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I – HISTÓRICO 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Futuro, está localizada 

na Rua Goiânia, nº 2.202 - S. Bairro Jardim das Palmeiras – Fone: (65) 3548-2355, em Lu-

cas do Rio Verde – MT. A Instituição é mantida pela Prefeitura Municipal por meio da Se-

cretaria Municipal de Educação. 

A instituição foi criada através do Decreto Municipal nº 541 de 12 de janeiro de 1994. 

Está credenciada permanentemente através da Resolução de Credenciamento nº 

01/2020/CME/LRV e autorizada através da Resolução de Renovação de Autorização de 

Funcionamento nº 01/2020 do CME/LRV. 

Atualmente a instituição está autorizada a funcionar em regime de funcionamento in-

tegral para oferta da Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais. Responde pela 

instituição a Gestora Escolar, professora Lea Antônia Correa da Silva Costa. 

 

II – APRECIAÇÃO 

A Gestora Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Fu-

turo, professora Lea Antônia Correa da Silva Costa, requere renovação de autorização de 

funcionamento para a oferta da Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais, em 

regime de atendimento parcial e integral, cujo protocolado foi registrado no Conselho Muni-

cipal de Educação como Processo de nº 017/2021, na data de 31 de setembro de 2021, 

sendo designado os conselheiros Paulo César Angeli e Zulma Medeiros Viola para compo-

rem a comissão especial para análise, parecer e relatar o processo de renovação de auto-

rização de funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Fu-

turo, de acordo com a Portaria nº 28/2021/CME/LRV de 13 de outubro de 2021, publicada 

em Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 10, nº 2303, na pá-

gina 66 em 15/10/2021.  

INTERESSADO:  Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para o Futuro.  

ASSUNTO:  Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento para Oferta da Edu-
cação Básica – Etapa: Ensino Fundamental – Anos Iniciais em regime de atendimento parcial 
e integral. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANÁLISE DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHO PA-
RA O FUTURO: Conselheiros Paulo César Angeli e Zulma Medeiros Viola 

RELATOR:  Paulo Cesar Angeli. 

PROCESSO Nº 17/2021 PARECER CME N° 15/2021 APROVADO EM: 02/12/2021 
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A comissão especial reunira-se no dia 16 de novembro de 2021, na sala de reuniões 

do CME/LRV para estudar o processo, acompanhadas pela secretária executiva do 

CME/LRV, Magali Pipper Vianna. Em análise dos documentos, a comissão especial 

observou que os mesmos não estavam dentro das normas estabelecidas pelas Resoluções 

Normativas n° 02/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV, assim, a comissão especial decidiu por 

ir até a instituição de ensino e estudar em conjunto com a equipe gestora da instituição de 

ensino os documentos protocolados.  

O estudo dos documentos com a equipe gestora foi realizado no dia 17 de 

novembro, nas dependências da instituição de ensino, sendo que após análise conjunta 

com a equipe gestora, 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 e a equipe gestora, firmaram o prazo de 

quinze dias para as devidas correções. 

Ainda no dia 17 de novembro, a comissão especial acompanhada do presidente do 

colegiado, realizou a visita de inspeção “in loco”, 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 não foi entregue dentro do prazo estabelecido na Resolução Normativa 

02/2020 do CME/LRV, sendo analisado pela comissão especial que considera que o 

mesmo atende parcialmente o que estabelece as Resoluções Normativas nº 02/2019 do 

CME/LRV e 02/2020 do CME/LRV, pois: 

 

b) Do Projeto Político Pedagógico - PPP 

O Projeto Político Pedagógico - PPP segue as orientações da Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, da 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 Escola tem como filosofia a inserção do indivíduo na sociedade através da educa-

ção escolar, aprimorando seus valores morais, éticos e religiosos, preparando-os para o 

exercício da cidadania, como sujeito ativo e participativo da sociedade pelo princípio da 

igualdade. 
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 A avaliação acontece de maneira contínua e cumulativa referente ao desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resulta-

dos ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Para instituição a avaliação 

é um processo de ensino e aprendizagem que apresenta três tipos de funções: diagnósti-

ca, formativa e somativa, sendo que essas três funções devem ser vinculadas ou conju-

gadas para se garantir a eficiência e a eficácia do sistema de avalição, sendo que o resul-

tado do processo de ensino e aprendizagem é expresso para o aluno através de ficha 

avaliativa, cujo conteúdo é lançado no sistema pelos professores.  

 

c) Do Regimento Escolar   

 O Regimento Escolar segue a determinação da Resolução Normativa n° 02/2020 do 

CME/LRV, está em consonância com os princípios estabelecidos pelo Projeto Político 

Pedagógico, atendendo as normas legais vigentes e reflete a orientação pretendida pela 

instituição de ensino para os trabalhos pedagógicos. 

  

d) Da Data Corte, Regime de Funcionamento e Carga Horária Anual: 

A instituição de ensino atende crianças a partir de 06 (seis) anos de idade, a 

completar até 31 de março e 07 (seis) anos a completar de 1° de abril a 31 de dezembro, 

observando as normas da Resolução Normativa nº 02/2019 do CME/LRV.  

A escola cumpre o regime de funcionamento parcial de no mínimo 4 horas e integral de no 

mínimo 7 horas diárias, observa e atende os quesitos estabelecidos pela Resolução 

Normativa nº 02/2019 do CME/LRV, quanto ao cumprimento do mínimo de 800 (oitocentas) 

horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 

 

e) Dos Recursos Humanos 

O recurso humano da instituição de ensino está parcialmente em consonância com a 

Resolução Normativa nº 02/2019 do CME/LRV, apresentando em relação a composição da 

equipe gestora uma gestora escolar, três coordenadores pedagógicos e dois secretários 

escolares. A gestora escolar e os coordenadores pedagógicos são licenciadas em Pedago-

gia ou áreas afins, os secretários escolares possuem escolaridade exigida em lei para o 

exercício da função, e os docentes que atuam na instituição de ensino estão habilitados 

com licenciatura em Pedagogia e áreas específicas. 
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A instituição de ensino não apresenta no quadro da equipe gestora a atuação de um 

orientador educacional, prevista na Resolução Normativa nº 02/2019 do CME/LRV, conforme 

especificado em seu artigo 35:  

 

Art. 35 - O quadro da equipe gestora das instituições de educação infantil 
deve ser constituído no mínimo por um gestor, um secretário escolar, um 
coordenador pedagógico e um orientador educacional.  
§ 1º - O gestor que assumir a instituição de educação infantil deve ser 
exercido por profissional formado em curso de licenciatura em pedagogia ou 
graduação em outras áreas de licenciatura.  
§ 2º - O secretário escolar deve possuir a escolaridade mínima de ensino 
médio. 
§ 3º - O coordenador pedagógico deverá possuir licenciatura em pedagogia. 
§ 4º - O orientador educacional deverá possuir licenciatura em pedagogia 
com habilitação específica ou especialização em orientação educacional. 
§ 5º - As turmas de educação Infantil que funcionarem junto às outras 
modalidades de ensino ficarão sob a mesma direção, secretaria e 
coordenação pedagógica do estabelecimento que integram.  

 

   

f) Das Matrículas e documentação: 

A instituição de ensino exige no ato da matrícula os documentos da criança e organi-

za-os em pastas individuais com suas fotocópias ou transcrição de dados originais.  No ca-

so de documentação incompleta, a instituição de ensino estabelece um prazo para entrega, 

com critérios assegurados em seu regimento escolar.   

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 02/2020 do CME/LRV.  A documentação exigida nas pastas dos servidores 

atende a exigência da Resolução Normativa nº 02/2020 do CME/LRV. 

 

g) Da visita “In loco” 

No que concerne aos espaços físicos, as instalações e equipamentos, constatou-se 

que a instituição de ensino atende parcialmente a Resolução Normativa nº 02/2020 do 

CME/LRV, pois a instituição não possui Laudo Técnico do Corpo de Bombeiros. Sendo ne-

cessário providenciar, de acordo com a Resolução 02/2020 do CME/LRV, que 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. 
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O espaço físico é apropriado para a oferta da Educação Básica 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”. 

 

III – VOTO DO RELATOR 

 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”, o Relator considera que a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Caminho para o Futuro, está apta para ter sua e Renovação de 

Autorização de Funcionamento aprovada junto ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas 

do Rio Verde – MT, para a oferta da Educação Básica - Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

em regime de atendimento parcial e integral, 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.  

   

 

_______________________________ 
Conselheiro Paulo Cesar Angeli 

Relator 
 
 
 

IV – DECISÃO DO CONSELHO PLENO 

 

 

 O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto do relator.  

 

__________________________________________ 
Conselheiro Wellington dos Santos Coelho 

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

CME/LRV 


