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1. INTRODUÇÃO

O processo está instruído conforme o disposto na Resolução 036\2014 e contém as
seguintes peças:

-  ofício 1952/2017,  da SMEd,  com solicitação de apreciação do PPP,  aprovação de
Regimento e autorização de funcionamento da Educação Infantil da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Luíza Tavares Schimidt.

- proposta de Regimento Escolar da E. M. E. F. Luíza Tavares Schimidt;

- proposta de Projeto Político Pedagógico da E. M. E. F. Luíza Tavares Schimidt.

2-  Análise da Matéria

O expediente sofreu análise e visita da Comissão verificadora CME\SMEd  em 
06\11\2017, tendo sido verificado o que segue: 

a) a escola apresenta aspecto de abandono;

b) a  escola  está  muito  desorganizada  em  relação  ao  espaço  físico,  inclusive
aparentando desleixo;

c) a pracinha encontra-se com brinquedos destruídos;

d) o telhado da escola tem problemas, há caixas caindo em torno do mesmo e chove
muito pelas paredes;



e) banheiros inundados (verificação feita por fotos);

f) vidros quebrados, com buracos tapados por papelão ou sacos plásticos;

g) a escola não apresentou nenhuma documentação referente á autorizações nem
históricos anteriores;

h) salas de aula com mesas e cadeiras estufadas pela chuva;

i) desconhecimento por parte da direção sobre assuntos funcionais e pedagógicos;

j) quando chove,  as  aulas  são  suspensas  e  repostas  por  “aulões”  com todas  as
turmas juntas;

k) crianças  estavam soltas  no  pátio  com a  presença  de  prestadores  de  serviços
terceirizados cortando a grama;

l) a coordenadora pedagógica apresenta-se bastante desmotivada;

m) a  coordenadora  pedagógica  informou  que  a  SMEd  é  sabedora  de  todos  os
problemas enfrentados pela escola, os quais foram informados àquela Secretaria
através de Ofícios;

n) o Pleno do CME,  diante  dos  inúmeros  problemas  encontrados  solicita  que a
SMEd substitua a Coordenação Pedagógica da Escola.

 Na data de 05\12\2017, a SMEd encaminhou a solicitação de apreciação do PPP,
aprovação de Regimento e autorização de funcionamento, com o respectivo Processo,
ao Pleno do CME.

O Pleno do Conselho Municipal de Educação, para decisão de voto favorável ao
atendimento  pleiteado  pela  Escola  e  pela  Secretaria  de  Município  da  Educação,  no
processo protocolado na Secretaria  deste  CME, baseou-se nas fotos apresentadas  na
pasta de solicitação do reconhecimento da escola Municipal de Ensino Fundamental
Luíza Tavares Schimidt para a oferta da Educação Infantil na Escola, considerando a
melhora do espaço\ambiente apresentadas nas fotos.

Pelas  fotos  anexadas  ao  processo,  analisadas,  e  subentendendo-se  que  o  que
nelas é retratado é de “fé pública”, responsabilizada pela Superintendência Pedagógica
da Secretaria de Município da Educação, o Pleno é favorável à aprovação do projeto
Político pedagógico e do Regimento Interno da escola no todo que nele está registrado.

Nesse sentido, o Pleno do CME, em sua última reunião de 2017, com caráter
extraordinário, à medida que aprecia o Projeto Político Pedagógico, aprova o Regimento
Interno  e  credencia  a  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Professora  Luíza
Tavares  Schimidt  a  oferecer  a  Educação  Infantil  como  modalidade  de  ensino  para
crianças de quatro e cinco anos, correspondente ao Pré 1 e Pré 2.

Todavia,o Pleno lembra da necessidade da Mantenedora se responsabilizar pelo
que orienta a Comissão verificadora que visitou a Escola “in loco”.



Sendo  assim,  as  informações  contidas  no  relatório  de  visitas  e  acima
mencionadas, precisarão ser observadas no menor prazo possível - até 28 de fevereiro
de 2018 – para dar as condições adequadas ao desenvolvimento do trabalho na Escola
com a qualidade merecida pela comunidade.

O Pleno do CME, ratificando sua posição sobre a responsabilidade da Secretaria
de Município da Educação, encaminha para a SMEd as providências necessárias para
que a Escola possa atender aos estudantes nela matriculados a terem todas as condições
favoráveis que oportunizem a vivência em uma escola que seja bonita em sua estrutura
física e de qualidade social referência em suas práticas pedagógicas.

3- Voto do Relator:

O Relator solicita à Câmara de Legislação e Normas da Educação Infantil, que
aprove o Regimento e credencie e autorize o funcionamento da Educação Infantil na
E.M.E.F. Professora Luíza Tavares Schimidt, com vigência a partir de 2017 e até a data
de 28\02\2018. 

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
Luíza Tavares Schimidt

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.

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 acompanha o voto do

Relator.

5- Decisão do Pleno do Conselho Municipal de Educação:

         O Pleno do Conselho Municipal  de Educação acata  o voto da Câmara de

Legislação e Normas da Educação Infantil toma ciência do PPP, aprova o Regimento e

credencia a Educação Infantil na E.M.E.F. Luiza Tavares Schimidt.

Aprovado, por unanimidade, em sessão ordinária do dia 06 de dezembro de 2017.
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