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Ofício Nº 021/2017            Nova Petrópolis, 12 de dezembro de 2017. 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

O Conselho Municipal de Educação, através de seu Presidente, senhor Elton 

José Hillebrand, encaminha para o conhecimento de V.Exª o relatório das 

atividades realizadas por este Conselho no decorrer de 2017, conforme segue: 

OFÍCIOS ENVIADOS: 

Ofício Nº 01/2017, 03 de abril de 2017, SEMECD, informa que o Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis concluiu a análise referente ao pedido 

de revisão da reprovação da aluna Letícia Guimarães, da EMEF Otto Hoffmann e 

encaminha o parecer conclusivo para conhecimento.  

Ofício Nº 02/2017, 03 de abril de 2017, SEMECD, encaminha os pareceres 

propositivos aprovados na última reunião do Conselho Municipal de Educação, que 

apresentam os relatórios das visitas realizadas na Educação Infantil da EMEF Luiz 

Loeser, EMEI Construindo o Saber, EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe e 

Salas de AEE das EMEFs Luiz Loeser e Otto Hoffmann. 

Ofício Nº 03/2017, 03 de abril de 2017, Senhora Coordenadora, encaminhamos os 

pareceres propositivos aprovados na última reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam os relatórios das visitas 

realizadas na Educação Infantil da EMEF Luiz Loeser, EMEI Construindo o Saber e 

EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe.  

Ofício Nº 04/2017, 09 de maio de 2017, SEMECD, encaminhamos os pareceres 

propositivos aprovados na última reunião do Conselho Municipal de Educação e que 

apresentam os relatórios das visitas realizadas nas EMEFs Luiz Loeser e Otto 

Hoffmann. 
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Ofício Nº 05/2017, 9 de maio de 2017, Secretário Municipal de Educação,  informa 

que, em 24 de maio deste ano, encerrará no Conselho Municipal de Educação o 

mandato da representante titular da SEMECD, dos representantes (titular e 

suplente) dos professores dos anos finais e também encerrará o mandato da 

representante titular dos professores dos anos iniciais. Atualmente compõem o 

CME: Representantes da SEMECD Titular: Cristiane Kieling – encerra em 

24/05/2017 Suplente: Carina Kehl – permanece até 24/05/2019 Representante 

dos Professores dos anos finais: Titular: Scheila Tatiane Schenkel - encerra em 

24/05/2017 Suplente: José Henrique Maltoni Bino - encerra em 24/05/2017 

Representante dos Professores dos anos iniciais: Titular: Miriam Ida Bloedorn 

Fenner - encerra em 24/05/2017 Suplente: Suzane Letícia Wilhelmsen – 

permanece até 24/05/2019 . Desta forma, solicito que seja encaminhado um ofício 

a este conselho, reconduzindo-os ou indicando novos representantes. 

Ofício Nº 06/2017,  9 de maio de 2017, Presidente do Conselho do FUNDEB, 

informo que em 24 de maio deste ano encerrará o mandato dos representantes do 

Conselho do FUNDEB neste CME. Atualmente os representantes são: Titular: 

Alexandre Matias Bard Suplente: Cristiane Lamb Ludvig. Desta forma, solicito que 

encaminhe um ofício a este conselho, reconduzindo-os ou indicando dois novos 

representantes. 

Ofício Nº 07/2017, 9 de maio de 2017, Presidente da ACINP, informo que em 24 

de maio deste ano encerrará o mandato dos representantes da ACINP neste CME. 

Atualmente os representantes são: Titular: Valmor Marco Schommer Suplente: 

Emerson Luís Ruppenthal  Desta forma solicito que encaminhe um ofício a este 

conselho, reconduzindo-os ou indicando dois novos representantes. 

Ofício Nº 08/2017, 9 de maio de 2017, Presidente do CMC, informo que em 24 de 

maio deste ano encerrará o mandato dos representantes do CMC no Conselho 

Municipal de Educação. Atualmente compõem o CME: Titular: Susana Beatriz 

Fonseca Carrasco – encerra em 24/05/2017, Suplente: Yedda Leão Michaelsen– 
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encerra em 24/05/2017. Desta forma, solicito que seja encaminhado um ofício a 

este conselho, reconduzindo-os ou indicando dois novos representantes. 

Ofício Nº 09/2017,  9 de maio de 2017,  Presidente da ACPM, informo que em 24 

de maio deste ano encerrará o mandato da representante suplente da ACPM no 

Conselho Municipal de Educação. Atualmente os representantes são: Titular: Elton 

Hillebrand – permanece até 24/05/2019, Suplente: Elaine Schildt Beck – encerra 

em 24/05/2017. Desta forma, solicito que seja encaminhado um ofício a este 

conselho, reconduzindo-a ou indicando novo representante.  

Ofício Nº 10/2017,  22 de junho de 2017, Presidente do Conselho do FUNDEB, em 

resposta ao ofício 03/2017, informo que foram indicados os seguintes Conselheiros 

Municipais de Educação para integrar o Conselho do FUNDEB: Titular: Davino 

Lunkes Weyh  e Suplente: Susana Beatris Fonseca Carrasco.         

Ofício Nº 11/2017,  03 de julho de 2017, Senhor Secretário, Encaminhamos os 

pareceres propositivos aprovados na última reunião do Conselho Municipal de 

Educação, que apresentam os relatórios das visitas realizadas na Educação Infantil 

da EMEI Jacob Jaeger e Espaço Padre Amstad. 

Ofício Nº 12/2017, 03 de julho de 2017, Senhora Coordenadora, encaminhamos os 

pareceres propositivos aprovados na última reunião ordinária do Conselho Municipal 

de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam os relatórios das visitas 

realizadas na EMEI Jacob Jaeger e Espaço Padre Amstad. 

Ofício Nº 13/2017,  01 de agosto de 2017, Senhor Secretário, informo a nova 

composição do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis e solicito a 

publicação de portaria de nomeação. 1 - Representantes da Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Desporto - SEMECD: Titular: CRISTIANE KIELING – 

24/05/2017 a  24/05/2021 – RECONDUZIDA Suplente: CARINA KEHL – 

10/03/2015 a 24/05/2019 2 - Representantes do Conselho Municipal da Cultura – 

CMC: Titular: SUSANA BEATRIZ FONSECA CARRASCO – 09/04/2017 a 

24/05/2021 – RECONDUZIDA Suplente: NEUSA WITTMANN - 24/05/2017 a 
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24/05/2021  3 - Representantes dos Professores dos Anos Iniciais: Titular: 

MIRIAM IDA BLOEDORN FENNER – 24/05/2017 a 24/05/2021 – 

RECONDUZIDA Suplente: SUZANE LETÍCIA WILHELMSEN – 24/05/2015 a 

24/05/201 4 - Representantes dos Professores dos Anos Finais: Titular: DAVINO 

LUNKES WEYH - 24/05/2017 a 24/05/2021  Suplente: JARBAS RENATO 

FERRAZ - 24/05/2017 a 24/05/2021  5 - Representantes das Escolas da 

Educação Infantil: Titular: MICHELE DAIANA BOONE – 24/05/2015 a 

24/05/2019 Suplente: DANIELI PERIUS – 24/05/2015 a 24/05/2019  6 - 

Representantes dos Professores que atuam nas Salas de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) ou Entidades que atuam na Modalidade da Educação Especial: 

Titular: MARILENI WELTER BUHS – 24/05/2014 a 24/05/2019 Suplente: 

ROSELY HAHN KEHL – 24/05/2015 a 24/05/2019 7 - Representantes dos 

Círculos de Pais e Mestres (ACPM): Titular: ELTON HILEBRAND – 24/05/2015 a 

24/05/2019 Suplente: ELAINE SCHILDT BECK –24/05/2017 a 24/05/2021 - 

RECONDUZIDA  8 - Representantes do Centro de Saúde Educacional (CSE) e ou 

Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE) Titular: 

CÁSSIO DA ROSA ESTIVALET – 16/05/2014 a 24/05/2019 Suplente: JULIANA 

PIVOTTO – 16/05/2014 a 24/05/2019  9 - Representantes dos Conselhos 

Escolares (CE): Titular: REJANE SILENE DE CASTRO – 24/05/2015 a 

24/05/2019 Suplente: CARLA ANDRÉIA FEYTH – 24/05/2015 a 24/05/2019 10 - 

Representantes da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP): 

Titular: SIMONE IGNÁCIO - 24/05/2017 a 24/05/2021 Suplente: RUBIA 

ANDREA SCHAEFER - 24/05/2017 a 24/05/2021 11 - Representantes do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB): Titular: CRISTIANE LAMB LUDVIG - 

24/05/2017 a 24/05/2021  Suplente: MARISTELA ELIAS ROCHA DE JESUS - 

24/05/2017 a 24/05/2021   

Ofício Nº 14/2017, 22 de agosto de 2017, Senhor Secretário,  encaminho o 

parecer propositivo aprovado na última reunião do Conselho Municipal de Educação, 
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que apresenta o relatório da visita realizada na Escola Municipal de Educação 

Infantil Ursinho Carinhoso.  

Ofício Nº 15/2017, 22 de agosto de 2017, Senhora Coordenadora, encaminho o 

parecer propositivo aprovado na última reunião do Conselho Municipal de Educação, 

que apresenta o relatório da visita realizada na Escola Municipal de Educação 

Infantil Ursinho Carinhoso.  

Ofício Nº 16/2017, 22 de novembro de 2017, Senhora Coordenadora, encaminho os 

pareceres propositivos aprovados nas últimas reuniões do Conselho Municipal de 

Educação, que apresentam os relatórios das visitas realizadas nas EMEIs Lydia 

Braun e Pirulito. 

Ofício Nº 17/2017, 22 de novembro de 2017, Senhor Secretário, encaminho os 

pareceres propositivos aprovados nas últimas reuniões do Conselho Municipal de 

Educação, que apresentam os relatórios das visitas realizadas às EMEIs Lydia 

Braun e Pirulito e às EMEFs Bom Pastor, Pedro Beck Filho e Augusto Guilherme 

Gaedicke. 

Ofício Nº 18/2017, 04 de dezembro de 2017, Senhor Secretário, em resposta ao 

ofício 074/2017, informo que o Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis 

analisou a proposta de Regimento da EJA. Após deliberar, este conselho decidiu 

transformar a proposta de regimento na Resolução 01/2017 que irá normatizar a 

oferta desta modalidade. Conforme consta no Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis em seu artigo 30, a homologação pelo 

Secretário Municipal de Educação, ou pedido de reexame ou seu veto integral ou 

parcial às Deliberações e Pareceres do Conselho deve ser expresso dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada da respectiva documentação 

no gabinete do Secretário Municipal. § 1º – Dentro do prazo a que se refere este 

artigo, cumpre ao Secretário Municipal de Educação encaminhar ao Conselho os 

motivos pelos quais entende ser necessário o reexame da matéria ou as razões do 

veto. § 2º – Decorrido o prazo fixado neste artigo sem qualquer comunicação ao 
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Conselho, considera-se homologado o parecer ou a deliberação. Desta forma, 

encaminho a Resolução 01/2017 para que seja analisada pela SEMECD. 

Ofício Nº 19/2017, 04 de dezembro de 2017, Senhor Secretário, Ao cumprimentá-

lo cordialmente, encaminho os pareceres propositivos aprovados nas últimas 

reuniões do Conselho Municipal de Educação, que apresentam os relatórios das 

visitas realizadas às EMEIs Ottinho, Pinguinho de Gente e Creche Canguru.  

Ofício Nº 20/2017, 04 de dezembro de 2017, Senhora Coordenadora, Ao 

cumprimentá-la cordialmente, encaminho os pareceres propositivos aprovados nas 

últimas reuniões do Conselho Municipal de Educação, que apresentam os relatórios 

das visitas realizadas às EMEIs Ottinho, Pinguinho de Gente e Creche Canguru.  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PELO CME: 

20 de junho de 2017: Oficio 043/2017, da SEMECD, comunicando ao CME sobre 

as orientações que foram encaminhadas aos diretores, professores e supervisores 

à respeito da oferta do apoio pedagógico nos anos finais do Ensino Fundamental. 

07 de julho de 2017: Ofício 051/2017, da SEMECD, respondendo ao Parecer 

Propositivo 09/2017 do CME, que trata sobre a visita realizada à EMEI Jacob 

Jaeger. No documento a SEMECD informa que a escola possui PPCI e Alvará de 

Funcionamento. Informa também que a EMEI Jacob Jaeger está atendendo abaixo 

da capacidade máxima da escola, podendo receber mais crianças em algumas 

turmas. O espaço aberto do refeitório será fechado com vidro. Explica também 

que o espaço utilizado pelo BI não comporta berços de tamanho normal, por isso 

será sugerido que a diretora faça uma experiência com berços de espuma. 

12 de julho de 2017: Ofício 053/2017, da SEMECD, respondendo ao Parecer 

Propositivo 09/2017 do CME, que trata sobre a visita realizada ao Espaço Padre 

Amstad. No documento a SEMECD informa que será adquirida uma copiadora para 

este espaço, que foram feitas adaptações para oferecer um melhor atendimento às 

crianças, sobre a questão dos materiais de limpeza, as informações sobre o 

armazenamento serão repassadas novamente para a coordenadora do espaço. A 
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construção de uma nova escola na localidade de Linha Imperial será solicitada no 

PAR.  

OFÍCIOS RECEBIDOS PELAS ESCOLAS EM 31 DE MARÇO DE 2017, 

INFORMANDO SITUAÇÕES DE INFREQUÊNCIA ENTRE 31 DE AGOSTO DE 

2016 E 31 DE MARÇO DE 2017: 

EMEF Augusto Guilherme Gaedicke:  

Vitor Henrique Romano Gotschalk - DN: 12/03/2002 - 9º ano.  A escola mantém 

conversas regulares com o aluno, há o controle de frequência diário feito pela 

direção. Sendo necessário, a direção entra em contato com os pais. Está 

frequentando a escola, mas continua apresentando faltas. 

Teresinha Maria da Silva Soares - DN: 12/06/2002 - 8º ano. A escola mantém 

conversas regulares com a aluna, há o controle de frequência diário feito pela 

direção. Sendo necessário, a direção entra em contato com os pais. Está 

frequentando a escola, mas continua apresentando faltas. 

Henrique Schmökel - DN: 10/08/1999 - 9º ano. A mãe informou à escola que o 

aluno está trabalhando, pois já é pai e precisa sustentar a sua família. O aluno 

gostaria muito de poder estar na escola, mas em virtude desta situação, não tem 

como frequentar as aulas. Permanece infrequente 

EMEF Bom Pastor: 

Carlos Daniel Ribeiro da Silva – DN: 15/08/2001 - 7º ano.  Foi feito contato 

com a irmã, com quem ele morou até o dia do início das faltas dele às aulas. 

Posteriormente foi feito contato com a escola de origem (Igrejinha). Encaminhado 

para o Conselho Tutelar 

César Vilhalva da Silva -  DN: 07/07/2009 - 1º ano do Ens. Fund. Houve tentativas 

de contato com a família, mas sem sucesso. Mudaram-se e o novo endereço é 

desconhecido. Encaminhado ao Ministério Público 

Fábio Gomes - DN: 19/03/2008 - 3º ano Está frequentando a escola, mas continua 

apresentando faltas.  
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Gabriela de Oliveira Boeck - DN: 21/06/2000 - 1º ano do Ens. Médio. Contato 

telefônico com a mãe. Encaminhado para o Conselho Tutelar 

Geisebel Freitas de Oliveira - DN: 15/06/2001-1º ano do Ens. Médio. Contatos 

telefônicos sem sucesso. Encaminhado para o Conselho Tutelar 

Hadassa Victória da Silva - DN: 10/11/2011 - Ed Infantil. Foram feitos diversos 

contatos telefônicos. A família se comprometeu em trazer atestado de vaga de 

outra escola, mas não foi feito. Encaminhado ao Ministério Público 

Lucas Adams de Castro - DN: 12/08/2000 - 1º ano do Ens. Médio. Contato 

telefônico e conversa  pessoalmente com o aluno. Apresentou atestado de 

vaga no dia 30/03/2017 

Nicholas Cardoso Dummer - DN: 16/12/2001 - 1º ano do Ens. Médio . Em contato 

telefônico com a mãe a escola foi informada que o Nicholas estaria morando com o 

pai em Gramado. Encaminhado para o Conselho Tutelar 

Vitória de Oliveira Rodrigues - DN: 27/04/2016 - 3º ano. Contato com a mãe. 

Retornou à escola 

Wanessa Gomes da Silva - DN: 06/12/2011- Ed. Inf. Contato com familiares e 

Conselho Tutelar. Fechado pelo Conselho Tutelar 

Weslei Ramon Vicente de Fraga - DN: 11/06/2001 - 7º ano. Foram realizadas 

inúmeras conversas com o aluno e feito contato com a mãe e com o Conselho 

Tutelar. Encaminhado ao Ministério Público em 03 de maio de 2017. 

EMEF Luiz Loeser 

Eduardo Trein Pereira Duarte - DN: 01/05/2003 - 5º ano. Contatos com a família, 

contatos telefônicos não atendidos. A diretora foi até a casa do aluno. Houve 

reunião com os pais na escola, reunião com o psiquiatra do CAPS a fim de orientar 

os pais e a escola. Após um período houve novo contato com o psiquiatra que 

relatou que o aluno não estaria comparecendo aos atendimentos clínicos. O caso foi 

encaminhado ao Conselho Tutelar e foi realizado o plano de recuperação de 

frequência e aproveitamento, entre outras medidas. Foi transferido para a EMEF 

Otto Hoffmann 

EMEF Otto Hoffmann: 
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Gabriel Silva de Carvalho - DN: 21/08/1999 - 9º ano FICAI encaminhada em 

31/08/2016 Mudou-se para Canoas e não solicitou transferência 

Rafaela Santos Prokoski - DN: 30/06/2002 - 8º ano FICAI encaminhada em 

29/09/2016  Retornou à escola e está no 9º ano atualmente 

Paola Ferreira dos Santos - DN: 30/09/2001 - 9º ano FICAI encaminhada em 

08/11/2016. Foi transferida para a EMEF Teresinha Ivone Homem, na cidade de 

Parobé 

Jean Carlo Bauer - DN: 06/04/2004 - 7º ano. Retornou à escola e está cursando o 

8º ano 

Isaque Ghisolfi Pimentel - DN: 30/10/2005 - 5º ano FICAI encaminhada em 

09/03/2016 Transferido para a EMEF Américo Ribeiro Mendes, Caxias do Sul 

Gabriel Schneider - DN: 15/05/2000 - 7º ano FICAI encaminhada em 

09/03/2016 Mesmo após diversos contatos com a família, o aluno permanece 

infrequente. 

EMEF Pedro Beck Filho: 

Lucas Maciel de Abreu - DN: 01/12/1999 - 6º ano. Ligações telefônicas para a mãe, 

contato com a SEMECD e envio de FICAI. Aluno evadido. De acordo com o ofício 

86/2016, do Juiz de Direito, em 10/10/2016 foi suspenso o transporte especial 

deste aluno, sendo que não retornou mais à escola. 

Thayana Luiza Ferraz - DN: 30/03/2011 - 1º ano. A mãe compareceu na escola  e 

informou que teria mudado de residência, tendo ir morar em Caxias do Sul. Após 

alguns dias a escola entrou em contato com a central de vagas em Caxias do Sul e 

recebeu a informação que a aluna estaria na lista de espera para receber uma vaga 

na EMEF Machado de Assis.  Foi feito contato com a SEMECD e envio de FICAI. 

Aluna continuava aguardando vaga até 31 de março. 

EMEI Construindo o Saber 

Mayna Anita Silva de Abreu - DN: 29/01/2013 - Pré-escola  A . Ligações 

telefônicas tentando contato (número fora de área), ligações para o antigo local de 

trabalho, sem sucesso. Permanece infrequente 

Espaço Padre Amstad 
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Lorrane Joriati Fagundes - DN: 26/09/2011 - Pré-escola  B. FICAI enviada em 

06/10/2016. Retornou à escola. 

 

PARECERES PROPOSITIVOS EMITIDOS PELO CME: 

Parecer Propositivo nº 01 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEI Professora Ignez Cechini Deppe em 13 de março de 2017. 

Parecer Propositivo nº 02 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEI Construindo o Saber e Espaço Padre Werner em 13 de março de 2017. 

Parecer Propositivo nº 03 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

Educação Infantil da EMEF Luiz Loeser em 13 de março de 2017. 

Parecer Propositivo nº 04 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada ao AEE 

da EMEF Luiz Loeser em 23 de março de 2017. 

Parecer Propositivo nº 05 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada ao AEE 

da EMEF Otto Hoffmann em 23 de março de 2017. 

Parecer Propositivo nº 06 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada ao 

Ensino Fundamental da EMEF Otto Hoffmann, realizada em 20 de abril de 2017. 

Parecer Propositivo nº 07 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada ao 

Ensino Fundamental da EMEF Luiz Loeser em 20 de abril de 2017. 

Parecer Propositivo nº08 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à EMEI 

Jacob Jaeger em 05 de junho de 2017. 

Parecer Propositivo nº 09 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada ao 

Espaço Padre Amstad em 05 de junho de 2017. 

Parecer Propositivo nº 10 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEI Ursinho Carinhoso em 10 de julho de 2017. 
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Parecer Propositivo nº 11 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEF Augusto Guilherme Gaedicke em 24 de agosto de 2017. 

Parecer Propositivo nº 12 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEF Pedro Beck Filho em 19 de setembro de 2017. 

Parecer Propositivo nº 13 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEI Lydia Braun em 19 de setembro de 2017. 

Parecer Propositivo nº 14 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEF Bom Pastor em 26 de setembro de 2017. 

Parecer Propositivo nº 15 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à EMEI 

Pirulito em 21 de setembro de 2017. 

Parecer Propositivo nº 16 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEI Ottinho em 21 de setembro de 2017. 

Parecer Propositivo nº 17 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

EMEI Pinguinho de Gente em 23 de outubro de 2017. 

Parecer Propositivo nº 18 de 2017, manifesta-se sobre a visita realizada à 

Creche Canguru em 23 de outubro de 2017. 

PARECERES DELIBERATIVOS: 

Parecer Deliberativo do CME nº 001/2017, referente ao processo nº 001/2017, 

manifesta-se à respeito da consulta feita pela Secretaria Municipal de Educação 

de Nova Petrópolis sobre a reprovação da aluna Letícia Guimarães da EMEF Otto 

Hoffmann. 

 

RESOLUÇÕES: 

RESOLUÇÃO CME nº 01/2017, de 28 de novembro de 2017, referente ao 

processo Nº 02/2017, estabelece normas para a oferta da modalidade da Educação 
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de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental, para o Sistema Municipal de 

Ensino de Nova Petrópolis.  

 

PROCESSOS: 

Processo 01/2017: Analisa a reprovação da aluna Letícia Guimarães da EMEF 

Otto Hoffmann em 2016. Processo concluído tendo sido mantida a reprovação da 

aluna. 

Processo 02/2017: Analisa a solicitação da SEMECD para a  autorização da oferta 

da modalidade EJA na rede municipal de ensino de Nova Petrópolis em 2018. 

Processo em andamento. 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, juntamente com o 

Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis e a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Nova Petrópolis, 

procurando atender o preceito da qualidade educacional, tornou público o resultado 

da avaliação do PME, de acordo com o que determina a Lei do Plano Nacional da 

Educação nº 13.005/2014 de 25/06/2014 e a Lei do Plano Municipal de Educação 

de Nova Petrópolis, nº 4501/2015, de 29 de maio de 2015. A IV Conferência 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis, realizada no Plenarinho da ACINP, no 

dia 30 de junho de 2017, às 13h30min, contando com a presença de autoridades 

municipais, conselheiros municipais de educação, diretores, supervisores, 

professores e demais representantes da sociedade local, apresentou a situação das 

20 metas do Plano Municipal de Educação de Nova Petrópolis. As metas foram 

apresentadas em sete eixos: 1) Educação Infantil; 2) Ensino Fundamental; 3) 

Educação Especial; 4) Ensino Médio e Educação Tecnológica e Profissional; 5) EJA 

e Ensino Superior; 6) Formação de Professores e Valorização do Magistério; 7) 

Financiamento e Gestão da Educação. De acordo com o regulamento da conferência, 

após a apresentação de cada um dos eixos, houve um momento de plenária aberta, 
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que possibilitou que o público presente pudesse se manifestar. Após a 

apresentação da avaliação, o município de Nova Petrópolis assumiu o compromisso 

em permanecer observando as metas do PME e seus prazos, realizando o 

monitoramento e as avaliações periódicas. Nesta conferência ficou acordado que: 

1)Eixo Educação Infantil: a meta está sendo cumprida. Estão previstas ampliações 

na EMEI Ursinho Carinhoso e na EMEI Lydia Braun; 2) Eixo Ensino Fundamental: 

As metas 2, 5, 6 e 7, estão sendo cumpridas. Necessitam ser revistos os Planos de 

Estudos da rede municipal, do 4º ao 9º ano. Devem ser mantidas as ações para 

evitar a distorção idade/série. A construção de uma escola de ensino fundamental 

com turno integral, no centro da cidade, permanece sendo uma demanda em aberto. 

3) Eixo Educação Especial. A meta 4 está sendo cumprida. O Atendimento 

Educacional Especializado está acontecendo em todas as escolas municipais de 

Ensino Fundamental, inclusive atendendo quase todos os alunos da pré-escola que 

necessitam. O município deverá manter a parceria com a APAE para os 

atendimentos especializados, possibilitando também que os alunos das escolas 

estaduais, que não possuem atendimento educacional especializado, possam buscar 

apoio na APAE. É preciso manter e fortalecer parcerias e propostas de convivência 

em sociedade, trabalho e vida social com as instituições especializadas dentro do 

município para o pleno atendimento e processo de inclusão das crianças, jovens, 

adultos e idosos com deficiência. Também é necessário continuar ampliando e 

qualificando o número de profissionais de apoio para as salas de AEE, salas de aula 

e equipe do Departamento de Educação Inclusiva da SEMECD. 4) Eixo Ensino 

Médio e Educação Tecnológica e Profissional: as metas 3, 10 e 11 estão sendo 

cumpridas. Existem vagas suficientes no Ensino Médio público para atender a 

população. O município irá incentivar os jovens e adolescentes a realizar cursos 

profissionalizantes nas escolas públicas, estaduais e federais da região, 

oferecendo auxílio para o transporte. Uma demanda apontada durante a 

conferência foi a necessidade em reestudar a questão do zoneamento nas escolas 

públicas de Ensino Médio. 5) Eixo EJA e Ensino Superior: Implantar a EJA de anos 

finais do Ensino Fundamental em 2018 e incentivar a matrícula na EJA ou 
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ENCCEJA a todos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. O 

município irá manter a parceria com a Associação dos Universitários de Nova 

Petrópolis para auxiliar no transporte dos universitários. O município permanecerá 

motivando os docentes da rede municipal de ensino a procurar a qualificação 

superior, ampliando a proporção de mestres e doutores no corpo docente em 

efetivo exercício. 6) Eixo Formação de Professores e Valorização do Magistério: É 

preciso manter a divulgação dos cursos de Licenciatura que ocorrem na região. 

Manter a parceria com o CIEE para estágios na área da educação. Manter a 

permissão para a realização de estágios obrigatórios e não-obrigatórios na rede 

municipal de ensino. Instituir, em nível municipal, um fórum permanente para o 

acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial, garantindo 

remuneração acima do Piso Salarial Nacional e demais benefícios para os 

professores da educação básica. Criar uma comissão de estudo e elaboração da 

proposta de um plano de carreira específico para os profissionais da educação e 

revisar o Plano de Carreira dos Professores Municipais. 7) Eixo Financiamento e 

Gestão da Educação: A rede estadual já possui a gestão democrática implantada. O 

município irá criar uma comissão e fazer os estudos necessários para implantar a 

gestão democrática em 2019, criando lei própria para que a escolha da equipe 

diretiva das escolas municipais seja através de eleições. Para o aumento dos 

investimentos na área da educação o município irá contribuir para que sejam 

destinados recursos acima dos 25% previstos em lei. Após as plenárias contou-se 

com a participação da Sra. Márcia Adriana Carvalho, avaliadora do MEC, que 

proferiu a palestra sobre as perspectivas da nova Base Nacional Comum Curricular. 

SUGESTÕES APRESENTADAS PELO CME DURANTE 2017, APÓS AS 

VISITAS ÀS ESCOLAS: 

1. EMEF PEDRO BECK FILHO: visita realizada em 19 de setembro de 2017 

Destacaram-se como principais preocupações da Diretora Carina: o trânsito em 

frente à escola, bem como a falta de acostamento para motoristas no trajeto 

percorrido pelos professores e alunos até a escola. À respeito da preocupação com 

o trânsito, o Conselho coloca como sugestão usar o acesso da rua lateral, que possui 
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um portão largo, e aproveitar esta rua também para o estacionamento dos veículos 

dos professores. O Conselho também verificou como uma necessidade a 

designação de um profissional para atender a biblioteca, pois se tem o 

conhecimento de que a biblioteca é um setor que vai muito além do serviço de 

empréstimo e que há muito serviço a ser feito. Outra questão observada é de a 

escola possuir apenas uma secretária escolar que cumpre 20 horas semanais. Nos 

momentos em que não há secretária na escola, é a diretora quem faz o atendimento 

telefônico e os demais serviços do setor.  

2. EMEF AUGUSTO GUILHERME GAEDICKE: visita realizada em 24 de 

agosto de 2017 

Os conselheiros perceberam uma grande preocupação para com a estrutura física e 

também para a demanda pedagógica dos alunos. Na atual gestão estão arrecadando 

recursos financeiros para que se tenha possibilidade de melhorias na escola. A 

escola também está muito preocupada com as dificuldades de aprendizagem dos 

seus alunos, buscando estratégias para auxiliar no processo de aprendizagem 

destes. As aulas de reforço que estão sendo oferecidas são uma destas ações e 

que o CME considera bem positivas.  As faltas do 9º ano são uma preocupação, mas 

entendemos que as famílias precisam ser informadas (assim como já ocorre) para 

posterior ação junto ao Conselho Tutelar. A acessibilidade para todos os espaços 

da escola se faz necessária, não somente para os alunos, porém também para as 

visitas externas. Estão de parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. 

Continuem com esta dedicação e pró atividade para o bem comum dos alunos. 

 

3. EMEF LUIZ LOESER: Visitas realizadas em 13 de março, 23 de março e 

20 de abril de 2017. 

Os conselheiros sugerem uma análise, com urgência, do prédio antigo da escola que 

está com uma situação bem precária e inclusive gerando muita preocupação para a 

direção quanto à segurança dos alunos que têm aulas naquele espaço.  Recomenda-

se também que a saída de emergência do portão de entrada não fique trancada 

durante o período de aula. O local onde hoje funciona a sala de AEE é dividido com 
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a biblioteca, o que provoca interrupções constantes no trabalho com os alunos. A 

ventilação do espaço também não é adequada e o assoalho da sala está se 

deteriorando. Faz-se necessário que o local onde está a sala de AEE seja 

repensado ou seja construído um novo local para o seu funcionamento, para que 

ofereça acessibilidade, melhores condições de trabalho e que seja protegido de 

ruídos. A Comissão solicita também para que haja maior agilidade na investigação 

dos casos dos novos alunos (com necessidades especiais) e um trabalho em parceria 

com toda a escola. 

 

4. EMEF BOM PASTOR: visita realizada em 26 de setembro de 2017. 

A escola realiza um excelente trabalho, todos os ambientes estão bem cuidados, é 

organizada. Como já foi mencionado em pareceres anteriores, permanece a 

preocupação deste conselho com o movimento de carros, ônibus e até caminhões no 

mesmo espaço em que circulam os alunos. É preciso que, pelo menos uma parte do 

pátio seja cercada, separando as crianças do trânsito de veículos.  Felizmente, até 

o momento, não há nenhum registro de acidente entre crianças e veículos dentro 

do pátio da escola, pois se sabe que a equipe diretiva e professores tomam todas 

as medidas possíveis para proteger as crianças dentro das possibilidades que 

existem atualmente, porém o risco de acidentes permanece.  

 

5. EMEF OTTO HOFFMANN: visitas realizadas em 23 de março e 20 de abril 

de 2017. 

Percebeu-se uma grande disposição para uma melhora dos espaços físicos, já com 

ideias para o futuro, bem como para com a aprendizagem significativa dos alunos da 

Escola. Sugere-se que a limpeza dos espaços compartilhados aconteça com a 

participação dos alunos (escalas de limpeza), principalmente as salas de aula e o 

ginásio. A Comissão verificou que a demanda de alunos para o Atendimento 

Educacional Especializado é cada vez maior, principalmente de crianças vindas de 

outras cidades. Deveria haver um apoio maior por parte da supervisão nos casos de 
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Atendimento Especializado. Em alguns casos o trabalho é prejudicado pela demora 

na investigação. 

 

 

6. CRECHE CANGURU:visita realizada em 23 de outubro de 2017. 

A escola oferece excelente estrutura e organização para atender as crianças em 

suas particularidades, com espaços diversificados, brinquedos e bons materiais 

pedagógicos. O Conselho Municipal de Educação considerou que a instituição atende 

ao que é exigido na Resolução da Educação Infantil.    

 

7. EMEI LYDIA BRAUN: visita realizada em 19 de setembro de 2017. 

O CME sugeriu uma reformulação da sala do B1, tirando a parede de vidro para 

tornar a sala mais ampla.  A EMEI Lydia Braun nunca teve um refeitório, sendo que 

os alunos fazem as refeições no corredor, mas o CME foi informado que existe um 

projeto de melhoria e ampliação no espaço físico da escola e a diretora está bem 

otimista em relação a este projeto.  O Conselho também sugere que seja avaliada a 

vegetação no entorno para solucionar o problema de umidade no prédio, 

principalmente nas salas e banheiro.  

 

8. EMEI OTTINHO: visita realizada em 21 de setembro de 2017. 

O CME reconhece a qualidade do trabalho realizado pela equipe de profissionais 

desta instituição. Sugere que a SEMECD analise a possibilidade em manter uma 

supervisora concursada nesta escola, em virtude do grande número de alunos e 

profissionais. Faz-se necessário encaminhar o PPCI ao CME para que possa ser 

emitida a autorização definitiva de funcionamento. 

 

9. EMEI PINGUINHO DE GENTE: visita realizada em 23 de outubro de 

2017. 

A escola está muito bem organizada e realiza um excelente trabalho. O Conselho 

verificou que houve redução no número de auxiliares este ano. Conforme a direção, 
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revisando as orientações da Resolução da Educação Infantil, percebeu-se que não 

eram necessárias tantas auxiliares e que agora o número de profissionais por faixa 

etária está adequado conforme a legislação recomenda. Os conselheiros 

recomendam para que, se possível, tenha mais uma profissional para atuar como 

volante, a fim de evitar que a diretora ou a coordenadora tenham que realizar 

substituições. 

 

10. EMEI PIRULITO: visita realizada em 21 de setembro de 2017. 

A escola está bem equipada e estruturada. Percebe-se uma harmonia entre os 

professores e funcionários. A diretora está bem empenhada em resolver toda e 

qualquer situação. O CME sugere que seja melhorado e sinalizado o espaço para 

estacionamento de veículos em frente à escola. 

 

11. EMEI URSINHO CARINHOSO: visita realizada em 10 de julho de 2017. 

A partir da visita pode-se perceber que a escola constantemente busca qualificar o 

atendimento das crianças, investindo em materiais pedagógicos e brinquedos em 

parceria com a ACPM. Já foram adquiridos brinquedos novos para o pátio, mas 

poderia haver ainda mais.  Analisando a formação dos profissionais que atuam na 

escola, o CME constatou que havia no dia da visita uma auxiliar contratada pela 

ATURMA sem a formação mínima exigida pela resolução da Educação Infantil, 

sendo que para exercer esta função deveria ter no mínimo o Ensino Médio completo 

e a respectiva auxiliar possui somente o Ensino Fundamental incompleto. A 

infraestrutura da escola está adequada, mas é importante disponibilizar mais um 

sanitário para as professoras e funcionárias da escola. A diretora informou que já 

existe projeto de ampliação da escola para melhor atender as crianças.  

 

12. EMEI CONSTRUINDO O SABER:visita realizada em 13 de março de 2017. 

O CME recomenda que seja designada uma supervisora concursada para esta 

escola.  Sugere também que sejam reavaliados a rotina e os horários de 

alimentação e repouso.  
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13. EMEI PROFESSORA IGNEZ CECCHINI DEPPE: visita realizada em 13 de 

março de 2017. 

O CME reconhece o empenho da equipe em oferecer um ótimo ambiente, investindo 

em constantes melhorias.  

 

14. ESPAÇO CEDIDO PELA ESCOLA ESTADUAL PADRE AMSTAD PARA A 

OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: visita realizada em 05 de junho de 

2017. 

A Comissão de Educação Infantil concluiu que as crianças estão sendo bem 

atendidas e têm acesso ao necessário para o seu desenvolvimento. Observou-se 

certa desorganização dos materiais e brinquedos nas salas de aula. Por se tratar 

de um espaço adaptado e pertencente ao Estado, muitas mudanças que a 

coordenação e professores gostariam de fazer não são possíveis. É imprescindível 

pensar na construção de uma escola de Educação Infantil para esta localidade, a 

fim de se oferecer uma estrutura melhor e mais adequada para as crianças e 

profissionais. 

 

15. EMEI JACOB JAEGER: visita realizada em 05 de junho de 2017. 

A Comissão de Educação Infantil constatou uma melhora significativa quanto ao 

descanso das crianças, em virtude do frio, após a colocação de piso laminado. As 

crianças são bem atendidas. É importante ressaltar que os berçários precisam ter 

berços, pelo menos para os bebês menores. 

 

OUTROS APONTAMENTOS: 

 Em diversas reuniões, os conselheiros discutiram sobre a grande procura 

por vagas em escolas da rede municipal, sendo que está aumentando muito o número 

de alunos nestas escolas e diminuindo o número de alunos nas escolas da rede 

estadual. Houve um consenso do colegiado de que deve haver respeito rigoroso ao 
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zoneamento no momento da matrícula nas escolas da rede municipal, a fim de evitar 

que a situação se agrave.  

 

 Conforme consta neste documento, o Conselho Municipal de Educação de 

Nova Petrópolis, ao longo de 2017, realizou 10 reuniões ordinárias, elaborou e 

aprovou 18 pareceres propositivos e uma resolução. Enviou 20 ofícios, auxiliou a 

SEMECD na organização e realização da IV Conferência Municipal de Educação, 

visitou todas as instituições de ensino que integram o Sistema Municipal de Ensino 

do município, participou das reuniões da AMSERRA, pronunciou-se a respeito das 

consultas feitas pela SEMECD, entre outros. O CME mantém um site atualizado 

com todas as informações e legislações pertinentes no seguinte endereço: 

http://cmenovapetropolis.weebly.com/. Informo também que o CME entrará em 

recesso durante o mês de janeiro e retomará suas atividades em fevereiro de 

2018.  

 

 

Atenciosas saudações, 

 

 

__________________________________ 

Elton José Hillebrand 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

de Nova Petrópolis 

http://cmenovapetropolis.weebly.com/

