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 Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e 

um, reuniram-se por videoconferência e em virtude da Pandemia 

da COVID 19, os conselheiros Alexandre Souza, Ana Cristina Limas, 

Ângela Atalla, Helena Chiaffitelli, Joelma Madruga Furtado, 

Patrícia Ramos, Rita de Cássia Madruga de Souza, Rosimeri 

Machado, Sabrina Barreto, Suzane Barros, a secretária Lílian 

Xavier Machado; as assessoras Jaqueline Micelle e Maria 

Aparecida Reyer, presididos pela conselheira Lisiane Kisner 

Silveira Torres. Ausente, por motivo justificado, a conselheira 

Tania Clarindo. A reunião começou com a leitura e aprovação das 

Atas 035/2021 e 036/2021. A seguir, os conselheiros deram 

continuidade à análise de alteração das Resoluções 031/2011 e 

038/2014 e da Instrução Normativa 001/2011 do CME. A 

secretária propôs que se revoguem as Resoluções citadas e que 

seja elaborada uma única resolução para a Educação Infantil a fim 

de facilitar o acesso da comunidade em geral à legislação 

específica para essa modalidade. A assessora técnica Jaqueline 

afirmou não ser esse o procedimento mais adequado, porém 

caberia ao pleno tomar uma decisão nesse sentido. Acordou-se 

que, caso sejam muitos artigos a serem modificados, haverá a 

possibilidade de se revogar as resoluções anteriores para a 

elaboração de uma nova normativa. A assessora técnica Jaqueline 

propôs que seja realizada a leitura de toda a Resolução 031/2011 

para, após, sugerir as adequações e/ou modificações. A 



conselheira Suzane sugeriu que à medida que os artigos forem 

sendo lidos, os conselheiros solicitem destaque nos itens que 

desejam alterar. Dessa forma, propôs-se mudanças nos seguintes 

artigos e parágrafos: a) Artigo 1º completar “cinco anos e onze 

meses”; b) Artigo 3° - parágrafo I – substituir “pré-escola” por 

“nível 1 e nível 2”: - parágrafo II- completar “cinco anos e onze 

meses”; acrescentar aspecto “afetivo”; c) Artigo 6º acrescentar 

“Político” em proposta Pedagógica; d) Artigo 7º parágrafo VII- 

suprimir “esforços” e substituir “dos” por entre”; d) Artigo  8º 

Parágrafo II – acrescentar “Documento Orientador do Território 

Riograndino”.  Após muitas considerações acerca do artigo 8º, os 

conselheiros decidiram por retornar à análise do referido artigo 

na próxima reunião. A conselheira Suzane acrescentou que se 

estude a legislação que versa sobre as funções de atendente e 

auxiliar; e) Artigo 9º sobre  a exigência de formação para o 

exercício de direção de escola, a conselheira Joelma e a assessora 

Maria Aparecida lembraram que na rede pública municipal a 

direção das E.M.E.I.s pode ser exercida por professor com 

habilitação apenas em Magistério. A conselheira Suzane ressaltou 

que escola pública e escola privada têm funções sociais 

diferenciadas e que concorda com a exigência de graduação na 

área de Educação Infantil para a função de direção de escola, 

porém teme que isso possa inviabilizar a próxima eleição para 

diretores das E.M.E.I.s. A assessora técnica Jaqueline lembrou que 

a o curso de Magistério já está previsto na LDB. A conselheira 

Rosimeri não concordou que o curso de Magistério possibilita que 

o professor exerça a função de diretor de escola de Educação 

Infantil. Após algumas considerações, os conselheiros aprovaram 

que a habilitação para o exercício da função de direção de escola 

que versa o artigo 9º seja “Magistério ou graduação em 

Pedagogia”; f) Artigo 9º Parágrafo Único: concordou-se com a 



exigência de três anos de experiência docente para a função de 

direção para a escola pública e comprovação de habilitação para 

a escola privada. Pelo adiantado da hora, os conselheiros 

decidiram dar continuidade na análise da Resolução 031/2011 na 

próxima reunião. A conselheira Suzane sugeriu que se encaminhe 

ofício à SMEd solicitando o envio ao CME do calendário para o ano 

letivo de dois mil e vinte e dois. A conselheira Ângela comunicou 

que a Comissão Verificadora CME/SMEd deu prazo de sete dias 

para que a escola Peter Pan comunique ao Conselho de Educação 

a troca do Mantenedor da Escola. Também informou a 

conselheira Ângela que, em visita à escola de Educação Infantil 

Oficina do Saber, a equipe da SMEd constatou que a escola 

funciona sem mas mínimas condições de atender a Educação 

infantil, estando sem nenhum professor habilitado e em 

condições precárias de higiene. O Pleno decidiu que, tão logo a 

SMEd encaminhe o relato das visitas às escolas Peter Pan e Oficina 

do Saber, a situação será encaminhada ao Ministério Público e à 

Vigilância Sanitária. Por fim, a presidente informou que o processo 

da escola Caminho Encantado já foi analisado e, na próxima 

reunião, deverá ser agendada visita à Escola. Nada mais havendo 

a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente Ata que, após 

lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente. 
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