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1-Introdução
O  presente  processo  foi  encaminhado  pela  SMEd  ao  CME  em  09/03/2017,

através do ofício 352/2017, e protocolado neste Conselho de Educação na mesma data,
contendo  pedido  de  apreciação  do  Projeto  Político  Pedagógico,  aprovação  do
Regimento e autorização de funcionamento da Educação Infantil na Escola Municipal
de Ensino Fundamental  Alcides Maia.

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. F. Alcides Maia;

- proposta de Projeto Político Pedagógico da E. M. E. F Alcides Maia;
-processo de autorização de funcionamento da educação Infantil  na E.M.E.F.

Alcides Maia.
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                  Após a primeira análise do PPP e Regimento, a Relatora percebeu que, ao
construir a escrita – no que tange às concepções da Escola – faltou descrever claramente
o contexto que compõe a Escola do Campo,  com suas especificidades,  prevendo as
peculiaridades regionais da localidade.
                 Outro aspecto importante também, e que não foi contemplado na escrita,
refere-se às concepções de uma educação com perspectiva inclusiva,  principalmente
porque a Escola possui uma Sala de Recursos.
                 No item “diagnóstico”, onde descreve a organização dos tempos e espaços,
trazendo  os  agrupamentos  por  sala,  é  importante  seguir  as  Resoluções  038/2014  e
031/2011 do CME.
                 A Relatora percebeu que, ao escrever os objetivos e modalidades da educação
Infantil, a Escola deve deixar claro ao longo do texto os eixos que norteiam as práticas,
as quais são as interpretações e brincadeiras, bem como as premissas do cuidar e do
educar, que são o princípio no trabalho com a Educação Infantil. Ainda relacionado à
Educação Infantil, essa deverá contemplar o processo de inserção e como se organiza
esse  momento  na  Escola,  momento  esse  que  a  Relatora  entende  ser  um dos  mais
significativos e que marca o sucesso da vida escolar das crianças. Portanto, deverá ser
pensado com muito cuidado e intencionalidade.
                Outro aspecto importante, e que diz respeito ao Plano de Ação, é o de que a
Escola apresenta algumas de suas ações,  as  quais muitas  vezes  não estão explícitas
claramente em suas concepções.
                 Por fim, a Relatora percebeu, após análise, que ao organizar os documentos,
se  faz  necessário  o  envolvimento  da  comunidade  escolar,  a  fim de  dar  ao  texto  a
singularidade  que  consolida  a  Educação  do  Campo,  explicitando  claramente  como
acontecerá  e  como  a  escola  pensa  o  processo  ensino  aprendizagem.  Para  isso,  é
determinante  que  a  Escola  tenha  ciência  dos  documentos  legais  e  resoluções  que
regulamentam  a  organização  dos  espaços,  podendo,  assim,  assegurar  à  escola  sua
autonomia e confiança em sua prática.

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.F.  Alcides Maia,
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. Alcides Maia.
É  de  responsabilidade  da  SMEd  o  cumprimento  do  que  consta  no  mencionado
Regimento.
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4- Decisão das Câmaras de Legislação e Normas para a Educação Infantil e para o 
Ensino Fundamental do Conselho Municipal de Educação:

As Câmaras de Legislação e Normas para a Educação Infantil e para o Ensino
Fundamental  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 07 de junho de 2017.

. 

Conselheiros:

Kátia Leivas - Relatora
Elisângela Macedo
Lenira Roldão
Luís Fernando Minasi
Maria Aparecida Reyer ,z
Melissa Velho de Moraes
Rita de Cássia de Souza 
Rosana Pfarrius
Rosimeri Machado
Susety Cazeiro Serafim

Luís Fernando Minasi
 Presidente do CME 

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!

Rua Moron - 696 - CEP.: 96.200-450 - Fone/Fax: (53) 3232-6770 - Rio Grande - RS




