
INTERESSADO:   Escola Oliveira Centro de Educação Recreação Infantil

ASSUNTO:  Processo de Credenciamento e Autorização de Funcionamento para oferta da
Educação Básica – Etapa: Educação Infantil nas fases Creche e Pré-escola.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANÁLISE DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESCOLA OLIVEIRA CENTRO DE EDUCAÇÃO
RECREAÇÃO INFANTIL:  Moacir Juliani e Zulma Medeiros Viola

RELATORA:  Zulma Medeiros Viola

PROCESSO Nº 01/2022 PARECER CME N° 01/2022 APROVADO EM: 02/06/2022

I – HISTÓRICO

A  Escola  Oliveira  Centro  de  Educação  Recreação  Infantil  situada  na  Rua

Guarani das Missões nº 191-E, no Bairro Pioneiro em Lucas do Rio Verde – MT. A

Instituição é mantida pela Oliveira Brinquedoteca LTDA sob o CNPJ 44.214.405/0001-

06 e responde pela instituição a sócia e proprietária Nayara Priscila Gazzi Gonçalves

da Silva de Oliveira.

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

Educação Básica – Etapa: Educação Infantil nas fases Creche e Pré-escola, tendo

como Diretor o senhor Cleber  Alexandre Inácio de Oliveira e como Coordenadora

Pedagógica, professora Nayara Priscila Gazzi Gonçalves da Silva de Oliveira.

II – APRECIAÇÃO

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

o nº 01/2022, na data de 04 de abril, sendo designado os conselheiros Moacir Juliani

e  Zulma  Medeiros  Viola  para  análise,  parecer  e  relatores  dos  processos  de

credenciamento  e  autorização  de  funcionamento  da  Escola  Oliveira  Centro  de

Educação Recreação Infantil, de acordo com a Portaria nº 04/2022 de 08 de abril,

publicada em Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 11

nº 2432, na página 163 em 12 de abril de 2022. 

A comissão especial realizou o estudo do processo entre os dias 19 a 27 de

abril, acompanhada pela secretária Executiva do colegiado, senhora Magali  Pipper

Vianna. 

Na manhã do dia 09 de maio, a conselheira Zulma Medeiros Viola realizou

visita “in  loco”,  acompanhada da Secretária Executiva do CME/LRV e conselheira,

senhora Magali Pipper Vianna, conforme prevê o Art. 10 da Resolução Normativa nº

02/2020 do CME/LRV.
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Na análise do processo e visita “in loco” a comissão especial verificou que os

processos de credenciamento e autorização de funcionamento está de acordo com as

especificações  das  resoluções  normativas  desse  Colegiado,  sendo  destacado  os

seguintes aspectos:

a) Do Processo de Credenciamento:

A comissão observou  que o  mesmo atende a exigência  da  Resolução  Normativa

02/2020, no que determina seu artigo 7º, contendo no processo os seguintes itens:

I - Constitutivos da instituição, no caso de organização societária, a ata
de sua  constituição  devidamente  registrada na  Junta  Comercial  do
Estado, cópia registrada de seu contrato social vigente, ata de posse
da  atual  diretoria,  acompanhada  das  alterações  posteriores,  se
houver;
II - Documento atualizado de inscrição da mantenedora no Cadastro
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, contendo o
registro  do  nome  empresarial,  do  nome  fantasia  e  da  atividade
econômica em educação; 
III - Alvará de funcionamento, emitido por órgão próprio do município,
cuja  finalidade  seja  o  funcionamento  de  atividades  educacionais,
relacionadas às etapas ou modalidades pretendidas, a ser anexado ao
processo após parecer favorável do CME/LRV ao credenciamento.

Além disso,  a instituição tem alvará de prevenção contra incêndio e pânico,

laudo técnico da vigilância sanitária, planta de localização da edificação no terreno,

com  indicação  da  área  livre  e  coberta  e  os  afastamentos  vizinhos,  firmado  por

profissional habilitado, planta baixa do edifício, devidamente assinada por profissional

habilitado,  de  acordo  com o  que  estabelece  a  Resolução  Normativa  02/2020  do

CME/LRV.

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

destina  a  instituição,  apresenta  condições  adequadas  de  localização,  acesso,

segurança, salubridade e saneamento. 

b) Do Processo de Autorização de Funcionamento: 

A  comissão  especial  considera  que  o  mesmo  está  parcialmente  em

consonância com o que estabelece as Resolução Normativa nº 01/2019 do CME/LRV,

pois: 

1- Do Projeto Político Pedagógico - PPP
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O Projeto Político Pedagógico - PPP segue as orientações da Lei de Diretrizes

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

do  Documento  de  Referencia  Curricular  de  Lucas  do  Rio  Verde  e  da  Resolução

Normativa 01/2019 do CME/LRV,  conforme especificado no Relatório  de visita  “in

loco” para fins de Credenciamento e Autorização de Funcionamento.

      

2-  Do Regimento Escolar  

O Regimento Escolar encontra-se no processo, e está em consonância 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, conforme especificado no Relatório de visita “in loco” para fins

de Credenciamento e Autorização de Funcionamento.

3- Dos Recursos Humanos

O recurso humano da instituição está  parcialmente em consonância  com a

Resolução Normativa 01/2019 do CME/LRV, apresentando em relação a composição

da  equipe  gestora:  um  diretor/financeiro,  uma  coordenadora  pedagógica  e  uma

secretária escolar/coordenadora de atividade sensorial e motora. O gestor e financeiro

é  Bacharel  em  Ciências  Contábeis,  a  coordenadora  pedagógica  é  formada  em

Pedagogia com especialização em Neuro psicopedagogia Clínica e institucional,  a

secretária  escolar  possui  graduação em fisioterapia,  e os docentes que atuam na

instituição  estão  habilitados  com  licenciatura  em  Pedagogia.  A  instituição  não

apresenta no quadro da equipe gestora a atuação de um orientador educacional. A

documentação exigida nas pastas dos servidores atende a exigência da Resolução

Normativa 02/2020 do CME/LRV.

  

4- Da documentação escolar

A instituição exige no ato da matrícula os documentos da criança e organiza-os

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

caso de documentação incompleta no ato da matrícula, a instituição estabelece um

prazo de quinze dias para entrega, com critérios estabelecidos em seu Regimento

Interno.
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5- Da Visita “In Loco”

A instituição atende as exigências estabelecidas pela a Resolução Normativa

02/2020 do CME/LRV, quanto ao processo de credenciamento, sendo que o espaço

físico  é  apropriado  para  a  oferta  da  Educação  Básica  a  que  se  destina  e  está

devidamente  adaptada  para  atender  as  exigências  de  acessibilidade,  apresenta

condições adequadas de localização, acesso, segurança, salubridade e saneamento. 

O  prédio  atende  às  diferentes  funções  da  instituição  de  Educação  Infantil,

tendo:  espaço  para  recepção;  salas  para  professores,  serviços  administrativos,

pedagógicos e de apoio; salas para atividades das crianças, com boa ventilação e

visão para o ambiente externo, na sala do berçário foi instalado um exaustor para

melhorar a ventilação no espaço e o mobiliário não oferece risco às crianças, e os

recursos pedagógicos estão de acordo com a etapa ofertada.

No  refeitório,  apenas  são  servidos  os  lanches  trazidos  pelas  famílias,

atendendo às exigências de nutrição, saúde e higiene. São proibidos lanches como

bolos  com recheios  ou  coberturas,  biscoitos  recheados,  achocolatados,  e  demais

alimentos industrializados, além do lanche, é servido frutas para as crianças trazidas

pelas famílias.  

As instalações sanitárias são completas, estão distribuídos de forma suficientes

e próprias para o uso das crianças e para o uso de adultos, separadamente. 

Existe área coberta para atividades externas compatível com a capacidade de

atendimento da instituição,  por turno, com área para atividades e recreação ao ar

livre,  espaços  livres  e  especialmente  preparados  para  brinquedos,  jogos,  pintura,

dramatização  e  outras  atividades  curriculares;  área  de  circulação,  sendo

imprescindível saídas diretas para o ambiente exterior, convenientemente localizadas

e em número suficiente, com satisfatórias condições de salubridade. Foram plantadas

árvores para melhor desenvolver atividades ao ar livre. 

 Possui dispositivos ou utensílios destinados a assegurar a existência de água

potável e possui extintores de incêndio. As metragens das salas de aula/atividades

contemplam  a  metragem  adequada  para  o  número  de  criança  (em  creches,  de

1,50m², por criança). 

 A  instituição  dotou-se  de  mobiliários,  equipamentos,  materiais  didáticos,

brinquedos, jogos, livros, e outros materiais lúdicos adequados à idade das crianças

em número suficiente e em bom estado de conservação e limpeza.
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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  Oliveira  Centro  de  Educação  Recreação  Infantil,  está  apta  para  ter  sua

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

Educação  Infantil  nas  fases  de  Creche  e  Pré-escola  em regime  de  atendimento

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

do CME/LRV  pelo período de 02 de junho de 2022  a 31 de dezembro de 2026.

Aprova  ainda,  em  conformidade  com  a  legislação  educacional  o

Credenciamento Permanente da instituição junto ao Sistema Municipal de Ensino de

Lucas do Rio Verde - MT. 

_______________________________
Zulma Medeiros Viola

Relatora

IV – DECISÃO DO CONSELHO PLENO

O Conselho Pleno aprova por unanimidade o voto da relatora. 

__________________________________________
Isac Justino Ribeiro

Presidente do CME/LRV
Gestão 2021/2023
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