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I – HISTÓRICO 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, está localizada na Ave-

nida Espírito Santo, nº 484 - E. Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde – MT. A Institui-

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

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, foi criada através do 

Decreto Municipal nº 626/95 de 06 de julho de 1995. Está credenciada permanentemente 

pela Resolução de Credenciamento nº 004/2018 do CME/LRV e autorizada através da Re-

solução de Renovação de Autorização de Funcionamento nº 004/2018 do CME/LRV. 

O regime de funcionamento da instituição de ensino é integral para oferta da Educa-

ção Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais. Responde pela instituição de ensino a Ges-

tora Escolar, professora Vânia Maria de Oliveira Barros. 

 

II – APRECIAÇÃO 

A Gestora Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, pro-

fessora Vânia Maria de Oliveira Barros, solicitou requerimento de renovação de autorização 

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

em regime de atendimento parcial junto ao Sistema Municipal de Ensino, o qual foi protoco-

lado no Conselho Municipal de Educação, na data de 01 de outubro de 2021 e registrado 

como Processo de nº 15/2021, sendo designado as conselheiras Andréia Pedrassani Ottoni 

Gugel e Claudia Maria Pereira de Souza, para comporem a comissão especial para análi-

se, parecer e relatar o processo de renovação de autorização de funcionamento da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, de acordo com a Portaria nº 

26/2021/CME/LRV de 13 outubro de 2021, publicada em Diário Oficial de Contas do Tribu-

nal de Contas de Mato Grosso Ano 10, nº 2303, na página 66 em 15/10/2021.  

A comissão especial reunira-se no dia 08 de novembro de 2021, nas dependências 

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

Após o estudo conjunto da comissão especial e equipe gestora da instituição, a 

comissão realizou a visita “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 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 - 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 filosofia da instituição de ensino compreende a educação como construção 

coletiva permanente, baseada nos princípios de convivência, solidariedade, justiça, respeito 

e busca do conhecimento. 

 A avaliação do ensino-aprendizagem é compreendida nas formas diagnósticas, com 

o propósito de determinar a presença ou ausência de pré-requisitos, tendo em vista o 

avanço e o crescimento do educando, e nas Formativas realizadas durante o processo. 
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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 integral de 8 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. 

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. 
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§ 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 orga-

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

caso de documentação incompleta estabelece um prazo para entrega, com critérios esta-

belecido 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. 

 

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

tituição de ensino, porém, instalações da cozinha e equipamentos para o preparo de ali-

mentos são todos em uma única sala, com espaço diminuto, no entanto, atendem às exi-

gências de nutrição, saúde e higiene.  

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

acordo com a etapa ofertada.  
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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 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 Érico Veríssimo, está apta para ter sua Renovação de Autorização de 

Funcionamento aprovada junto ao Sistema Municipal de Ensino, para oferta da Educação 

Básica - Etapa Ensino Fundamental Anos Iniciais em regime de atendimento 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 este em que as questões pendentes deverão 

ser solucionadas.  

   

 

_______________________________________ 
Conselheira Claudia Maria Pereira de Souza 

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 


