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I – HISTÓRICO 

 A Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna está situada na Rua Catuípe, nº 

2.208 - E, Bairro Rio Verde. CEP: 78.455-000 em Lucas do Rio Verde - MT. A 

instituição de ensino é mantida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 A Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, foi criada através do Decreto 

Municipal nº 1.510 de 05 de maio de 2006, credenciada permanentemente pela 

Resolução de Credenciamento nº 03/2016 do CME/LRV e autorizada através da 

Resolução de Autorização de Funcionamento nº 14/2018 do CME/LRV. 

 O regime de funcionamento da instituição é parcial e integral para oferta da 

Educação Básica – Etapa: Educação Infantil na Fase Creche, e responde pela 

instituição a Gestora Escolar, professora Vilma Alves dos Santos. 

   

II – APRECIAÇÃO 

O processo em pauta foi protocolado nesse colegiado sob o nº 16/2021, na 

data de 01 de outubro de 2021, sendo designadas as conselheiras Mariza Remor e 

Zulma Medeiros Viola a comporem a comissão especial destinada à análise, parecer 

e relatar o processo, de acordo com a portaria nº 25/2021 de 13 de outubro 2021, 

publicada em Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 10 nº 2.303, 

na página 66 em 15 de outubro de 2021.  

A comissão especial reunirá-se no dia 14 de outubro de 2021, na sala de 

reunião do CME/LRV para estudar o processo, acompanhadas pelo presidente do 

CME/LRV, conselheiro Wellington dos Santos Coelho e da secretária Executiva do 

CME/LRV, senhora Magali Pipper Vianna, que após estudarem o Projeto Político 
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Pedagógico, verificaram que o mesmo estava inconsistente, considerando o 

estabelecido pela Resolução Normativa  n° 01/2019 do CME/LRV, assim, comissão 

especial solicitou à equipe gestora da instituição de ensino que procedesse a 

correção do mesmo, sendo que a solicitação foi prontamente atendida e novamente 

protocolado, após correção, no Conselho Municipal de Educação no dia 08 de 

novembro e na mesma data comissão especial fez reanalise dos documentos. No dia 

09 de novembro de 2021 foi realizada visita “in loco”, conforme prevê a Resolução 

Normativa nº 02/2020 do CME/LRV, das condições estruturais e análise dos 

documentos, sendo destacado pelas conselheiras, os seguintes aspectos: 

 

a) Do Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento:  

O processo não foi entregue dentro do prazo estabelecido na Resolução 

Normativa 02/2020 do CME/LRV, sendo solicitado pela gestora da instituição de 

ensino prorrogação de prazo para protocolo do mesmo, o qual foi concedido pelo 

Conselho Pleno. 

A comissão especial considera que o processo atende parcialmente o que 

estabelece as Resoluções Normativas nº 01/2019 e 02/2020 do CME/LRV, pois:  

 

b) Do Projeto Político Pedagógico: 

A proposta pedagógica da Instituição de Ensino segue as orientações da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, da Base Nacional Comum 

Curricular, Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde e Resolução 

Normativa nº 01/2019 do CME/LRV.  

 A instituição de ensino tem como missão oportunizar atividades que favoreçam 

o desenvolvimento físico, mental, emocional e social bem como possibilitar a 

aquisição de hábitos necessários ao seu bem-estar. 

 Ofertar uma escola voltada para uma educação de qualidade no cuidar e 

educar, promovendo o bem-estar social e emocional das crianças e familiares. 

 A filosofia da escola busca atender a criança na sua totalidade desenvolvendo 

um trabalho de educação integral, oportunizando atividades que favoreçam o 

desenvolvimento físico, mental, emocional e social bem como possibilitar a aquisição 

de hábitos necessários ao seu bem-estar. 

 A avaliação na Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna deve ser feita 

mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, não tendo o 



 
 

Avenida São Paulo, 363 E. Bairro: Cidade Nova. Cep: 78.455-000. Lucas do Rio Verde – MT 
Fone: (65) 3548-2353                                         E-mail: lucasdorioverdeuncmemt@gmail.com 

 

objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. O professor deve 

compreender o processo de desenvolvimento infantil de forma integral, superando o 

caráter constatativo e avançado para uma postura investigativa. Assim, é preciso 

superar a concepção de avaliação classificatória e comportamental e ressignificá-la na 

Educação Infantil, com o entendimento de que a criança está em constante processo 

de construção de sua aprendizagem. 

 O processo de avaliação compreendida como um processo contínuo tem 

sempre como referência a criança com ela mesma, sem comparações ou objetivos 

classificatórios e promocionais, tendo objetivo principal do processo avaliativo de 

servir para que o professor reveja suas intervenções e sua prática, mantendo um 

registro do desenvolvimento e das aprendizagens das crianças, focando sempre seus 

progressos, necessidades e experiências vividas. 

  

c)  Do Regimento Escolar:  

O Regimento Escolar está em consonância com a Resolução Normativa n° 

02/2020 do CME/LRV e de acordo com os princípios estabelecidos pelo Projeto 

Político Pedagógico, atendendo as normas legais vigentes e 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 n° 01/2019 do CME/LRV, apresentando em sua 

composição equipe gestora constituída por: uma gestora, uma coordenadora 

pedagógica e uma secretária escolar.  

A gestora escolar e a coordenadora pedagógica da instituição de ensino são 

possuem Licenciatura em Pedagogia. 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 Normal Superior preferencialmente, com habilitação 

em Educação Infantil, sendo admitida a formação de nível médio na modalidade 

normal/magistério para o atendimento a Educação Infantil. 

A instituição de ensino não apresenta em seu quadro da equipe gestora a 

presença do Orientador Educacional. 
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e) Da documentação: 

A Instituição de Ensino possui arquivo individual de todo quadro funcional com 

documentos comprobatórios da situação funcional e habilitação de acordo com a 

qualificação exigida pela Resolução Normativa nº 01/2019 do CME/LRV, bem como, 

pastas individuais para arquivo das cópias da documentação das crianças.  

 

f) Do regime de funcionamento, carga horária anual e avaliação: 

A Instituição de Ensino observa e atende os quesitos estabelecidos pela 

Resolução Normativa n° 01/2019 CME/LRV no cumprimento do mínimo de 800 

(oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo 

trabalho escolar, em regime de funcionamento parcial e integral. 

A creche realiza a avaliação do ensino e aprendizagem através de relatórios 

individuais, portfólios e avaliação institucional interna e externa. 

 

g) Da Visita “in loco”: 

No que concerne aos espaços físicos, as instalações e equipamentos, 

constatou-se que a Instituição de Ensino atende parcialmente as Resoluções 

Normativas n° 01/2019 e 02/2020 do CME/LRV, pois, no ato da visita foi constatado 

que a Instituição de Ensino possui apresenta problemas de infiltração, goteiras, 

advindo do telhado, necessitando de reparos urgente, não possui Laudo Técnico do 

Corpo de Bombeiros que de acordo com a Resolução 02/2020 do CME/LRV, destaca 

no seu artigo 8º:  

 

Os laudos técnicos que contiverem itens de restrições ou 

recomendações sanáveis, deverão estar acompanhados de 

compromissos firmados pela mantenedora, tanto do poder público, 

como da iniciativa privada, indicando prazo de saneamento das 

restrições. 

 

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

a Instituição de Ensino, 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”. 
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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 análise documental 

com referência às condições estruturais, recursos humanos, pedagógicos, 

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

Creche Municipal Irmãs Carmelitas de Vedruna, está apta para ter sua Renovação de 

Autorização de Funcionamento aprovada para oferta da Educação Básica – Etapa: 

Educação Infantil na Fase Creche em regime de atendimento parcial e integral, junto 

ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde – MT, de acordo com as 

Resoluções Normativas nº 01/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV,  pelo período de 

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

solucionadas.  

 

______________________________ 
Conselheira Zulma Medeiros Viola 

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 

 
 


