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INTERESSADO:  Centro Integrado de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nova Geração  

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

Educação Infantil – Fase: Creche e Pré-escola. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANÁLISE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA GERAÇÃO: Conselheira Vilma Alves dos 

Santos. 

RELATORA: Vilma Alves dos Santos. 

PROCESSO Nº 10/2021 PARECER CME N° 01/2022 APROVADO EM: 03/03/2022 

 

I – HISTÓRICO 

O Centro Integrado de Educação Infantil Nova Geração, está localizado na 

Avenida Paraná, nº 473 - E, Centro. CEP: 78.455-000 em Lucas do Rio Verde-MT, 

cujo imóvel é alugado.  

O Centro Integrado de Educação Infantil Nova Geração, foi criado através do 

CNPJ nº 11.401.414/0001-49, está credenciado permanentemente através da 

Resolução nº 007/2010-CME/LRV e está autorizado a ofertar Educação Infantil nas 

fases de Creche e Pré-escola através da Resolução de Renovação de Autorização nº 

005/2016 do CME/LRV. Responde pela instituição de ensino, a Diretora, professora 

Sandra Mara Vechiato. 

  

II – APRECIAÇÃO 

O processo em pauta foi protocolado no Conselho Municipal de Educação sob 

o nº 10/2021, na data de 31 de agosto de 2021, sendo designadas as conselheiras 

Mariza Remor e Vilma Alves dos Santos a comporem a comissão especial destinada 

a análise, parecer e relatar o processo, de acordo com a Portaria nº 

20/2021/CME/LRV de 02 de setembro de 2021, publicada em Diário Oficial do 

Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 10 nº 2275, na página 58 em 09/09/2021.  

A comissão especial reunira-se na manhã do dia 06 de setembro de 2021, na 

sede do Conselho Municipal de Educação 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, sendo verificado 

que aos documentos apresentavam diferenças das normas estabelecidas pelas 

Resoluções Normativas n° 01/2019 e n° 02/2020 do CME/LRV. Deste modo, a 
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comissão especial decidiu convidar a equipe gestora da instituição de ensino para um 

estudo conjunto dos documentos, cujo estudo aconteceu no dia 08 de setembro, nas 

dependências do Conselho Municipal de Educação.  

Após análise conjunta da comissão especial e equipe gestora da instituição foi 

constatado que realmente os documentos estavam incompletos, necessitando de 

correção e organização, sendo deliberado pela comissão especial que a equipe 

gestora da instituição de ensino teria o prazo de trinta dias para efetuar as devidas 

correções, e fazer a devolução dos documentos junto ao Conselho Municipal de 

Educação, de modo que a comissão especial  pudesse proceder nova análise 

documental e posteriormente a visita “in loco”.  

O processo revisado pela instituição foi protocolado novamente no Conselho 

Municipal de Educação em 10 de novembro de 2021 e analisado pela comissão 

especial no dia 11 de novembro de 2021. 

 Da análise do processo e visita “in loco” os conselheiros verificaram que a 

documentação da instituição e espaço físico se encontrava parcialmente de acordo 

com as especificações das Resoluções Normativas nº 01/2019 e 02/2020 do 

CME/LRV, sendo apresentado pela comissão especial ao Conselho Pleno em sessão 

ordinária em 02 de dezembro de 2021 o relatório da análise do processo e as 

condições estruturais observadas na visita “in loco”, destacando as condições de 

higiene, limpeza e organização dos banheiros; as instalações elétricas e lâmpadas 

das salas de aula; as condições de higiene, limpeza, organização e manutenção dos 

espaços, estava deixando a desejar. 

       Após a apresentação dos apontamentos da comissão especial, foi deliberado 

pelo Conselho Pleno que os mesmos eram motivos de impedimento para emitir a 

renovação de autorização de funcionamento da instituição, sendo que tal fato colocou 

o processo em diligência, tendo estabelecido um prazo de seis meses a contar da 

data do protocolo, para que a instituição elucidasse os problemas elencados e 

enviasse comprovação ao Conselho Municipal de Educação. 

 Decorrido sessenta dias do protocolo, a proprietária do estabelecimento 

educacional protocolou ofício destacando que os apontamentos haviam sido 

solucionados e que o colegiado poderia retornar à instituição para dar continuidade no 

processo. 

 Desta maneira fora realizada uma nova visita “in loco” na data de 25 de 

fevereiro de 2022, porém, desta vez sem a presença da conselheira Mariza Remor, 
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pois a mesma pediu desligamento do colegiado. Assim a visita fora realizada pela 

conselheira Vilma Alves dos Santos, acompanhada do presidente do colegiado, 

conselheiro Wellington dos Santos Coelho que na ocasião constataram que os 

apontamentos elencados como impedimento para o processo de renovação de 

autorização de funcionamento da instituição junto ao Sistema Municipal de Ensino 

foram elucidados, sendo destacado: 

 

a) Do Processo de Renovação de Autorização de Funcionamento:  

O processo foi entregue dentro do prazo estabelecido na Resolução Normativa 

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

o mesmo atende parcialmente o que estabelece as Resoluções Normativas nº 

01/2019 do CME/LRV 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 e da Resolução Normativa nº 01/2019 do CME/LRV.  

A instituição de ensino tem como filosofia oferecer às crianças um ambiente 

agradável, feliz, de respeito mútuo e convivência saudável importante para a 

formação e desenvolvimento das potencialidades da criança, bem como uma 

educação de qualidade, oferecendo atividades lúdicas tendo a brincadeira como 

ferramenta de aprendizagem, assegurando aos pais o máximo de segurança quanto 

aos cuidados e o desenvolvimento integral da criança. 

 A avaliação é realizada mediante o acompanhamento sistemático, assim como 

o desempenho das crianças de acordo com os objetivos propostos e as dificuldades 

que imitam o seu aprendizado em cada eixo pedagógico. Ao final do semestre é 

documentado por meio de parecer descritivo. 

  

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

 A Instituição de Ensino atende crianças nas fases de creche e pré-escola, 

observando corretamente as normas da Resolução Normativa n° 01/2019 do 

CME/LRV que orienta: 

 
Berçário (Bebês): 0 (zero) a 10 (dez) meses a completar até 31 de 
março; e onze meses de 01 de abril a um ano e seis meses a 
completar até 31 de dezembro;  
Infantil I (Crianças bem Pequenas I): um ano e sete meses a completar 
até 31 de março a 02 (dois) anos e 02 (dois) meses a completar até 31 
de dezembro;  
Infantil II (Crianças bem Pequenas II): 02 (dois) anos e 03 (três) meses 
a completar até 31 de março e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses a 
completar de 1° de abril a 31 de dezembro;  
Infantil III: 03 (três) anos a completar até dia 31 de março e 03 (três) 
anos e 11 (onze) meses de idade a completar de 1° de abril a 31 de 
dezembro.  
Infantil IV: 04 (quatro) anos de idade a completar até dia 31 de março 
e 05 anos a completar de 1° de abril a 31 de dezembro.  
Infantil V: 05 (cinco) anos de idade a completar até dia 31 de março e 
06 anos a completar de 1° de abril a 31 de dezembro. 
 

 O Regime de funcionamento é parcial e integral para o atendimento da 

educação infantil na fase de pré-escola, cumprindo o mínimo de 800 (oitocentas) 

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

 

e) Dos Recursos Humanos: 

O quadro dos profissionais docentes e não docentes apresentados no 

processo atende parcialmente a qualificação exigida na Resolução Normativa n° 

01/2019 do CME/LRV, pois a Instituição de Ensino não apresenta em seu quadro de 

equipe gestora a presença do Orientador Educacional, 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 exige no ato da matrícula os documentos da criança, organiza de 

forma individual, estando os documentos das crianças organizados em pastas por 

turma. No que concerne a requisição destes documentos junto a família, a escola faz 

as devidas exigências, estipula prazo para entrega da documentação faltante.   

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.  

 

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 exigências da 

Resolução Normativa n°01/2019 do CME/LRV, orientando que se observe e tome 

providências em relação ao que se estabelece a resolução supracitada em seu artigo 

43, pois as salas de aulas são pequenas e deve-se considerar o que determina que o 

prédio para oferta da educação infantil deve atender às diferentes funções da 

instituição de Educação Infantil e conter uma estrutura básica. 

As salas de aulas, instalações sanitárias, refeitório, instalações e equipamentos 

para o preparo de alimentos, estavam apropriados quanto às exigências higiene e 

limpeza, além disso, a alimentação servida apresenta cardápio elaborado pela 

nutricionista. 

Possui tenda para atividades externas compatível com a capacidade de 

atendimento, por turno. O parque infantil é novo no momento se organizando para 

instalação e após realizará o uso conforme a faixa etária atendida, tendo várias 

opções de brinquedos.  A área verde é diminuta, porém os espaços livres estão bem 

preparados para os brinquedos, jogos, pintura, dramatização e outras atividades 

curriculares.   

Todos os espaços, instalações e equipamentos supracitados buscam atender 

às necessidades de acessibilidade. 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 a análise documental 

com referência às condições estruturais, recursos humanos, pedagógicos, 

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

Centro Integrado de Educação Infantil e Ensino Fundamental Nova Geração, está 

apto para ter sua Renovação de Autorização de Funcionamento aprovada junto ao 

Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde – MT, para a oferta da Educação 

Básica – Etapa: Educação Infantil, Fase: Creche e Pré-escola, em regime parcial e 

integral, de acordo com as Resoluções Normativas nº 01/2019 e n° 02/2020 do 

CME/LRV,  pelo período de 03/03/2022 a 31/12/2023, tempo esse em que as 

questões pendentes deverão ser solucionadas. Além disso, fica convalidado os 

estudos dos alunos matriculados na instituição durante o período de 01/01/2022 a 

02/03/2022. 

 

 

_________________________________ 
Conselheira Vilma Alves dos Santos 

Relatora 
 

 

 

IV – DECISÃO DO CONSELHO PLENO 

 

 

 O Conselho Pleno, aprova por unanimidade o voto da relatora.  

 

 

 

__________________________________________ 
 Wellington dos Santos Coelho 

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

CME/LRV 


