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1- Análise da Matéria 

O  processo  está  instruído  conforme  o  disposto  nas  Resoluções

Nacionais, Resolução 037/14, 038/14 e 026/07 e contém as seguintes peças: 

- Proposta de Regimento escolar da E.M.E.F. APOLINÁRIO PORTO ALEGRE 

-Proposta de Projeto Político Pedagógico da  E.M.E.F. APOLINÁRIO PORTO

ALEGRE. 

A conselheira relatora,  responsável  pela leitura e análise do referido

processo,  começa seu relato ressaltando que o caminho que percorre a escola

na  organização   e  na  elaboração  de  tais  documentos  é  um  percurso  de

construções,   documentos  que  evidenciam  as  concepções,  as  ações

pedagógicas  e  administrativas,  define  o  “fazer  pedagógico”  num  fazer

“transformador”, a fim de dar credibilidade à gestão democrática. 

A análise começa pelo PPP, não podendo deixar de ressaltar que, por

ser  uma escola do Campo, espera-se evidenciar  ao longo da análise,  uma

proposta, que descreva em suas concepções a escola do campo, com suas



especificidades, singularidades e culturas que se diferenciam das da cidade.

Entende-se que este documento norteia o trabalho da instituição; nele estão as

intenções, as metas e principalmente a  que “aluno” pretendem formar. Pensar

a  educação  Infantil  do  campo   é  também  pensar  como  professor,  que

concepções e imagens de campo e cidade temos e o que para além vai estar

refletido nesses documentos, que compõem um processo que se estende entre

teoria e prática fazendo desse cotidiano, um cotidiano permeado por desafios e

conquistas de todos os envolvidos. 

Nesse cotidiano, determinado por vivências e experiências, merece destaque a

oferta  da educação infantil,  com a Lei  12796/13,  altera  a Lei  9394/96,  que

discorre sobre a obrigatoriedade dos 4 e 5 anos, assim as escolas buscaram

se adequar para fazer o atendimento. Isso compreende uma nova organização

dos espaços, espaços que determinam e efetivam as concepções, num fazer

significativo,  delineado  pela  intencionalidade  de  construir  uma  prática

transformadora.   Pretende-se descrever e nomear as páginas que suscitaram

nessa Relatora questionamentos, dúvidas ou esclarecimentos.  

 No item Concepção de Educação Infantil, sugerimos suprimir  a frase

“favorecendo o processo de alfabetização”,  as DCNEIs  esclarecem a

esse  respeito  explicitando  que  a  organização  das  experiências  das

crianças é através das diferentes linguagens vivenciadas nas diferentes

experiências,  possibilitando   construir  seus  saberes  por  meio  das

brincadeiras e interações, que as práticas não se tornem mecânicas e

desprovidas de sentido;

 No  item  tempos,  é  importante  descrever  como  a  escola  organiza  o

acolhimento, adaptação, as  rotinas das crianças da educação infantil e

dos  outros  ´níveis;  Sabe-se  que  essas  rotinas  são  muitas  vezes

organizadas  e  pensadas  em função  do  fator  clima.  Outro  aspecto  a

descrever, diz respeito ao transporte escolar, que as crianças dependem

para se deslocar até a escola;

REGIMENTO:

Pensa-se ser importante salientar que sentimos falta no corpo do texto

evidenciar  com mais  clareza organização dos agrupamentos,  que na

escola do campo são organizados com turmas multisseriadas;

Vale também salientar que o contexto da educação do campo é singular,

com  culturas  e  formas  de  vidas  próprias,  pelo  fato  das  crianças  do

campo construirem suas aprendizagens e experiências no contato direto



com elementos da natureza e do contexto a que pertencem.

Para  finalizar,  cabe  destacar  que  os  registros  evidenciam  a

responsabilidade de pensar e o fazer de uma prática coerente com as

concepções que norteiam o trabalho da escola,  fazendo uma prática

transformadora, que busca dialogar, que busca despertar nas crianças a

curiosidade,  que essas buscas se tornem grandes aprendizado.

Assim,  logo lembramos de um trecho que lemos  em Pedagogia  da

Autonomia, sobre o que é indispensável à prática docente, “A boniteza

da  prática  docente  se  compõe  do  anseio  vivo  de  competência  do

docente e dos discentes e de seu sonho ético”.  

Para finalizar cabe destacar que os registros evidenciam a responsabilidade do
pensar e do fazer de uma prática coerente com as concepções que norteiam o
trabalho da escola,  numa pratica transformadora.  Nosso parecer,  depois da
devolutiva da escola com a  reorganização dos documentos, onde podemos
evidenciar a importância que tem esse processo coletivo de construção, assim
trazendo mais clareza ao descrever suas concepções.

2-Voto da Relatora

Frente ao exposto a relatora toma ciência da Proposta Pedagógica e
aprova o  da E.M.E.F. Apolinário Porto Alegre., 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  .Apolinário  Porto  Alegre.  É  de  responsabilidade  da  SMEd  o
cumprimento do que consta no mencionado Regimento.

3- Decisão da Câmara de Legislação e Normas parao Ensino Fundamental
do Conselho Municipal de Educação:

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

4- Conclusão do Pleno:

Aprovado, por unanimidade, pelo Plenário, em sessão ordinária de 1º de novembro de
2017
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