências específicas dentro da recreação, que possibilitam 
a melhoria de seus desempenhos e do desenvolvimento físico em outras ativi-
dades que necessitam de uma vivência prévia, sendo assim fundamental para 
que ocorra uma adaptação rápida e por sua vez a compreensão corporal desen-
volvida.

Palavras-chave: Recreação. Lúdico. Desenvolvimento motor. 
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PASSATEMPO: o público-alvo é a criançada com idade
acima de 2 anos
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Há vagas para pimpolhos
O chamado day care é uma boa opção para quem já trabalha com a
criançada
Lorena Vicini / Foto: Kleide Teixeira

A vida corrida das grandes
cidades impede que os pais se
dividam satisfatoriamente entre
os cuidados com os filhos e os
compromissos do dia-a-dia.
Normalmente, eles mantêm as
crianças em escolinhas ou
contratam babás em tempo
integral. Acontece que, hoje,
muita gente está preferindo
opções mais flexíveis, para
recorrer a elas em ocasiões
especiais, como nos dias em que é
preciso ir ao cabeleireiro, ao

supermercado ou à reunião no meio da tarde, quando precisam deixar os
pimpolhos sob os cuidados de profissionais treinados e confiáveis, por
algumas horas.

Foi com tal proposta que surgiu recentemente no mercado um negócio
conhecido como day care, que oferece serviço de babá cobrado por hora.
Enquanto permanecem no local, as crianças podem brincar sob orientação de
monitores, fazer artesanatos, lição de casa ou descansar.

Como se trata de idéia ainda recente, apesar da boa aceitação em grandes
cidades como São Paulo, o day care é uma boa opção para quem já tem um
hotelzinho, bufê infantil ou escolinha e quer incrementar o negócio. Quem já
trabalha com a criançada ou mesmo quem pretende abrir uma empresa no
ramo deve dispor de ambientes como fraldário e banheiros adaptados às
crianças, além de atender às demais exigências referentes à segurança das
instalações.

A empresária Inês Reingenheim inaugurou, em junho, o day care Passatempo,
em Moema, bairro de classe média alta paulistano. O local, que possui as
características mencionadas acima, recebe meninos e meninas a partir de 2
anos. Além de atividades de entretenimento, a garotada pode fazer pesquisas
na internet e lição de casa. O Passatempo cobra 12 reais por hora por criança,
mas o preço pode cair se os pais fecharem um pacote de horas mensais.

Já o Amor Perfeito, em Perdizes, bairro de classe média de São Paulo, foi
fundado há três anos como um day care no estilo hotelzinho infantil, o que
inclui possibilidades de pernoite. Em seguida, as empresárias Irani Batista e
Maria Ivonete Ribeiro, sócias no negócio, anexaram uma escolinha ao
empreendimento. Só aceitam crianças de até 6 anos. Segundo Maria Ivonete,
a procura aumenta nas férias escolares. Mas é fundamental estipular uma
lotação máxima, para que as crianças sejam bem atendidas e os pais fiquem
tranqüilos.

Negócio Day care

Investimento inicial

R$ 20.000 (4 camas, 4 berços, 4 mesas
infantis e 16 cadeiras infantis; parquinho
infantil básico; brinquedos). Exige ainda:
telefone, fax, computador e área de 200 m2

Capital de giro R$ 5.000

Faturamento médio R$ 7.000

Funcionários 4 (o dono, 2 monitores e 1 cozinheira)

Prazo de retorno 36 meses
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