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1-Introdução

2- Análise da Matéria
O processo está instruído conforme o disposto na Resolução 036\2014 e contém 

as seguintes peças:

- proposta de Regimento Escolar da E. M. E. I. Professora Verenice Ferreira 
Gonçalves;

- proposta de Projeto Político Pedagógico da E. M. E. I. Professora Verenice 
Ferreira Gonçalves;

 -processo de autorização de funcionamento da Escola Municipal de Educação 
Infantil  Professora  Verenice Ferreira Gonçalves.

O  processo  foi  analisado,  tendo  recebido  o  Parecer  de  aprovação  nº  004016,  em
08/06/2016, com validade até a data de 31/03/2017.

Esgotada a validade do referido Parecer, a escola encaminhou ao CME, em 27/06/2017,
novo PPP e Regimento para aprovação.

A Relatora responsável pela análise do referido processo, ressalta a boniteza da escrita
do texto. Conforme o leitor vai se apropriando da leitura, percebe a clareza do texto que traz
nas palavras a intencionalidade de um trabalho pautado nas legislações que regulamentam a
Educação  Infantil,  bem  como  vem  trazendo  seus  pensares,  as  concepções  de  todos  que
efetivamente participaram desse processo, o qual se estende entre a teoria e a prática, fazendo
desse cotidiano, um cotidiano permeado de desafios e conquistas de todos os envolvidos.

A escola apresenta, descreve seu cotidiano, suas metas e seu comprometimento com
uma educação que promove despertar  na criança o prazer  e a  curiosidade em desvendar  o
desconhecido, transformando-o em conhecimento e tornando-se sujeito de direito, participante
do processo.

Os  documentos  apresentam-se  muito  bem  organizados  e  conceituados,  porém,  no
seguimento da leitura realizada, no que diz respeito ao Regimento – página 12 – Item 
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Frequência da Criança -  a Relatora sugere, para uma maior clareza de interpretação, que a
família  responsável  seja  convidada a assinar  um termo de desistência de vaga,  eximindo a
escola de possíveis responsabilidades.

Logo, a relatora pensa que se torna importante constar no documento Histórico Escolar
o Relatório de Avaliação. Este documento surge com a necessidade de legitimar a trajetória da
criança e seu desenvolvimento, em determinado período.
A partir da Lei 12.796/13, que discorre sobre a obrigatoriedade dos 4 e 5 anos, o CME organiza
a Resolução 040/16, a qual regulamenta e expedição de tal documento. Assim, cabe lembrar a
importância do referido documento para a transferência e transição da criança da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental.

No seguimento da análise,  em relação ao Item que descreve sobre Gestão e  toda a
Equipe – páginas 13 a 23 – encontram-se as atribuições dos profissionais, bem como do corpo
discente. Nesse sentido, a Relatora sugere que a Escola repense a seguinte questão: quando se
atribui responsabilidades e deveres, deve-se também atribuir direitos.

No Projeto Político Pedagógico,  ressalta-se como importante  descrever  a  Missão da
Escola, no item com o respectivo título, bem como no seguimento do texto - onde se descreve
as concepções- sugere-se especificar a concepção da escola na perspectiva inclusiva, atendendo
a  regulamentação  que  se  apresenta  na  Resolução  039/2015  do  CME,  a  qual  reconhece  o
respeito à diversidade,  uma vez que a escola desempenha um ótimo trabalho em relação à
Inclusão, garantindo às crianças um espaço de respeito e compromisso com essas questões.

Para  finalizar,  a  Relatora  destaca  que  todos  os  envolvidos,  explícitos  na  escrita,
evidenciam a responsabilidade de pensar o fazer de uma prática coerente com as concepções
que norteiam o trabalho da escola. Portanto, não há palavra melhor para qualificar como a que
deu início ao Relato do presente Parecer: “boniteza”. Ao dizer isso, a Relatora lembra de um
trecho do livro “Pedagogia da Autonomia”,  que trata sobre o que é indispensável á prática
docente, qual seja: “A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo de competência do
docente e dos discentes, e de seu sonho ético”.

3- Voto da Relatora:

Frente ao exposto, a Relatora toma ciência da Proposta Pedagógica, aprova o
regimento  e  autoriza  o  funcionamento  da  Educação  Infantil  na  E.M.E.I.  Professora
Verenice Ferreira Gonçalves, com vigência a partir de 2017.

 O Regimento Escolar  e  PPP,  aprovados e carimbados por este  Conselho de
Educação serão enviados à SMEd, devendo essa remetê-los à E. M. E. F. Professora
Verenice Ferreira Gonçalves.

É de responsabilidade da SMEd o cumprimento do que consta no mencionado
regimento. Ainda, a Mantenedora deve buscar atender as questões de Licenciamento
Ambiental, Plano de Prevenção Contra Incêndios e Alvará da Vigilância Sanitária, caso
contrário,  tal  situação  acarretará  no  cancelamento  automático  do  licenciamento  e,
consequentemente, da autorização de funcionamento da escola.
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4- Decisão da Câmara de Legislação e Normas para a Educação Infantil  do 
Conselho Municipal de Educação:

A Câmara  de  Legislação  e  Normas  para  a  Educação  Infantil  do  Conselho
Municipal de Educação acompanha o voto da Relatora e propõe ao Pleno a aprovação
do presente Parecer.

5- Conclusão do Pleno
Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário, em sessão ordinária de 23 de agosto de 2017

. 

Conselheiros:
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Kátia Leivas - Relatora
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    Luís Fernando Minasi
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