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I – HISTÓRICO 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós, está situada na 

Av. Pará, nº 300 - S. Bairro Alvorada em Lucas do Rio Verde – MT. A Instituição é 

mantida pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós foi criada através 

da Lei Municipal nº 027, de 13 de junho de 1989. Está credenciada permanentemente 

pela Resolução de Credenciamento nº 003/2013 do CME/LRV e autorizada através da 

Resolução de Renovação de Autorização de funcionamento nº 010/2018 do 

CME/LRV. 

O regime de funcionamento da Instituição de Ensino é parcial para oferta da 

Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais. Responde pela 

Instituição de Ensino a gestora escolar Daiane Fátima Bizello. 

 

II – APRECIAÇÃO 

O requerimento de renovação de autorização de funcionamento para a oferta 

da Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais em regime de 

atendimento parcial foi protocolado no CME/LRV pela gestora escolar e registrado 

como  processo de nº 09/2021, na data de 31/08/2021, designado os conselheiros 

Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e Moacir Juliani para comporem a comissão 

especial para análise, parecer e relatar o processo de renovação de autorização de 

funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós, de 

acordo com a Portaria nº 19/2021 de 02/09/2021, publicada em Diário Oficial de 

Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 10, nº 2275, na página 58 em 

09/09/2021.  

INTERESSADO:  Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós. 

ASSUNTO:  Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento para Oferta da 

Educação Básica - Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANÁLISE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL EÇA DE QUEIRÓS:  Conselheiros Andréia Pedrassani Ottoni Gugel e 

Moacir Juliani 

RELATORA: Conselheira   Andréia Pedrassani Ottoni Gugel. 

PROCESSO Nº 09/2021 PARECER CME Nº 07/2021 APROVADO EM: 11/11/2021 
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A comissão especial reunira-se na manhã do dia 10/09/2021, na sala de 

reuniões do CME/LRV para estudar o processo, acompanhados pelo presidente do 

CME/LRV, conselheiro Wellington dos Santos Coelho e da Assessora Técnica 

Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto. Em análise dos documentos, a comissão 

especial observou que os mesmos não estavam dentro das normas estabelecidas 

pelas Resoluções Normativas 02/2019 e 02/2020 /CME/LRV, assim, a comissão 

especial decidiu convidar a gestão escolar instituição de ensino para um estudo 

conjunto dos documentos. 

O estudo dos documentos com a gestão escolar foi realizado no dia 

23/09/2021, na sala de reunião do CME/LRV, sendo que após análise conjunta com a 

gestão escolar foi constatado que, considerando as Resoluções Normativas do 

CME/LRV, os documentos protocolados estavam incompletos, necessitando de 

correção e organização. Deste modo, a comissão especial com a gestão escolar , 

firmaram o prazo de trinta dias para que a instituição de ensino revisasse os 

documentos e realizasse a devolução dos mesmos. 

Dado o prazo estipulado, a comissão especial na manhã do dia 28/10/2021 

realizou visita de inspeção “in loco”, acompanhados pelo presidente do CME/LRV e da 

Assessora técnica do CME/LRV, conforme prevê a Resolução Normativa nº 02/2020 

do CME/LRV, para análise das condições estruturais e dos documentos, sendo 

destacado pela comissão especial, os seguintes aspectos: 

a) Do Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento: 

O processo de Renovação de Autorização de Funcionamento foi protocolado 

em tempo hábil, exigido pela Resolução Normativa nº 02/2020 do CME e atende 

parcialmente os itens requeridos pelas Resoluções Normativas nº 02/2019 e nº 

02/2020 do CME/LRV. 

 

b) Do Projeto Político Pedagógico – PPP 

O PPP segue as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB 9.394/96, Base Nacional Comum Curricular, do Documento de 

Referência Curricular de Lucas do Rio Verde e da Resolução Normativa Nº 02/2019 

do CME/LRV.  

A instituição de ensino tem como missão “Assegurar um ensino de qualidade, 

garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, formando cidadãos 

críticas, solidários, conscientes e participativas, capazes de agir na construção de 
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uma sociedade melhor”. E como valores: excelência, respeito, cooperação e 

consciência ambiental. 

A avaliação da aprendizagem será continua e cumulativa, tendo em vista como 

objetivo e verificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas pelo 

aluno, durante os estudos e experiências feitas com prevalência nos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos.  

 

c) Do Regimento Escolar   

O Regimento Escolar está em consonância com as Resoluções Normativas n° 

02/2019 e nº 02/2020 do CME/LRV e de acordo com os princípios estabelecidos pelo 

Projeto Político Pedagógico, atendendo as normas legais vigentes, refletindo a 

orientação pretendida pela instituição de ensino para os trabalhos pedagógicos. 

 

d) Dos Recursos Humanos: 

O recurso humano da instituição de ensino está parcialmente em consonância 

com a Resolução Normativa 02/2019 do CME/LRV, apresentando em relação a 

composição da equipe gestora, a seguinte constituição: 

Uma gestora, uma secretária escolar, uma auxiliar de secretária, três 

coordenadores pedagógicos, sendo que para o Ensino Fundamental Anos Iniciais a 

coordenadora pedagógica possui licenciatura em pedagogia e os coordenadores 

pedagógicos do Ensino Fundamental Anos Finais, possuem licenciatura em Letras.  

A gestora da instituição de ensino é licenciada em Matemática. A secretária 

escolar possui a escolaridade mínima de ensino médio. Os docentes que atuam na 

instituição de ensino estão habilitados com licenciatura em pedagogia ou áreas do 

conhecimento, conforme proposta curricular.  

A instituição de ensino não apresenta no quadro da equipe gestora a atuação 

de um orientador educacional. 

 
e) Da Visita “In Loco”: 

 A instituição de ensino não possui laudo técnico emitido pelo Corpo de 

Bombeiros, cuja ausência fica sob a responsabilidade de sua mantenedora para 

solucionar o problema, de acordo com o que estabelece a Resolução Normativa n° 

02/2020 do CME/LRV, que destaca: “Os laudos técnicos que contiverem itens de 

restrições ou recomendações sanáveis, deverão estar acompanhados de 
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compromissos firmados pela mantenedora, indicando prazo de saneamento das 

restrições”. 

O espaço físico é apropriado para a oferta da Educação Básica a que se destina, 

no entanto, orienta-se que se observe o que estabelece as resoluções normativas do 

CME/LRV.  

O mobiliário não oferece risco às crianças, e os recursos pedagógicos estão de 

acordo com a etapa ofertada.  

Orienta-se, seguir as recomendações constantes no relatório de visita “in loco”. 

  

III – VOTO DA RELATORA 

 De acordo com as observações realizadas nos documentos encaminhados ao 

Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT e a análise documental 

com referência às condições estruturais, recursos humanos, pedagógicos, 

administrativos, descritos no relatório de visita “in loco”, a Relatora considera que a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Eça de Queirós, está apta para ter sua 

Renovação de Autorização de Funcionamento aprovada para Oferta da Educação 

Básica - Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos finais, de acordo com as 

Resoluções Normativas nº 02/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo período de 

01/01/2022 a 31/12/2024, tempo esse em que as questões pendentes deverão ser 

solucionadas.  

 
 

________________________________________ 
Conselheira Andréia Pedrassani Ottoni Gugel 

 Relatora 
 
 
 
 

IV – DECISÃO DO CONSELHO PLENO 

 O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto da relatora.  

 

__________________________________________ 
 Conselheiro Wellington, dos Santos Coelho 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 
 de Lucas do Rio Verde – MT 

CME/LRV 
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