
1 

 

 

 

 
CONSELHO 

MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

Criado em 1989 e 
instalado oficialmente 

em 27 de abril de 
1990, através da Lei 

Municipal n° 1.752/89 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SÃO SEPÉ-RS 

 
SISTEMA 

MUNICIPAL DE 
ENSINO 

Instituído em 26 de 
abril de 2007, 
através de Lei 
Municipal n° 

2.800/07 
 
   
 

Parecer CME 002 /17 
 

Dispõe sobre a autorização em 
caráter provisório do funcionamento 
do Anexo I da Escola Municipal de 
Educação Infantil Zeferina de 
Almeida Lopes, para oferta de 
Educação Infantil atendendo a faixa 
etária de zero a três anos de idade.  

 
 O Conselho Municipal de Educação de São Sepé - CME, no uso das 

prerrogativas que lhe confere a LDBEN 9.394/96, Lei Municipal 2.800 de 26 de 

abril de 2007 e de acordo com a Resolução nº 04/2007 analisa e emite parecer 

referente ao pedido de autorização de funcionamento do Anexo I da Escola 

Municipal de Educação Infantil Zeferina de Almeida Lopes. 

 
1.  RELATÓRIO GERAL 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC, enviou ao 

colegiado o pedido de autorização de funcionamento em caráter provisório de 

um Anexo da Escola Municipal de Educação Infantil Zeferina de Almeida Lopes, 

situada na Rua Oswaldo Aranha, 1815 – Centro. O prédio do referido Anexo I 

está localizado na Rua Francisco Antônio de Vargas, nº 145 – Centro.  

A SMEC justificou através do Of. Nº 155/2016 a necessidade da “a criação 

da Extensão (Anexo), da EMEI Zeferina de Almeida Lopes, em virtude das 

demandas de vagas de zero a três anos de idade, bem como pelo motivo de 

paralização da obra do Pro-Infância.” No decorrer do processo o termo Anexo foi 

substituído por Extensão.  
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2. INSTRUÇÃO DO PROCESSO: 

O pedido está instruído com base nas exigências estabelecidas pela 

Resolução nº 04/2007 do CME de São Sepé/RS, e contém, entre outros, os 

seguintes documentos: 

a) Ofício de encaminhamento e pedido de autorização; 

b) Justificativa para o funcionamento; 

c) Alvará de Prevenção Contra Incêndio; 

d) Cópia do contrato de locação; 

e) Fotos dos ambientes externos e internos da Escola; 

f) Planta baixa do prédio; 

g) Quadro demonstrativo de ocupação das salas com o número de alunos 

atendidos por turma;  

h) Relação dos recursos humanos com nome, função, titulação, carga 

horária, cópia do certificado de habilitação dos profissionais que atendem 

as crianças; 

i) Relação do acervo bibliográfico e materiais audiovisuais;  

j) Fichas de Verificação “in loco” acompanhada de Relatório resultante da 

verificação. 

 

3. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

I. A Comissão de Educação Infantil após visita ao local constatou que: 

a) Os espaços de atendimento estão adequados ao que prevê o Parecer nº 

02/2007. 

 

         4. CONCLUSÃO 

Face ao exposto a Comissão de Educação Infantil propõe a este Conselho 

que aprove o pedido de funcionamento, em caráter provisório por um período de 

dois anos prorrogável por mais dois anos dependendo da análise deste 

colegiado, da Extensão I da E.M.E.I D. Zeferina de Almeida Lopes, diante da 

necessidade de ampliação do atendimento às crianças na faixa etária dos zero 

aos três anos de idade e determina que: 

a) A direção da E.M.E.I. Zeferina de Almeida Lopes também é 

responsável pela administração da Extensão tendo sobre ela 

responsabilidade legal;  
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b)  A Extensão tenha um coordenador pedagógico efetivo, pertencente 

ao quadro do Magistério Público Municipal, e que permaneça nas 

dependências para o acompanhamento do desenvolvimento das 

rotinas pertinentes ao atendimento. A garantia da efetiva presença do 

coordenador pedagógico é para que não ocorra ruptura no ato 

pedagógico inerente ao processo educativo;  

c) A formação continuada e as reuniões de trabalho sejam de 

responsabilidade do Coordenador Pedagógico da Extensão, 

juntamente com o Departamento pedagógico através do Setor de 

Educação Infantil; 

d) Salientamos que o espaço onde estava previsto para funcionar a 

biblioteca e brinquedoteca deverá ser ocupado, de acordo com o que 

consta na distribuição dos espaços conforme foi no pedido de 

Autorização de Funcionamento. Visto que é amplo e favorece o 

desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas, não podendo, 

no entanto ser usado como sala de aula.  

e) A Extensão tenha suas ações contempladas no PPP e no Regimento 

Interno de um Plano de Ação Específico para atender a sua realidade. 

 

II. Aprovado por Unanimidade na Sessão Planária realizada em 01 de 

junho de 2017.  

 

Comissão de Educação Infantil: 

Presidente: Eliane Freitas Trindade, 

Relator: Carolina Bitencourt Becker e Fernanda Vaz Pereira, 

Assessora Técnica: Lucimeri Vasconcelos da Silveira 

 

 

Alcina Jacil Alves Bitencourt 
       Presidente do CME/São Sepé - RS 

 

Conselheiros presentes: Fernanda Vaz Pereira, Rosimere Charão Lopes, 

Carolina Bitencourt Becker, Eliane Rodrigues de Freitas, Mágila Ritter Corrêa e 

Juliana da Silveira Machado. 
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Relatório Resultante da Verificação 

Data: 26.04.2017 

Membros: Alcina Jacil Alves Bitencourt,Carolina Bitencourt Becker, Roberta 

Früh Vieira e Fernanda Vaz Pereira 

 Na Visita de Verificação realizada no dia 26 de abril de 2016 com vistas a 

atender ao pedido de autorização de funcionamento da Extensão da EMEI 

Zeferina de Almeida Lopes constatou-se que os espaços estavam assim 

distribuídos:  

a) Sala de recepção; 

b) Sala para o berçário com 6 berços com colchões, com mantas, 4 

cadeiras de papa, lixeira, mural; 

c) Sala do maternal A com piso coberto de tatame, tapete e colchonetes; 

d) Na sala do Maternal C com colchonetes, lixeira e armário; 

e) Na sala do Maternal B com colchonetes, lixeiras e armário; 

f) O Banheiro está em processo de adaptação para se adequar as 

exigências; 

g) No refeitório tem duas mesas grandes, cadeiras, bebedouro, pia, e 

micro-ondas; 

h) Na brinquedoteca, espaço em que funcionava a garagem tem 

prateleiras com livros, armário com brinquedos novos, lixeiras, piso frio 

com carpete, blocos de montar, e um espaço com divisória que servirá 

para a realização de reuniões; 

i) A cozinha está sendo instalada; 

j) Um banheiro para os funcionários;  

k) O almoxarifado ainda está vazio;  

l) Possui um bom espaço externo com gramado, parreiras, e uma parte 

calçada, além de uma área coberta. 
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Visita de Verificação “in loco” 

Instituição: E.M.E.I. Zeferina de Almeida Lopes -  Extensão I  

Endereço: na Rua Francisco Antônio de Vargas, nº 145 – Centro 

Membros Participantes: Carolina Bitencourt Becker, Eliane Rodrigues de 

Freitas, Mágila Ritter e Lucimeri Vasconcelos da Silveira. 

Data: 16/05/2017 

 

Relatório:  

A Comissão de Educação Infantil realizou no dia 16 de maio de 2017 visita 

de verificação diante da eminência de emissão do Parecer de Autorização de 

funcionamento da Extensão da EMEI Zeferina de Almeida Lopes onde constatou 

que:  

a) O espaço físico onde funcionava anteriormente uma garagem e que seria 

destinado para o funcionamento da Biblioteca e da Brinquedoteca, foi 

transformado na Sala do Maternal A. Esta sala tem um portão de 

contrapeso e possui acesso interno através de uma porta que dá 

diretamente para o pátio; 

b)  A sala referida na letra “a” possui uma divisória que foi transformada em 

local para a troca de fraldas e guardador das mochilas das crianças. 

Também foi encontrada uma porta que estava escorada na parede, de 

acordo com a foto nº 007, além de uma mateira no chão. A sala funciona 

como trocador de fraldas, mas sem atender ao que é previsto no Parecer 

02/2007 do CME.  

c) Na sala do Maternal C as crianças estavam dormindo em colchonetes 

com portas e janelas fechadas, e o cheiro de urina era bastante forte, 

sendo que faltava ventilação nos espaços;  

 



6 

 

 

 
CONSELHO 

MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

Criado em 1989 e 
instalado oficialmente 

em 27 de abril de 
1990, através da Lei 

Municipal n° 1.752/89 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SÃO SEPÉ-RS 

 
SISTEMA 

MUNICIPAL DE 
ENSINO 

Instituído em 26 de 
abril de 2007, 
através de Lei 
Municipal n° 

2.800/07 
 

 

Visita de Verificação “in loco” 

Instituição: E.M.E.I. Zeferina de Almeida Lopes -  Extensão I  

Endereço: na Rua Francisco Antônio de Vargas, nº 145 – Centro 

Membros Participantes: Carolina Bitencourt Becker, Eliane de Freitas 

Rodrigues, Mágila Ritter.  

Data: 30/05/2017. 

  

Relato da Visita:  

 O Conselho Municipal de Educação no processo de finalização da 

aprovação do Parecer de Autorização para funcionamento da Extensão da 

E.M.E.I. Zeferina de Almeida Lopes que estava no aguardo da liberação do 

Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros realizou a verificação in loco para 

verificar se as alterações realizadas na distribuição dos espaços feitas após o 

processo da vistoria inicial conforme consta no relatório do dia dezesseis de 

maio, e que é uma das peças deste processo.  

No momento da visita, que não foi agendada, assim como todas as 

demais, a responsável pela Extensão, a atendente de creche senhora Neuza 

Ferreira já tinha encerrado seu turno de trabalho e a Secretaria foi avisada, 

comparecendo a instituição juntamente com a Coordenadora do Ensino 

Fundamental da SMEC, professora Viviane Marques.  

Nesta visita, o CME foi observar se a sala de atendimento do Maternal C 

havia sido regularizada, uma vez que antes as crianças estavam sendo 

atendidas no espaço que anteriormente era a garagem o que vinha em 

desconformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Parecer do CME 

02/2007. Verificamos na visita que as crianças estavam em suas salas regulares 
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de acordo com os documentos apresentados no pedido de autorização de 

funcionamento. 

Registramos que na sala do Maternal C a visita foi feita em horário de 

repouso, a atendente estava deitada, a sala fechada e pouco ventilada, onde 

sugerimos que a atendente seja orientada quanto a estes aspectos. 

A garagem que inicialmente seria usada para brinquedoteca e biblioteca 

hoje está desativada sem uso, aguardando que os responsáveis decidam como 

reorganizar este espaço.  

A Secretária de Educação informou ao CME que a partir do dia 13 de 

junho a Extensão terá dois responsáveis, sendo que a atendente Neuza Ferreira 

responderá pela parte da manhã e a Prof.ª Jucelia Loreto da Silva responderá 

pela parte da tarde. 

 

Síntese: As adequações foram realizadas, os espaços estão de acordo 

com o que consta no pedido de Autorização de Funcionamento.  

 

 

 

 

 

 


