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Dispõe sobre o pedido da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental José Gabriel de 
Moraes Brenner que solicita autorização 
para atender, além das modalidades que já 
oferece a modalidade creche na faixa 
etária dos zero aos 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 da modalidade Creche na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental José Gabriel de Moraes Brenner. A referida 

Escola atende atualmente os Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo de 

Alfabetização, e Educação Infantil de quatro e cinco anos.  

 
 RELATÓRIO GERAL 

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

o pedido de autorização de atendimento da modalidade Creche na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental José Gabriel de Moraes Brenner, situada na Rua Juvenal 

Gomes, 295 – Bairro Cristo Rei.  

A SMEC justificou a necessidade de oferta da modalidade Creche através 

do Of. Nº 107/2017 que está acompanhado do Projeto “Adequando Espaços Para 

Atender as Demandas Sociais”. A Mantenedora juntamente com a Escola justifica 

a importância de ampliação do atendimento diante do alto nível de vulnerabilidade 

social a que estão expostas as crianças do Bairro. Outro fator destacado é 
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ampliação da oferta de acordo com a Meta 1 da Lei Municipal nº 3.600/2015 do 

Plano Municipal de Educação.  

  

1. INSTRUÇÃO DO PROCESSO: 

1.1 - 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) Fotos dos ambientes externos e internos da Escola; 

d) Planta baixa do prédio; 

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

atendidos por turma;  

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

verificação. 

g) Relação do acervo bibliográfico e materiais audiovisuais 

 

2. RELATÓRIO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

2.1 - A Comissão de Educação Infantil após visita ao local constatou que: 

a) As salas de atendimento estão mobiliadas de acordo com o previsto para o 

atendimento às crianças na faixa etária dos zero aos três anos de idade; 

b) Os sanitários estão adaptados a faixa etária e dentro da regulamentação 

vigente;   

c) A Escola ainda não apresentou a relação dos recursos humanos com nome, 

função, titulação carga horária, cópia do certificado de habilitação dos 

profissionais que atendem as crianças, justificado que o quadro está sendo 

nomeado;  

d) A Escola não têm em seus documentos o Regimento e o Projeto Político 

Pedagógico em vigência, e que estes deverão ser adequados de acordo com 

a concepção de criança que passarão a atender conforme o pedido 

encaminhado e este Colegiado;  
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3. CONCLUSÃO 

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

que aprove o pedido de funcionamento e que Mantenedora tome as providências 

que são solicitadas no encaminhamentos. 

 

4. ENCAMINHAMENTOS 

 - Enviar PPP e Regimento Interno, conforme Parecer CME nº 02/2007; 

 - Adequar à área externa da pracinha, para que as crianças não tenham 

acesso à entrada principal da escola, pela lateral direita da mesma, para garantir a 

segurança destas. 

 

 Aprovado por Unanimidade, Sessão Plenária realizada em 01 de junho de 

2017. 

 

 

Comissão de Educação Infantil: 

Presidente: Carolina Bitencourt Becker 

Relator: Eliane Rodrigues de Freitas e Fernanda Vaz Pereira 

Assessoria 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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Relato da Visita 

 
A Comissão de Educação Infantil esteve realizando Verificação “in loco” à 

Escola José Gabriel de Moraes Brenner que recentemente passou por reformas e 

adequações a fim de ofertar, além da Pré-Escola e Anos Iniciais – Ciclo de 

Alfabetização - a Educação Infantil/Creche. Diante deste fato torna-se necessária a 

Verificação “in loco” para que seja dada a autorização deste Conselho para o 

funcionamento da mesma.  

A visita foi acompanhada e guiada pela Coordenadora Pedagógica da 

Escola, Professora Márcia Aires. A Escola possui seis turmas, a saber:  

a. Pré A e B, 20 alunos, 12 com 4 anos e 8 com 5 anos e idade, 

b. 1º ano, 9 alunos, 

c. 2º ano, 9 alunos, 

d. 2 turmas de 3º ano, uma com 15 e a outra com 14 alunos, 

e. 4º ano, 17 alunos.  

A Escola tem a seguinte previsão para as turmas que funcionarão nas áreas 

ampliadas, ambas com proposta de funcionamento integral: 

a. Berçário, 10 alunos; 
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b. Maternal, 16 alunos, dez com dois anos e cinco com três anos de idade. 

Os alunos são atendidos por sete professoras em sala de aula, uma 

Educadora Especial e uma professora substituta. Os funcionários no total são oito, 

sendo um secretário, duas cozinheiras, três serviços gerais, um monitor e um 

porteiro/guarda/vigilante. A equipe gestora conta com a Diretora, Eliane Bitencourt 

Pereira e a Coordenadora-Pedagógica, Márcia Aires.  

 O foco da visita foi vistoriar as ampliações e as reformas. No total foram seis 

espaços construídos ou reformados. 

 O primeiro espaço é a Sala de Entrada da Escola, onde funciona a Portaria. 

Este espaço está dividido em dois, separados por uma porta divisória, onde 

funciona a Secretaria da Escola, Direção e Coordenação Pedagógica. Está 

equipado com móveis apropriados, é informatizada, e oferece condições de 

atendimento à comunidade e recepção dos alunos e suas famílias.  

 As outras salas que atenderão a Creche ficam logo após o refeitório.  

 Saindo do refeitório, a primeira sala à esquerda, a princípio será utilizada 

para o Maternal ou Pré, mas ainda não está decidido. A Coordenação Pedagógica 

mostrou interesse em fazer ali uma Brinquedoteca. É uma sala que já existia; é 

ampla, com piso frio, possui um quadro, um ar-condicionado e três janelas 

basculantes com cortinas. Ainda não está mobiliada. 

 No corredor, à esquerda, um banheiro novo adaptado à idade dos alunos de 

Creche, com um vaso e uma pia.  Possui duas barras de ferro e um chuveiro 

quente/frio e uma área coberta (tipo corredor), pequena com piso frio. 

 Esta área é separada das outras duas salas reformadas, por um portão de 

acesso de ferro, com chaves. 

 A primeira sala à esquerda é um banheiro, com pia e vaso adaptados. Logo 

à sua direita é a Sala do Maternal. É ampla, possuindo um quadro, dois armários, 

três janelas basculantes, dois ventiladores, prateleira, uma pia pequena dentro da 

sala, lixeiras, doze classes, duas mesas redondas e três mesas retangulares com 

dez bancos de madeira (empilhadas ao fundo da sala). 

 A Sala do Berçário, é um espaço amplo e arejado com três basculantes com 

persianas, e piso frio. Não tem ventilador e nem ar condicionado. Possui uma 

repartição onde tem uma torneira quente/fria, o trocador e uma pia, adequadas ao 

uso; vinte e dois colchonetes, nove cadeiras de papa, estante e prateleira, um 
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quadro pequeno, caixas com fraldas, lençóis e toalhas. A sala tem uma porta 

grande que dá acesso ao pátio e pracinha de brinquedos. Ainda não tinha berços.  

A área externa possui gramado, é bem espaçosa, com pracinha de 

brinquedos e solário. Também tem uma pequena área externa, entre estas salas e 

o portão de ferro, que é calçada, podendo ser utilizada para as atividades 

pedagógicas. 

 Possui uma pracinha, com: seis balanças, quatro gangorras, um 

escorregador, muros pintados e em bom estado, o chão é coberto com brita. 

 A Escola tem salas de Atendimento Educacional Especializado – AEE, 

Biblioteca, Sala dos Professores, Sala de Informática, Cozinha, Refeitório e quadra 

de esportes coberta. Todas em condições adequadas de uso que podem ser 

utilizadas de acordo com as necessidades e atividades pedagógicas dos 

educadores e dos alunos que serão atendidos na Creche. 

A Proposta Política Pedagógica e o Regimento Escolar ainda não estão de 

acordo com o novo público escolar que irá atender. A documentação está 

organizada e guardada em pasta, no entanto o PPP e o Regimento Escolar em 

encontrados não sejam os atuais, tem Planos de Estudo.  Constatou-se também 

que estão faltando alguns documentos do CME. Possui documentação dos 

Bombeiros PPCI (aprovado em 17/09/15, mas não encontramos a data de 

validade), a dedetização está em dia. A água oferecida é da Corsan, possuindo 

duas caixas d’água.  

A Escola desenvolve projetos como: oficinas do Cras e Creas, Taekondo, 

Artesanato e Hip Hop. 

 

Síntese: Constatamos que a Escola apresenta boa estrutura física. Salas amplas, 

arejadas e com iluminação natural. No momento da visita, as salas de atividades 

atendiam as normas de segurança. As salas de aula que atenderão aos alunos da 

Creche ainda não estavam prontas para o uso, faltando organizar os móveis, 

acessórios e equipamentos necessários, de acordo com o Parecer CME nº 

02/2007, bem como distribuir as turmas de acordo com as salas que serão 

utilizadas. A Escola não apresenta acervo bibliográfico, brinquedos, jogos e 

materiais organizados para essa faixa etária, e em local de fácil acesso aos 

educandos. A área externa não apresenta uma forma de segurança para que as 

crianças que estejam na pracinha não tenham acesso a entrada principal da escola, 
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pela lateral direita da mesma, sendo necessário colocar um portão ou algo 

semelhante. Este colegiado deverá fazer uma nova visita após os espaços estarem 

devidamente ocupados, para nova verificação antes da emissão do Parecer.  

 

 

 

 

Presidente: Carolina Bitencourt Becker 

Relator: Eliane Freitas Trindade e Fernanda Vaz Pereira 

Assessoria Técnica: Lucimeri Vasconcelos da Silveira 
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Relato da Visita: 

A Comissão de Educação Infantil esteve realizando Verificação “in loco” à 

Escola José Gabriel de Moraes Brenner que recentemente passou por reformas e 

adequações a fim de ofertar, além da Pré-Escola e Anos Iniciais – Ciclo de 

Alfabetização - a Educação Infantil/Creche. A visita foi necessária para a verificação 

das atuais condições de mobiliário e distribuição das salas após a finalização das 

obras e adequações. 

A visita aos espaços foi acompanhada pela diretora da escola, professora 

Eliane Bitencourt as salas estão equipadas de acordo com o que estabelece a 

legislação em termos de mobiliário e material pedagógico e o acervo bibliográfico 

ainda falta o quadro de pessoal.Com relação a área externa a diretora relata que 

aguarda verbas para tomar providências.  

 

Síntese: Constatamos que a Escola apresenta boa estrutura física. Salas 

amplas, arejadas e com iluminação natural, equipada e mobiliada de modo a 

atender os alunos a que se destina dentro dos pressupostos das Diretrizes para a 

Educação Infantil e da Resolução, aguardando ainda para completar o quadro que 

está sendo nomeado. 

 

 

 


