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Rua Tiradentes, 256 - 3º andar - Centro – Nova Petrópolis – RS 

 

 

Relatório anual do Conselho Municipal de Educação 
 de Nova Petrópolis - 2013 

 
 
29/01/2013 - Reunião Extraordinária 
 
26/02/2013 – Ofício enviado de nº 001/2013, indicando dois membros do CME para integrar 
a Comissão de Avaliação dos Professores Municipais. 
 
26/02/2013 - Ofício enviado de nº 002/2013 solicitando a indicação de representantes da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Nova Petrópolis para 
fazer parte do CME.  
 
26/02/2013 – Ofício enviado de nº 002/2013 solicitando a indicação de representantes do 
Conselho Municipal de Cultura de Nova Petrópolis para que façam parte do CME. 
 
26/02/2013 - Ofício enviado de nº 004/2013 solicitando que sejam confirmados e/ou 
indicados representantes do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) de Nova Petrópolis para fazer parte do CME. 
 
26/02/2013 – Ofício recebido de nº 005/2013, enviado pela SMECD, solicitando a 
autorização do CME para o funcionamento da EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 
 
26/02/2013 – Ofício recebido de nº 012/2013, enviado pela SMECD, solicitando a indicação 
de representantes do CME para participar da Comissão de Avaliação do Plano de Carreira do 
Magistério. 
 
12/03/2013 – Ofício enviado de nº 005/2013 encaminhando a autorização em caráter 
provisório para o funcionamento da Escola de Educação Infantil Professora Ignez Cecchini 
Deppe, no Bairro Logradouro, solicitando o envio da documentação faltante até o final do 
mês de abril, para que se possa abrir o processo de autorização definitiva. 
 
13/03/2013 – Ofício recebido de nº 005/2013, do Conselho Municipal da Cultura, indicando a 
senhora Erica Hoffmann como titular e o senhor Everaldo Marini como suplente para 
integrarem o CME, representando o CMC. 
 
25/03/2013 – Ofício de nº 036/2013, enviado pela SMECD, indicando as senhoras Silvania 
Linck – suplente e Cristiane Kieling – titular para integrarem o CME como representantes da 
Secretaria de Educação. 
 
03/04/2013 – Ofício enviado de nº006/2013 solicitando a indicação um representante 
suplente da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) para o CME. 
 
09/04/2013 - Ofício enviado de nº 007/2013 convidando os conselheiros para uma Reunião 
Extraordinária a ser realizada no dia 18 de abril de 2013. 
 
09/04/2013 - Reunião Ordinária 
 
12/04/2013 – Ofício de nº 062/2013, enviado pela ACINP, indicando os senhores Valmor 
Marco Schommer – titular e Márcio Kny – suplente para integrarem o CME, representando a 
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ACINP. 
 
24/04/2013 – Ofício enviado de nº 008/2013 indicando representantes do CME para integrar 
a Comissão Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Nova Petrópolis. 
Titular: Tania Irani Stahl Seefeld e Suplente: Luisa Beatriz Ribar Vaz 
 
24/04/2013 - Ofício enviado de nº 009/2013 solicitando que sejam confirmados e/ou 
indicados representantes do Centro de Saúde Educacional (CSE) e ou Centro Municipal de 
Atendimento Educacional Especializado (CMAEE), hoje representados pelo Centro de 
Atendimento Psico Social (CAPS), do Município de Nova Petrópolis, para que façam parte do 
CME. 
 
23/04/2013 - Ofício enviado de nº 010/2013 informando a SMECD que após reunião 
ordinária realizada no dia 09 de abril de 2013, os membros do Conselho Municipal de 
Educação escolheram, por aclamação, a Conselheira Tânia Irani Stahl Seefeld - Presidente, e 
a Conselheira Cristiane Kieling - Vice-Presidente, para o mandato de 2013/2014. 
 
29/04/2013 - Reunião Extraordinária 
 
24/04/2013 - Ofício circular enviado de nº 001/2013, convocando os representantes das 
entidades interessadas para a abertura das discussões referentes à CONAE e o Plano 
Municipal de Educação. 
 
30/04/2013 – Ofício de nº 058/2013, enviado pelo CAPS, indicando as senhoras Andréia 
Siqueira Frota – titular e Karin Guaraldi Irion – suplente para integrarem o CME 
representando o CRAS/CAPS. 
 
30/04/2013 – Ofício enviado pela SMECD solicitando a autorização do CME para o 
funcionamento da EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 
 
07/05/2013 - Enviado ofício de nº008/2013, indicando as senhoras Tania Irani Stahl Seefeld – 
titular e Luisa Beatriz Ribas Vaz – suplente, como membros para o Conselho do FUNDEB. 
 
07/05/2013 - Enviado ofício de nº017/2013, indicando as senhoras Tania Irani Stahl Seefeld – 
titular e Luisa Beatriz Ribas Vaz – suplente, como membros para o Conselho do FUNDEB. 
 
07/05/2013 – Ofício enviado de nº 011/2013, para a SMECD, informando a composição do 
CME e solicitando a nomeação dos membros através da publicação de uma portaria.  
 
08/05/2013 - Ofício de nº 012/2013 solicitando às escolas que oferecem o Ensino Médio no 
município para que encaminhassem ao Conselho Municipal de Educação do Município de 
Nova Petrópolis, até o dia 20 de maio de 2013, a relação dos alunos matriculados no 1º ano 
do Ensino Médio. 
 
08/05/2013 - Correspondência recebida do Conselho do FUNDEB - Pedido de indicação de 
novos membros para o FUNDEB.  
 
08/05/2013 – Reunião de Coordenadores e representantes de diversos segmentos para 
iniciarem a revisão do PME e o estudo do Documento Referência CONAE 2014. 
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09/05/2013 - Enviado ofício circular nº 002/2013, solicitando os dados de defasagem idade-
série das Escolas de Ensino Fundamental do Município. 
 
9/05/2013 - Enviado ofício circular nº 003/2013, solicitando o envio de dados referentes à 
freqüência dos alunos do Ensino Fundamental do município. 
 
0/05/2013- Correspondência recebida - Listagem de alunos matriculados no 1º ano do 
Ensino Médio da Escola Técnica Bom Pastor.  
 
13/05/2013 - Correspondência recebida - Dados dos alunos freqüentes e infreqüentes da 
Escola Estadual Piá. 
 
13/05/2013 - Correspondência recebida - Dados sobre defasagem idade-série da Escola Piá. 
 
13/05/2013 - Correspondência recebida - Dados dos alunos freqüentes e infreqüentes da 
Escola Pedro Beck Filho. 
 
13/05/2013 - Correspondência recebida - Dados sobre defasagem idade-série da Escola 
Pedro Beck Filho.  
 
13/05/2013 - Enviado ofício de nº014/2013, comunicando ao Ministério Público sobre as 
discussões da II Conferência Municipal de Educação e o eixo em que participarão. 
13/05/2013 - Enviado ofício de nº015/2013, comunicando à Câmara Municipal de 
Vereadores sobre as discussões da II Conferência Municipal de Educação e o eixo em que 
participarão. 
 
13/05/2013 - Enviado ofício de nº016/2013, comunicando ao SINDSERV sobre as discussões 
da II Conferência Municipal de Educação e o eixo em que participarão. 
 
13/05/2013 – Enviado ofício de nº 017/2013 ao Conselho do FUNDEB de Nova Petrópolis, 
indicando membros do CME para este conselho:Titular Tania Irani Stahl Seefeld e Suplente 
Luisa Beatriz Ribar Vaz. 
 
13/05/2013 - Enviado ofício de nº018/2013 , comunicando ao COMDICA sobre as discussões 
da II Conferência Municipal de Educação e o eixo em que participarão. 
 
15/05/2013 - Correspondência recebida - Dados dos alunos frequentes e infrequentes da 
Escola Padre Amstad. 
 
15/05/2013 - Correspondência recebida - Dados sobre defasagem idade-série da Escola 
Padre Amstad. 
 
05/06/2013 – Conferência Municipal de Educação – CONAE 2014 
 
17/05/2013 - Correspondência recebida - Pedido de autorização  de funcionamento do turno 
contrário na Escola AGG. 
 
17/05/2013 - Correspondência recebida - Solicitação de autorização para a ampliação da 
oferta da Educação Infantil, creche, na Escola Pedro Beck Filho em convênio com ATURMA. 
 
17/05/2013 - Correspondência recebida - Comunicação da mudança de endereço da Escola 
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de Educação Infantil Jacob Jaeger para o prédio da extinta Escola Municipal Fortaleza.  
 
20/05/2013 – Correspondência recebida da EMEF Augusto G Gaedicke informando os dados 
defasagem idade/série no Ensino Fundamental. 
 
20/05/2013 – Correspondência recebida da EEEF São José informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
20/05/2013 – Correspondência recebida da EEEF São José informando os dados defasagem 
idade/série no Ensino Fundamental. 
 
20/05/2013 – Correspondência recebida da EMEF Augusto G Gaedicke informando os dados 
de frequência e infrequência. 
 
22/05/2013 - Reunião Ordinária 
 
24/05/2013 - Vistoria da Comissão de Educação Infantil na EMEF Pedro Beck Filho referente 
ao processo 003/2013 do CME. 
 
27/05/2013 – Enviado ofício de nº 019/2013 comunicando ao Diretor da EMEF Augusto G 
Gaedicke que a Professora Elaine Beatriz Wolf integra a Comissão de Educação Infantil do 
CME de Nova Petrópolis e necessita comparecer às reuniões sempre na quarta semana de 
cada mês, segunda-feira, e também informando as outras datas agendadas para as visitas às 
Escolas de Educação Infantil deste município. 
 
27/05/2013 – Enviado ofício de nº 020/2013 comunicando a Diretora da EMEF Luiz Loeser 
que a Professora Elaine Beatriz Wolf integra a Comissão de Educação Infantil do CME de 
Nova Petrópolis e necessita comparecer às reuniões sempre na quarta semana de cada mês, 
segunda-feira, e também informando as outras datas agendadas para as visitas às Escolas de 
Educação Infantil deste município. 
 
27/05/2013 – Enviado ofício de nº 021/2013 comunicando a Diretora da EMEF Pedro Beck 
Filho que a Professora Carina Cristiane Schildt integra a Comissão de Educação Infantil do 
CME de Nova Petrópolis e necessita comparecer às reuniões sempre na quarta semana de 
cada mês, segunda-feira, e também informando as outras datas agendadas para as visitas às 
Escolas de Educação Infantil deste município. 
 
27/05/2013 – Correspondência recebida da SMECD informando que a EMEF Pedro Beck Filho 
está oferecendo oficinas vinculadas ao Programa Mais Educação. 
 
29/05/2013 – Enviado ofício de número 022/2013 para a SMECD, solicitando que seja 
informado ao Conselho Municipal de Educação qual será a dotação orçamentária prevista 
para o CME no ano de 2013. 
 
31/05/2013 – Recebida a Portaria nº 364/2013, de 31 de maio de 2013, que nomeia os 
membros do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis. 
 
03/06/2013 – Reunião com os Coordenadores do PME e CONAE. 
 
03/06/2013 – Correspondência recebida da EMEF Bom Pastor informando os dados de 
frequência e infrequência. 
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04/06/2013 – Correspondência recebida da EMEF Otto Hoffmann informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
05/06/2013 – II Conferência Municipal de Educação. 
 
05/06/2013 – Correspondência recebida da EEEF 1º de Maio informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
05/06/2013 – Correspondência recebida da EMEF Luiz Loeser informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
05/06/2013 - Visitas da Comissão de Educação Infantil às escolas Professora Ignez Cecchini 
Deppe e Jacob Jaeger.  
 
05/06/2013 – Enviado ofício de nº 023/2013 para a SMECD, informando que está aberto no 
CME o processo nº 003/2013, que trata sobre o pedido de autorização de ampliação da 
oferta de Educação Infantil, em convênio com ATURMA, na EMEF Pedro Beck Filho e 
encaminha o relatório da visita realizada pela Comissão de Educação Infantil à respectiva 
escola. 
 
06/06/2013 – Enviado ofício de número 024/2013 para a Promotora de Justiça, informando 
que foram solicitadas as listagens dos alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio e 
encaminhadas ao Conselho Tutelar. 
 
06/06/2013 – Enviado ofício de número 025/2013 para Conselho Tutelar, encaminhando as 
listagens dos alunos matriculados no 1º ano do EM. 
 
13/06/2013 – Enviado ofício de nº 026/2013 para a SMECD informando que a equipe da 
vigilância sanitária informou que é preciso que os responsáveis pelas escolas enviem um 
requerimento solicitando a renovação do alvará. Também informou que a Vigilância 
Sanitária liberará o alvará somente após ter o habite-se, alvará dos bombeiros, declaração 
de responsável técnico pela área de saúde e certificado de limpeza da caixa de água. O fiscal 
contatado acrescentou que, mesmo sem os requerimentos das escolas, estarão iniciando as 
vistorias nas instituições de ensino ainda no mês de junho. 
 
13/06/2013 - Elaboração de relatórios e pareceres - Comissão de Educação Infantil 
 
13/06/2013 – Enviado ofício de nº 027/2013 comunicando a Diretora da EMEF Pedro Beck 
Filho que a Professora Scheila Tatiane Schenkel integra a Comissão de  
Ensino Fundamental do CME de Nova Petrópolis e necessita comparecer às reuniões sempre 
na quarta semana de cada mês, segunda-feira, e também informando as outras datas 
agendadas para as visitas às Escolas de Ensino fundamental deste município. 
 
13/06/2013 – Enviado ofício nº 028/2013 comunicando a Diretora da EMEF Luiz Loeser que a 
Professora Scheila Tatiane Schenkel integra a Comissão de Ensino Fundamental do CME de 
Nova Petrópolis e necessita comparecer às reuniões sempre na quarta semana de cada mês, 
segunda-feira, e também informando as outras datas agendadas para as visitas às Escolas de 
Ensino fundamental deste município. 
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18/06/2013 – Correspondência recebida da SMECD solicitando que o CME verifique a 
situação da Creche Carinha de Anjo. 
 
19/06/2013 – Correspondência recebida da SMECD solicitando que o CME aprove que a 
SMECD passe a auxiliar o acesso ao exame NEEJA em Caxias do Sul para alunos em 
defasagem idade/série e para os que não concluíram o Ensino Fundamental no tempo certo. 
 
19/06/2013 - Visita à Creche Carinha de Anjo e Educação Infantil na EEEF Piá vinculada com 
ATURMA - Comissão de Educação Infantil 
 
19/06/2013 - Visitas à EMEF Pedro Beck Filho - Comissão de Educação Infantil 
 
24/06/2013 - Reunião Ordinária 
 
24/06/2013 – Aprovado o parecer de nº 005/2013 que apresenta o relato da visita realizada 
à Creche Carinha de Anjo. 
 
24/06/2013 – Ofício enviado de nº 029/2013 informando a SMECD que o CME, representado 
pelas Conselheiras Elaine Beatris Wolf, Inês Birk e Carina Schildt, realizou visita à Creche 
Carinha de Anjo, conforme solicitação no ofício 81/2013 do dia 18 de junho de 2013. A visita 
foi realizada no dia 19 de junho de 2013 e após foi elaborado o parecer 005/2013 do CME em 
que consta o relatório da atual situação da Creche Carinha de Anjo. 
 
24/06/2013 – Aprovado o parecer de nº 004/2013 que autoriza a oferta de exames 
supletivos (NEEJA) aos alunos em defasagem idade/série nas escolas do Município de Nova 
Petrópolis e a todos que não tiveram acesso na idade própria, no Ensino Fundamental  
 
24/06/2013 – Ofício enviado de nº 030/2013 para a SMECD informando que o Conselho CME 
reuniu-se no dia 24 de junho de 2013 a fim de analisar o pedido de autorização para a oferta 
de exames (NEEJA), conforme solicitação feita no ofício 83/2013. O Conselho Municipal de 
Educação elaborou um parecer, que está em anexo, em que consta a decisão favorável ao 
pedido. 
 
24/06/2013: Aprova o parecer de nº 003/2013 em que o CME se manifesta sobre o pedido 
de autorização de funcionamento da Escola de Educação Infantil Ignez Cecchini Deppe e 
solicita providências. 
 
24/06/2013 – Aprova o parecer de nº 002/2013 que orienta sobre a aprovação automática 
dos alunos do primeiro ano nas escolas de Nova Petrópolis. 
 
24/06/2013 – Aprova o parecer de nº 002/2013 que orienta sobre a aprovação automática 
dos alunos do primeiro ano nas escolas de Nova Petrópolis. 
 
24/06/2013 – Aprova o parecer 001/2013 que autoriza o funcionamento de Escola de 
Educação Infantil Jacob Jaeger em sua sede provisória, localizada em Treze Colônias, extinta 
Escola Municipal Fortaleza. 
 
25/06/2013 – Ofício de nº 031/2013 para a SMECD solicitando um parecer da Secretaria de 
Educação que oriente este Conselho em relação ao recesso e período de férias na Escola 
Municipal de Educação Infantil Ignez Cecchini Deppe para o ano de 2013, tendo em vista que 
o CNE/CEB já possui o parecer 23/2012 que trata sobre a admissibilidade de períodos 
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destinados a férias e ao recesso em instituições de Educação Infantil. 
 
26/06/2013 – Ofício enviado de número 032/2013 informando que no dia 24 de junho de 
2013 o Conselho Municipal de Educação analisou o relatório da visita que verificou se a 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho apresenta as condições 
necessárias para ofertar uma turma multisseriada de Maternal I e II.  
 
Tendo em vista que neste relatório foram solicitadas algumas adequações, o Conselho 
Municipal de Educação solicitou que seja informado tão logo as mesmas estejam concluídas, 
para que mediante nova vistoria, possa ser dada a autorização para ampliação de turma.       
 
26/06/2013 - Ofício enviado de número 033/2013 informando à Coordenadora Ed Educação 
Infantil, Senhora Noemia Bauer, que estão abertos no Conselho Municipal de Educação os 
processos de números 003/2013 e 004/2013, que tratam respectivamente sobre o pedido de 
autorização de ampliação da oferta de Educação Infantil, em convênio com ATURMA, na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho; e a mudança de sede da Escola 
Jacob Jaeger para a extinta Escola Municipal Fortaleza.  A Comissão de Educação Infantil 
realizou visita às escolas e elaborou o relatório e parecer enviado em anexo. 
 
26/06/2013 – Enviado ofício de nº 034/2013 para a SMECD, informando que a Comissão de 
Ensino Fundamental analisou o processo 005/2012 que solicita parecer à respeito da 
retenção de alunos, com extremas dificuldades, no 1º ano do Ensino Fundamental e 
encaminhando o parecer de número 002/2013. 
 
26/06/2013 – Enviado ofício de nº 035/2013 para a SMECD informando que a comissão de 
Educação Infantil realizou visita à Escola Municipal de Educação Infantil Ignez Cecchini Deppe 
a fim de verificar se a mesma já apresenta as condições necessárias para receber a 
autorização de funcionamento e que foi elaborado um parecer pela comissão e apresentado 
na reunião do Conselho Municipal de Educação do dia 24 de junho de 2013.  
 
26/06/2013 – Enviado ofício de nº 036/2013 para a Coordenadora da Educação Infantil 
informando que a comissão de Educação Infantil realizou visita à Escola Municipal de 
Educação Infantil Ignez Cecchini Deppe a fim de verificar se a mesma já apresenta as 
condições necessárias para receber a autorização de funcionamento e que foi elaborado um 
parecer pela comissão e apresentado na reunião do Conselho Municipal de Educação do dia 
24 de junho de 2013.  
 
26/06/2013 – Ofício enviado de nº 037/2013 informando para a Senhora Carina Correa da 
Silva que a Senhora Andréia Siqueira Frota foi nomeada como membro titular do Conselho 
Municipal de Educação, representando o Centro de Saúde Educacional e/ou o Centro 
Municipal de Atendimento Educacional Especializado, de acordo com a portaria de número 
364/2013, publicada em 31 de maio de 2013 nomeando os membros do Conselho Municipal 
de Educação. 
 
27/06/2013 – Conferência Intermunicipal de Educação – CONAE 2014 
 
28/06/2013 – Ofício enviado de nº 038/2013 para a SMECD solicitando que seja utilizada a 
rubrica reservada ao Conselho Municipal de Educação para realizar o pagamento da 
anuidade da União dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, UNCME RS, 
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).  
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02/07/2013 – Correspondência recebida da EMEF Otto Hoffmann informando o resultado da 
Provinha Brasil. 
 
02/07/2013 – Correspondência recebida da EMEF Otto Hoffmann informando o calendário 
da escola para o ano de 2013. 
 
03/07/2013 - Visitas às escolas Padre Amstad e São José – Ed. Infantil vinculada com 
ATURMA- Comissão de Educação Infantil 
 
03/07/2013 – Ofício enviado de nº 039/2013 para a Coordenadora do Conselho Tutelar 
solicitando que seja enviado ao Conselho Municipal de Educação, sempre nos meses de julho 
e dezembro, um relatório contendo informações sobre todas as FICAIs que foram 
encaminhadas ao Conselho Tutelar, as medidas que foram tomadas para o retorno do aluno 
à escola e os resultados alcançados. 
 
 
05/07/2013 – Ofício enviado de nº 040/2013 para a EMEF Pedro Beck Filho comunicando 
que foram feitas alterações no cronograma de visitas e reuniões da Comissão de Ensino 
Fundamental, na qual a Senhora Scheila Tatiane Schenkel faz parte. 
 
09/07/2013 – Ofício enviado de nº 041/2013 para a Coordenadora do Conselho Tutelar, 
contendo as atas finais dos nonos anos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de 
Nova Petrópolis. 
 
10/07/2013 - Visitas às escolas Ursinho Carinhoso e Padre Werner – Vinculada com ATURMA 
- Comissão de Educação Infantil. 
 
12/07/2013 - Visitas à escola Augusto Guilherme Gaedicke - Comissão de Ensino 
Fundamental. 
 
16/07/2013 - Elaboração de relatórios - Comissão de Educação Infantil 
 
17/07/2013 – Ofício enviado de nº 042/2013 solicitando que fosse indicado um 
representante suplente do Conselho do FUNDEB para o Conselho Municipal de Educação de 
Nova Petrópolis. 
 
22/07/2013 - Reunião Ordinária 
 
22/07/2013 – Aprova o Parecer 007/2013 que Autoriza o funcionamento do Contraturno da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke. 
 
22/07/2013 – Aprova o Parecer 006/2013 que autoriza provisoriamente a implantação do 
Programa Mais Educação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. 
 
24/07/2013 – Ofício enviado de nº 043/2013 solicitando para a SMECD que fosse enviada 
uma cópia do Termo de Parceria e também do Programa de Trabalho referentes ao convênio 
com ATURMA e a Prefeitura Municipal e que também fossem citadas quais são as 
competências e responsabilidades de cada uma das partes. 
 
29/07/2013 – Ofício enviado de nº 044/2013 encaminha para a SMECD os pareceres 
elaborados e aprovados em plenária no dia 22 de julho de 2013 e que tratam sobre os 
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pedidos de autorização de funcionamento do Programa Mais Educação na EMEF Pedro Beck 
Filho e do Contraturno na EMEF Augusto Guilherme Gaedicke. 
 
29/07/2013 – Ofício enviado de nº 045/2013 encaminhando para a SMECD os relatórios das 
visitas realizadas pelo Conselho Municipal de Educação nas Escolas Municipais Augusto 
Guilherme Gaedicke e Pedro Beck Filho. 
 
02/08/2013 – Ofício enviado de nº 046/2013 informando a SMECD que foram 
encaminhados, aos cuidados da Coordenadora de Educação Infantil, Senhora Noemia Bauer, 
os relatórios das visitas realizadas pela Comissão de Educação Infantil do Conselho Municipal 
de Educação nas escolas EEEF Piá, EEEF São José, EEEF Padre Amstad, EEEF 1º de Maio e 
Colégio Padre Werner. 
 
02/08/2013 – Ofício enviado de nº 047/2013 encaminhando aos cuidados da Coordenadora 
de Educação Infantil, Senhora Noemia Bauer, os relatórios das visitas realizadas pela 
Comissão de Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação nas escolas EEEF Piá, EEEF 
São José, EEEF Padre Amstad, EEEF 1º de Maio e Colégio Padre Werner. 
 
05/08/2013 - Visitas às escolas Pirulito e Bom Pastor - Comissão de Educação Infantil 
 
06/08/2013 – Visita à Escola Bom Pastor - Comissão de Ensino Fundamental 
 
06/08/2013 – Correspondência recebida da EMEF Otto Hoffmann encaminhando o alvará da 
vigilância sanitária e o alvará de funcionamento. 
 
08/08/2013 – Correspondência recebida da EMEF Otto Hoffmann informando alteração no 
calendário escolar. 
 
09/08/2013 – Ofício enviado de nº 048/2013 para a SMECD informando que o CME 
encaminhou um ofício circular para todas as escolas estaduais e municipais solicitando 
relatório de casos de alunos infrequentes, a partir de março de 2013, bem como as medidas 
tomadas para o retorno destes alunos à escola. 
 
09/08/2013 – Correspondência recebida da EMEF Luiz Loeser informando sobre os alvarás e 
PPCI. 
 
12/08/2013 – Correspondência recebida do Conselho de FUNDEB indicando o senhor 
Alexandre Bard – suplente e a senhora Fabiane Clair Graunke – titular para representá-los no 
CME. 
 
13/08/2013 - Reunião sobre o PME com a SMECD. 
 
14/08/2013 – Reunião com os Coordenadores da revisão do PME. 
 
14/08/2013 – Correspondência recebida da EMEF Luiz Loeser informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
14/08/2013 – Correspondência recebida da EMEF Bom Pastor informando os dados de 
frequência e infrequência. 
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15/08/2013 – Correspondência recebida da EEEF São José informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
15/08/2013 – Correspondência recebida da EMEF Otto Hoffmann informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
14/08/2013 - Reunião com os Coordenadores da revisão do PME 
 
14/08/2013 - Elaboração de Relatórios - Comissão de Educação Infantil 
 
14/08/2013 - Visita à escola Luiz Loeser- Comissão de Ensino Fundamental. 
 
19/08/2013 – Visita à escola Pinguinho de Gente- Comissão de Educação Infantil 
 
19/08/2013 – Correspondência recebida da EMEF Pedro Beck Filho informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
19/08/2013 – Correspondência recebida da SMECD informando o fechamento da Educação 
Infantil na EEEF Piá, que estava vinculada com a EMEF Augusto G Gaedicke em convênio com 
ATURMA. Estes alunos foram transferidos para a EMEI Ottinho e a EMEI Pirulito. 
 
20/08/2013 – Correspondência recebida da EEEF Piá informando os dados de frequência e 
infrequência. 
 
22/08/2013 - Visitas à escola Otto Hoffmann - Comissão de Ensino Fundamental. 
 
26/08/2013 - Reunião Ordinária 
 
26/08/2013 – Aprovação do Parecer 008/2013 que autoriza a ampliação da Educação Infantil 
em parceria com ATURMA – Projeto Crescer, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Pedro Beck Filho. 
 
26/08/2013 – Correspondência recebida da EEEF Padre Amstad informando os dados de 
frequência e infrequência. 
 
27/08/2013 - Revisão do Plano Municipal de Educação - Educação Especial 
 
27/08/2013 – Ofício enviado de nº 049/2013 para a SMECD informando que com a saída do 
Senhor Davino Lunkes Weyh do Conselho do FUNDEB, ocorreram alterações na composição 
de membros do CME sendo nova titular: Fabiane Clair Graunke – 01/07/2013 a 30/07/2015 e 
Suplente: Alexandre Mathias Bard – 01/07/2013 a 30/07/2015 
 
27/08/2013 – Ofício enviado de nº 050/2013 para a SMECD encaminha a nova Resolução do 
CME Nº 001/2013, que estabelece diretrizes para a implantação de uma política de Educação 
Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. 
 
27/08/2013 – Ofício enviado de nº 051/2013 para a SMECD informando que o CME realizou 
visitas às Escolas Pirulito e Bom Pastor encaminhando também os relatórios que foram 
apresentados e aprovados na reunião do dia 26 de agosto de 2013, referentes a estas visitas. 
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27/08/2013 – Ofício enviado de nº 052/2013 para a Coordenadora de Educação Infantil 
informando que o CME realizou visitas às Escolas Pirulito e Bom Pastor encaminhando 
também os relatórios que foram apresentados e aprovados na reunião do dia 26 de agosto 
de 2013, referentes a estas visitas. 
 
27/08/2013 – Ofício de nº 053/2013 para a SMECD informando que o CME realizou visita à 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Pastor e encaminha o relatório que foi 
apresentado e aprovado na reunião do dia 26 de agosto de 2013, referente a esta visita. 
 
27/08/2013 – Ofício de nº 054/2013 para a SMECD encaminhando o Parecer de nº 008/2013 
do CME que AUTORIZA a ampliação da Educação Infantil em parceria com ATURMA – Projeto 
Crescer, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. 
 
27/08/2013 – Ofício de nº 055/2013 para a Coordenadora da Educação Infantil 
encaminhando o Parecer de nº 008/2013 do CME que AUTORIZA a ampliação da Educação 
Infantil em parceria com ATURMA – Projeto Crescer, na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Pedro Beck Filho. 
 
29/08/2013 - Revisão do Plano Municipal de Educação - Educação Infantil, Educação de 
Jovens e Adultos e Ensino Médio. 
 
 01/09/2013 - Correspondência recebida do ACPM da EMEF Otto Hoffmann indicando a 
senhora Elaine Schildt Beck como membro suplente do CME. 
 
02/09/2013 - Visitas às escolas Ursinho Carinhoso e Lydia Braun– Vinculada com ATURMA - 
Comissão de Educação Infantil. 
 
10/09/2013 - Elaboração de relatórios - Comissão de Educação Infantil 
 
10/09/2013 - Ofício enviado de nº 056/2013 para o ACPM da EMEF Otto Hoffmann 
solicitando que seja indicado um novo membro para atuar como suplente no Conselho 
Municipal de Educação de Nova Petrópolis, tendo em vista a saída da Senhora Deise Tatiane 
Sommer. 
 
11/09/2013 - Revisão do Plano Municipal de Educação - Formação de Professores e 
Valorização do Magistério e Financiamento e Gestão da Educação 
 
11/09/2013 - Visitas à sala de AEE da EMEF Otto Hoffmann- Comissão de Educação Especial. 
 
11/09/2013 – Correspondência recebida da SMECD informando a idade corte na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental. 
 
18/09/2013 - Reunião na AMSERRA 
 
18/09/2013 - Visitas à escola Ottinho – Vinculada com ATURMA - Comissão de Educação 
Infantil. 
 
23/09/2013 - Reunião Ordinária 
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25/09/2013 – Ofício enviado de nº 057/2013 para a Coordenadora de Educação Infantil 
encaminhando os relatórios das visitas realizadas pelo CME às Escolas de Educação Infantil 
Lydia Braun, Pinguinho de Gente, Ottinho e Ursinho Carinhoso. 
 
25/09/2013 – Ofício enviado de nº 058/2013 para a SMECD encaminhando os relatórios das 
visitas realizadas pelo CME às Escolas de Educação Infantil Lydia Braun, Pinguinho de Gente, 
Ottinho e Ursinho Carinhoso. 
 
25/09/2013 - Visitas à escola Augusto Guilherme Gaedicke - Comissão de Educação Infantil. 
 
07/10/2013 - Revisão do Plano Municipal de Educação - Educação Tecnológica e Profissional 
 
08/10/2013 – Ofício enviado de nº 059/2013 para a SMECD informando que houve alteração 
na composição dos membros do CME devido à saída da senhora Deise Tatiane Sommer do 
ACPM da EMEF Otto Hoffmann, tendo sido substituída pela senhora Elaine Schildt Beck.  
 
24/10/2013 – Reunião dos Coordenadores da Revisão do Plano Municipal de Educação, com 
a presença de membros do CME e da SMECD. Nesta reunião foi apresentada a revisão 
finalizada. 
 
28/10/2013 - Reunião Ordinária 
 
0/10/2013 – Ofício enviado de nº060/2013 para a Coordenadora da Educação Infantil, 
Senhora Noemia Bauer, encaminhando o parecer 011/2013 que autoriza provisoriamente o 
funcionamento da EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 
 
30/10/2013 – Ofício enviado de nº061/2013 para a SMECD, encaminhando o parecer 
011/2013 que autoriza provisoriamente o funcionamento da EMEI Professora Ignez Cecchini 
Deppe. 
 
30/10/2013 – Ofício enviado de nº062/2013 para a SMECD, contendo os relatórios das 
visitas realizadas à EMEF Luiz Loeser e Sala de AEE da EMEF Otto Hoffmann. 
 
30/10/2013 - Visitas às salas de AEE das Escolas Bom Pastor e Augusto Guilherme Gaedicke - 
Comissão de Educação Especial. 
 
07/11/2013 – Correspondência recebida da SMECD solicitando que seja desmembrada a 
Educação Infantil da EMEF Otto Hoffmann e também solicita a autorização para o 
funcionamento da EMEI Ottinho sem vínculo com a EMEF Otto Hoffmann. 
 
11/11/2013 - Visitas às escolas Canguru e Luiz Loeser - Comissão de Educação Infantil. 
 
19/11/2013 – Ofício enviado Nº 063/2013 para a coordenadora Noemia Bauer, convidando 
os responsáveis pela coordenação da Educação Infantil para a Reunião Ordinária do CME do 
dia 25 de novembro de 2013, a fim de prestarem esclarecimentos a respeito da criação da 
Escola Municipal de Educação Infantil Ottinho.  
 
19/11/2013 – Ofício circular de nº 009/2013, enviado para as Supervisoras das Escolas de 
Ensino Fundamental, solicitando os dados da Provinha Brasil do segundo semestre de 2013. 
 
25/11/2013 - Reunião Ordinária. 
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29/11/2013 - Ofício enviado de Nº 064/2013 para a SMECD informando que foi concedida, 
na reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2013, através do parecer 012/2013 do CME, 
a autorização em caráter provisório para o funcionamento da Escola Municipal de Educação 
Infantil Ottinho e solicitando que seja providenciada a documentação especificada no anexo 
da Resolução 003/2009 do CME, para que se possa dar seguimento ao processo de 
autorização desta instituição. 
 
29/11/2013 – Ofício enviado de Nº 065/2013, para a SMECD, encaminhando os relatórios 
das visitas realizadas pela Comissão de Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação 
às Escolas Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke e Luiz Loeser e os 
relatórios das visitas realizadas pela Comissão de Educação Especial às Salas de AEE das 
Escolas Municipais Bom Pastor e Augusto Guilherme Gaedicke. 
 
29/11/2013 – Ofício enviado de Nº 066/2013 para a Coordenadora Noemia Bauer 
encaminhando os relatórios das visitas realizadas pela Comissão de Educação Infantil do 
Conselho Municipal de Educação às Escolas Municipais Augusto Guilherme Gaedicke e Luiz 
Loeser. 
 
09/12/2013 – Reunião Ordinária.  
 
29/11/2013 - Ofício enviado de Nº 067/2013 para a Coordenadora Noemia Bauer 
informando que foi concedida, na reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2013, através 
do parecer 012/2013 do CME, a autorização em caráter provisório para o funcionamento da 
Escola Municipal de Educação Infantil Ottinho e solicitando que seja providenciada a 
documentação especificada no anexo da Resolução 003/2000 do CME, para que se possa dar 
seguimento ao processo de autorização desta instituição. 
 
02/12/2013 – Ofício enviado de nº 068/2013, para o Conselho Tutelar, solicitando o relatório 
das FICAIs encaminhadas durante o segundo semestre de 2013. 
 
05/12/2013 – Ofício enviado de nº 069/2013, para a SMECD, encaminhando o relatório da 
visita realizada pela Comissão de Educação Infantil à Escola Canguru. 
 
09/12/2013 - Ofício enviado de nº 071/2013, para a EMEF Luiz Loeser, encaminhando as 
cópias das atas, comprovando os trabalhos da Professora Elaine Beatris Wolf no CME. 
 
09/12/2013 - Ofício enviado de nº 072/2013, para a EMEF Augusto Guilherme Gaedicke, 
encaminhando as cópias das atas, comprovando os trabalhos da Professora Elaine Beatris 
Wolf no CME. 
 
10/12/2013 – Reunião com a Promotora Sra. Tânia Maria Hendges Bitencourt. 
 
10/12/2013 – Ofício enviado de nº 074/2013, para a coordenadora da Educação Infantil - 
SMECD, contendo o relatório geral da Comissão de Educação Infantil sobre o ano de 2013. 
 
10/12/2013 – Ofício enviado de nº 075/2013, para a SMECD, contendo o relatório geral da 
Comissão de Educação Infantil sobre o ano de 2013. 
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11/12/2013 – Ofício enviado de nº 073/2013, para o Ministério Público, contendo o relatório 
de frequência e infrequência e os dados sobre defasagem idade/série sobre as escolas 
municipais e estaduais de Nova Petrópolis.  
 
 Durante o ano de 2013 o Conselho Municipal de Educação realizou dez reuniões ordinárias e 
uma reunião extraordinária. Foram aprovados doze pareceres, enviados oitenta e quatro 
ofícios, elaborados vinte e sete relatórios de visitas. Foram visitadas as escolas Augusto 
Guilherme Gaedicke, Bom Pastor, Luiz Loeser, Otto Hoffmann e Pedro Beck Filho pela 
comissão de Ensino Fundamental. A Comissão de Educação Infantil visitou as escolas 
Ottinho, Lydia Braun, Pinguinho de Gente, Ursinho Carinhoso, Professora Ignez Cecchini 
Deppe, Pirulito, Jacob Jaeger, Canguru, espaços cedidos pelas escolas estaduais Piá, Padre 
Amstad, Padre Werner, São José e 1º de Maio, e as escolas de Ensino Fundamental que 
oferecem Educação Infantil. A Comissão de Educação Especial visitou as salas de AEE das 
escolas Augusto Guilherme Gaedicke, Bom Pastor e Otto Hoffmann. Foi elaborada pela 
Comissão de Educação Especial e aprovada pelo CME a Resolução de nº 001/2013 que 
estabelece diretrizes para a implantação de uma política de Educação Inclusiva no Sistema 
Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. A Comissão de Ensino Fundamental analisou os 
resultados da Provinha Brasil, os dados de frequência e infrequência das escolas municipais e 
estaduais do município, bem como os casos de defasagem idade/série destas escolas. O 
Conselho Municipal de Educação também foi atuante organizando e participando da II 
Conferência Municipal de Educação, CONAE 2014 e Conferência Intermunicipal de Educação. 
Durante este ano foi realizada a revisão do Plano Municipal de Educação com vigência de 
2004 a 2014. Esta revisão objetivou a preparação para a elaboração do novo Plano Municipal 
de Educação, em 2014. 
 

 
 
 
 

__________________________________________ 
                                                    Tania Irani Stahl Seefeld 
                                                    Presidente do CME-NP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova Petrópolis, 13 de dezembro de 2013. 


