
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

1 
 

Ofício Nº 037/2015             Nova Petrópolis, 18 de dezembro de 2015. 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

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

Alexandre Matias Bard, encaminha para o conhecimento de V.Exª o relatório das 

atividades realizadas por este Conselho no decorrer de 2015, conforme segue: 

OFÍCIOS ENVIADOS: 

Ofício Nº 1/2015, em 16 de fevereiro de 2015 para a SEMECD, solicitando que 

fossem indicados dois novos representantes da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto em substituição às Senhoras Silvania Linck (Titular) e Andréia 

Michaelsen de Oliveira (Suplente). 

Ofício Nº 2/2015, em 26 de fevereiro de 2015, para a SEMECD, solicitando que 

fossem enviadas as documentações faltantes ao Processo 006/2013, referente ao 

pedido de autorização de funcionamento da EMEI Ottinho e que competem 

exclusivamente à Secretária de Educação. Sendo necessário: Justificativa para o 

pedido de autorização de funcionamento da EMEI Ottinho devidamente assinada 

pelo representante da mantenedora; Prova de propriedade do prédio ou contrato 

de locação, cessão de uso, comodato ou outra que comprove direito ao seu uso e 

planta baixa ou croqui. Declaração assinada pelo responsável da Mantenedora sobre 

o uso exclusivo das dependências para Escola de Educação Infantil. 

Ofício Nº 3/2015, em 04 de março de 2015, para a SEMECD solicitando a 

publicação de portaria contendo as seguintes informações:  REPRESENTANTE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO – SMECD 

TITULAR: Ivone Maria Luft Fritsch – 04/03/2015 a 24/05/2017 – Completará o 

mandato de Silvania Linck (Portaria 218/2014) SUPLENTE: Cristiane Kieling – 
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04/03/2015 a 24/05/2019 – Completará o mandato de Andréia Michaelsen de 

Oliveira ( Portaria 218/2014) 

Ofício Nº 004/2015, em  30 de março de 2015, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando o Parecer Propositivo de número 001/2015 da visita 

realizada à EMEI Jacob Jaeger em 05 de março de 2015. 

Ofício Nº 005/2015 , em 30 de março de 2015, para a SEMECD 

encaminhando o Parecer Propositivo de número 001/2015, do Conselho Municipal 

de Educação de Nova Petrópolis, que apresenta o relatório da visita realizada à 

EMEI Jacob Jaeger em 05 de março de 2015. 

Ofício Nº 006/2015, em 04 de maio de 2015, para a SEMECD, encaminhando o 

texto base do Plano Municipal de Educação – 2014 a 2024, aprovado durante a III 

Conferência Municipal de Educação de Nova Petrópolis. Solicito para que seja dado 

o encaminhamento necessário a fim de que o município conte com um PME aprovado 

pelo legislativo e sancionado pelo executivo até o prazo máximo de 25 de junho de 

2015, conforme estabelecido pela Lei Federal Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 

Ofício Nº 07/2015, em 07 de maio de 2015, para a SEMECD, comunicando que, 

em virtude do término de mandato de alguns membros deste conselho, foi 

necessário solicitar novas indicações e realizar as eleições que definiram quem 

serão os novos representantes de diferentes segmentos. Informo neste ofício os 

nomes e mandatos dos novos membros que tomarão posse a partir de 24 de maio de 

2015 e solicito também para que seja publicada a portaria nomeando-os como 

Conselheiros Municipais de Educação. São eles: 

1. Representantes dos Professores dos Anos Iniciais: Titular: Tania Irani Stahl 

Seefeld – substitui por Miriam Ida Bloedorn Fenner –26/11/2012 a 

24/05/2017 Suplente: Miriam Ida Bloedorn Fenner  - substitui por Suzane 

Letícia Wilhelmsen – 24/05/2015 a 24/05/2019 

2. Representantes das Escolas de Educação Infantil Titular: Carina Cristiane 

Schildt – substitui por Michele Daiana Boone – 24/05/2015 a 24/05/2019 
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Suplente: Tania Regina Hillebrand – substitui por Daniele Perius – 24/05/2015 

a 24/05/2019 

3. Representantes dos Professores que atuam nas Salas de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) ou Entidades que atuam na Modalidade de 

Educação Especial Titular: Rubia Andréia Schaefer – substitui por Marileni 

Welter Buhs- 24/05/2014 a 24/05/2019 Suplente:  Marileni Welter Buhs – 

substitui por Rosely Hahn Kehl - 24/05/2015 a 24/05/2019 

4. Representantes da Associação dos Círculos de Pais e Mestres (ACPM) 

Titular: Elton Hillebrand – Reconduzido - 24/05/2015 a 24/05/2019  

5. Representantes dos Conselhos Escolares (CE) Titular: Inês Birk – substitui por 

Rejane Silene de Castro – 24/05/2015 a 24/05/2019 Suplente: Maria Augusta 

Bertóglio – substitui por Carla Andréia Feyth – 24/05/2015 a 24/05/2019 

 

Ofício Nº 008/2015, em 14 de maio de 2015, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando o Parecer Propositivo de número 002/2015, do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresenta o relatório da visita 

realizada à EMEI Ottinho em 09 de abril de 2015. 

 

Ofício Nº 009/2015, em 14 de maio de 2015, para a SEMECD, encaminhando o 

Parecer Propositivo de número 002/2015, do Conselho Municipal de Educação de 

Nova Petrópolis, que apresenta o relatório da visita realizada à EMEI Ottinho em 

09 de abril de 2015. 

Ofício Nº 010/2015, em 01 de junho de 2015, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos de número 003 e 004 de 2015, do Conselho Municipal de 

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

às turmas de Educação Infantil da EMEF Luiz Loeser e da EMEF Pedro Beck Filho. 

Ofício Nº 011/2015, em 01 de junho de 2015, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando os Pareceres Propositivos de número 003 e 004 de 2015, 

do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam os 
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relatórios das visitas realizadas às turmas de Educação Infantil da EMEF Luiz 

Loeser e da EMEF Pedro Beck Filho 

Ofício Nº 012/2015, em 01 de junho de 2015, ao Presidente do Conselho do 

FUNDEB, em resposta ao ofício 03/2015, informando que o Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis indicou como representantes os seguintes membros: 

Titular: Valmor Marco Schommer e Suplente: Susana Beatris Fonseca Carrasco 

Ofício Nº 013/2015, em 02 de junho de 2015, para a SEMECD, solicitando para 

que seja revogada a portaria de número 273/2015, de 02 de abril de 2015 que 

instituiu a comissão responsável em coordenar este trabalho. 

Ofício Nº 014/2015, em 3 de julho de 2015, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando os Pareceres Propositivos de número 008 e 009 de 2015 do 

Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam o relatório 

das visitas realizadas às EMEIs Pinguinho de Gente e Ursinho Carinhoso no dia 08 

de junho e também os Pareceres Deliberativos 002 e 003 de 2015 que manifestam 

a decisão do CME sobre os pedidos de autorização de funcionamento de novas 

turmas nas EMEIs Pinguinho de Gente e Ursinho Carinhoso. 

Ofício Nº 015/2015, em 3 de julho de 2015, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos de número 005, 006, 007, 008 e 009 de 2015 do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam o relatório das visitas 

realizadas às Salas de AEE das EMEFs Luiz Loeser e Otto Hoffmann, ao Ensino 

Fundamental da EMEF Luiz Loeser e às EMEIs Pinguinho de Gente e Ursinho 

Carinhoso e também os Pareceres Deliberativos 002 e 003 de 2015 que 

manifestam a decisão do CME sobre os pedidos de autorização de funcionamento 

de novas turmas nas EMEIs Pinguinho de Gente e Ursinho Carinhoso. 

Ofício Nº 016/2015, em 3 de julho de 2015, para a SEMECD, indicando novos 

membros para representar o Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis na 
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Comissão de Avaliação dos Professores Municipais de Nova Petrópolis. Titular: 

Rejane Silene de Castro e Suplente: Scheila Tatiane Schenkel  

Ofício Nº 017/2015, em 21 de julho de 2015, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos de números 010, 011, 012 e 013 de 2015 do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam o relatório das visitas 

realizadas às Escolas Municipais de Ensino Fundamental Augusto Guilherme 

Gaedicke, Otto Hoffmann, Pedro Beck Filho e Bom Pastor.  

Ofício Nº 018/2015, em 18 de agosto de 2015, para a SEMECD, Solicitando a 

publicação de portaria contendo a alteração dos representantes do Conselho do 

FUNDEB no Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, alterando a 

portaria 328/2015 de 11 de maio de 2015. Os novos representantes são: Titular: 

Alexandre Matias Bard Suplente: Fabiane Clair Graunke 

Ofício Nº 019/2015, em 18 de agosto de 2015, para a SEMECD, encaminhando os 

Pareceres Propositivos de números 014, 015 e 016 do Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis, que apresentam, respectivamente, o relatório das 

visitas realizadas ao espaço cedido pela Escola Estadual Padre Amstad, à Educação 

Infantil da EMEF Bom Pastor e à Sala de AEE da EMEF Bom Pastor.  

Ofício Nº 020/2015, em 18 de agosto de 2015, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando os Pareceres Propositivos de números 014 e 015 do 

Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam, 

respectivamente, o relatório das visitas realizadas ao espaço cedido pela Escola 

Estadual Padre Amstad e à Educação Infantil da EMEF Bom Pastor. 

Ofício Nº 21/2015, em 31 de agosto de 2015, Senhora Secretária, informando 

que, em cumprimento ao art. 18 do Regimento do Conselho Municipal de Educação 

de Nova Petrópolis, de 18 de novembro de 2014, e ao artigo 6º da Lei nº 4.047/ 

2011, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis, realizou-se reunião extraordinária no dia 31 de 
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agosto de 2015, com a presença dos membros titulares do Conselho Municipal de 

Educação, para escolher os novos Presidente e Vice-Presidente deste colegiado. O 

conselho elegeu, por unanimidade, o Presidente Alexandre Matias Bard 

(Representante titular do FUNDEB) e o Vice-Presidente Valmor Marco Schommer 

(Representante da ACINP), para o cumprirem o mandato 2015/2017. 

Ofício Nº 22/2015, em 03 de setembro de 2015, para a SEMECD, informando 

que, em atenção à Lei Municipal Nº 4.047, DE 11/02/2011, artigo 9º e ao Regimento 

Interno do CME, artigo 2º, o Conselho Municipal de Educação deve acompanhar a 

execução do orçamento da SEMECD, verificando se há concordância com o 

proposto no Plano Municipal de Educação. Tendo em vista que nos próximos dias as 

Comissões de Eixos do Plano Municipal de Educação irão se reunir a fim de 

verificar quais as medidas mais urgentes que necessitam ser tomadas para que 

sejam atendidos os prazos estabelecidos pelo PNE e PME, necessitamos que a 

SEMECD envie para este conselho o orçamento previsto para o ano de 2016, antes 

que o mesmo seja encaminhado para o Legislativo. Informamos também que a data 

limite para encaminhamentos de novos documentos que necessitem ser analisados e 

aprovados pelo Conselho Municipal de Educação poderá ocorrer até o último dia útil 

do mês de setembro. Esta medida se faz necessária a fim de que as Comissões 

possam ter tempo hábil para o estudo aprofundado e a análise das matérias 

enviadas.  

Ofício Nº 023/2015, em 28 de setembro de 2015, para a Coordenadora da 

Educação Infantil, encaminhando os Pareceres Propositivos de número 017, 018, 

019 e 020 de 2015 do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que 

apresentam, respectivamente, o relatório das visitas realizadas à Creche Canguru e 

às EMEIs Pirulito, Lydia Braun e Jacob Jaeger 

Ofício Nº 024/2015, em 28 de setembro de 2015, para a SEMECD,  

encaminhando os Pareceres Propositivos de números 017, 018, 019 e 020 de 2015 

do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam, 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

7 
 

respectivamente, o relatório das visitas realizadas à Creche Canguru e às EMEIs 

Pirulito, Lydia Braun e Jacob Jaeger.  

Ofício Nº 025/2015, em 15 de outubro de 2015, para a Coordenadora da 

Educação Infantil, encaminhando o Parecer Propositivo de número 022 do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresenta o relatório da visita 

realizada à EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 

Ofício Nº 026/2015, em 15 de outubro de 2015, para a SEMECD, encaminhando 

os Pareceres Propositivos de números 021 e 022 de 2015 do Conselho Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis, que apresentam, respectivamente, o relatório das 

visitas realizadas à EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe e à Sala de AEE da 

EMEF Pedro Beck Filho. 

Ofício Nº 027/2015, em 15 de outubro de 2015, para a SEMECD, informando que 

o Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis emitiu em 14 de outubro de 

2015 duas novas normativas. Uma delas responde ao pedido feito por vossa 

senhoria no ofício nº 064/2015 de 17 de agosto de 2015 e regulamenta a emissão 

de histórico e certificados de conclusão com terminalidade específica do Ensino 

Fundamental para alunos com deficiência. A outra normativa trata-se da resolução 

001 de 2015 que institui diretrizes curriculares para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena no Sistema Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. Para que estas 

normativas passem a vigorar faz-se necessária a homologação, como também a 

publicação. Conforme está previsto no regimento interno deste conselho, 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 
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da matéria ou as razões do veto. § 2º – Decorrido o prazo fixado neste artigo sem 

qualquer comunicação ao Conselho, considera-se homologado o parecer ou a 

deliberação. 

Ofício nº 28 de 2015, em 30 de outubro de 2015, para a Promotoria Regional de 

Caxias do Sul, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e em atenção 

a correspondência DI.01135.04884, PA.01135.00094/2015, esclareço que o 

Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis possui 11 membros titulares e 

11 suplentes. Acompanham, anexados a este ofício, os seguintes documentos: a) 

Portarias de nomeação de membros do Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis; b) Leis Municipais 3.490/2005, 4047/2011 e 4085/2011 que tratam 

sobre o Conselho Municipal de Educação; c) Regimento do CME; d) Leis Municipais 

2.880/2001 e 2.906/2002 que tratam sobre a criação do Sistema Municipal de 

Ensino de Nova Petrópolis, e) Lei nº 4.051/2015, de 29 de maio de 2015 que aprova 

o Plano Municipal de Educação de Nova Petrópolis; f) Ficha com os dados 

atualizados do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis. Sem mais para 

o momento, apresento-lhe protestos de estima e consideração e coloco-me à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Ofício Nº 029/2015, de 27 de novembro de 2015, para a SEMECD, encaminhando 

o Parecer Deliberativo 04/2015 e o Parecer Propositivo 23/2015 do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresentam, respectivamente, a 

autorização para o funcionamento de nova turma de Maternal II na EMEI 

Professora Ignez Cecchini Deppe e o relatório da visita realizada à Sala de AEE da 

EMEF Augusto Guilherme Gaedicke.  

Ofício Nº 030/2015, 27 de novembro de 2015, para a Coordenadora da Educação 

Infantil, encaminhando o Parecer Deliberativo 04/2015 que apresenta a 

autorização para o funcionamento de nova turma de Maternal II na EMEI 

Professora Ignez Cecchini Deppe. 
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Ofício Nº 031/2015, de 04 de dezembro de 2015, para a SEMECD, solicitando a 

publicação de portaria contendo a alteração do representante do ACINP no 

Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis. O novo representante suplente 

da ACINP é o Sr Émerson Luís Ruppenthal que completará o mandato do Sr 

Márcio André Kny. 

Ofício Nº 032/2015, de 04 de dezembro de 2015, para a SEMECD, informando 

que a Comissão Especial do Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis 

esteve reunida no dia 3 de dezembro para analisar a proposta de novo Regimento 

Escolar. Estiveram presentes Alexandre Matias Bard, Presidente do CME, Valmor 

Marco Schommer, Vice-Presidente do CME, Scheila Tatiane Schenkel, Miriam Ida 

Bloedorn Fenner, Ivone Maria Luft Fritsch, Marileni Welter Buhs, Fabiane Clair 

Graunke e Rejane Silene de Castro.  Foi realizada a leitura da proposta e a 

Comissão sugeriu as seguintes alterações para que este regimento possa estar 

adequado para a aprovação do CME. Artigo 10 – Alterar para: Para as escolas com 

200 alunos , deverão ser designados professores para exercerem a função de vice-

diretor, conforme Lei Municipal nº 4.446/2014. Que a existência do cargo seja de 

acordo com o censo do ano anterior, desde que o número de matrículas exceda o 

número de 200 alunos. Artigo 11 – Retirar as tarefas afins do item VI. Artigo 14 – 

Alterar para: Em casos excepcionais, quando não houver profissional aprovado em 

concurso público, poderá ser contratado por tempo determinado. Artigo 15 – 

Retirar o item III onde diz que o secretário de escola deve participar dos 

conselhos de classe.Artigo 17 –Alterar o item II para 3 meses a 3 anos e 11 meses 

(creche) Artigo 19 – Alterar para: Não deverá ocorrer reprovação do primeiro para 

o segundo ano e do segundo para o terceiro ano do Ensino Fundamental, sendo o 

aluno promovido automaticamente. Artigo 22 – No item III  alterar para “Carteira 

de identidade para quem já a possuir”, retirando “para quem tem 16 anos ou mais”.  

No item IV retirar a entrevista padrão. Artigo 28: Retirar o item II, letras a, b e 

c. Manter o que está no regimento antigo. Item III – Alterar para: A partir do 

quinto ano a avaliação expressa em notas trimestrais com pontuação diferente da 
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adotada pela escola – deverá ser aplicada uma regra de três. Artigo 29 – Alterar 

para ENCCEJA Parágrafo único: Alterar para  ENCCEJA Artigo 30: Alterar para: 

O avanço escolar é uma estratégia individual do aluno. É a forma de propiciar, 

mediante avaliação do aprendizado, a oportunidade de avançar nos anos, 

considerando o desenvolvimento do aluno. O processo deve ser analisado e 

aprovado pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto e encaminhado 

para o Conselho Municipal de Educação para conhecimento. Artigo 31: Alterar para: 

A aceleração de estudos poderá ser oferecida, em casos excepcionais, com a 

finalidade de atender alunos com defasagem idade/ano de , no mínimo dois anos, 

nas escolas da rede municipal a partir da análise e autorização da SEMECD. A 

aceleração acontece mediante avaliações que comprovem que o aluno atingiu a 

aprendizagem mínima para prosseguir seus estudos com êxito. Artigo 41 – Alterar 

para: A organização da Educação Infantil está respaldada pela Resolução própria 

do CME. Artigo 42 – Alterar para: A organização da Educação para Todos está 

respaldada pela Resolução própria do CME. Artigo 43 – Alterar para: As turmas 

serão organizadas tomando como base as resoluções em vigor pelo Conselho 

Municipal de Educação. §1º Quando houver alunos de inclusão, devem ser 

observadas as determinações da Resolução própria do Conselho Municipal de 

Educação No Anexo I, Organização dos Componentes Curriculares Educação 

Infantil, alterar para  *Nas turmas de Pré- Escola, os alunos contam com aulas de 

Língua Alemã, Música e Artes, Educação Física. Fazer a grade do Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano com uma única coluna para o número de aulas. Retirar 

este texto “A rede municipal de Ensino de Nova Petrópolis tem como carga horária 

mínima 1200 horas” que está abaixo da grade dos anos finais. Artigo 45 Alterar 

para: §1º Os planos de Estudos devem ser elaborados pelos  professores, 

coordenados pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, após 

estudo destes instrumentos e adaptados a novas legislações quando necessário. 

Artigo 46 - Retirar a parte que diz “tendo como referência a pesquisa”  deixando 

apenas  “A metodologia de trabalho a ser adotada pelas escolas da rede municipal 
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de educação deve constar na Proposta Pedagógica da escola.” Artigo 55 – Alterar o 

item III As autoavaliações ficarão disponíveis para consulta dos professores. 

Artigo 56 – Alterar para: A avaliação dos alunos de inclusão, seguirá as orientações 

da Resolução da Educação Inclusiva e Diversidade do Conselho Municipal de 

Educação. Artigo 58 – Retirar o Secretário de Escola e manter o seguinte texto: O 

Conselho de Classe é integrado por todos os professores da turma, Supervisor 

Escolar, pelo vice-diretor e diretor. §3º - Alterar o texto para: O Conselho de 

Classe poderá opinar pela promoção ou não do aluno quando o mesmo não atingir a 

média final em até dois componentes curriculares. Artigo 61 – Alterar o texto 

para: O professor, com o auxílio do supervisor escolar, é responsável pelo 

planejamento, desenvolvimento, acompanhamento e recuperação dos conteúdos não 

compreendidos pelo aluno, seu registro e recuperação ao final dos trimestres 

letivos. Artigos 63 e 64: alterar para ACPM;  Artigo 69: Acrescentar o item 

Executar tarefas afins. Artigo 72: Acrescentar o termo “boa” antes da palavra 

convivência VII – Acrescentar o termo “harmoniosa” após a palavra convivência. 

Artigo 73 - §1º Alterar para: Todos os procedimentos relacionados nos itens III 

ao VII deverão ser registrados em livro próprio, com a assinatura de todos os 

presentes. §2º  Alterar para: Os pais dos alunos menores de idade deverão ser 

comunicados a partir do item III, por escrito, das medidas adotadas pela escola. 

Esta comunicação deverá ser feita em duas vias, ficando uma arquivada na escola, 

com a devida assinatura, comprovando seu recebimento. § 3º Alterar para: Os 

casos considerados de maior gravidade serão avaliados pela escola, equipe da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Conselho Escolar, família e 

Conselho Tutelar podendo ser tomadas as seguintes medidas: - fazer um boletim 

de ocorrência; - suspensão de, no máximo, três dias das atividades escolares; - 

transferência de escola. Artigo 75 – Acrescentar “e Desporto”. Artigo 77 – 

Alterar para: Os casos omissos neste regimento são resolvidos pela SEMECD, com 

consulta ao CME. A Comissão também percebeu que não estão definidas as 

atribuições dos cargos de Monitores e Auxiliares que também atuam nas escolas. 
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Sendo que, se este Regimento servir como padrão para que cada escola elabore o 

seu próprio regimento, estes cargos deverão também ser mencionados. 

Ofício Nº 033/2015, de 18 de dezembro de 2015, para a SEMECD, informando 

que o Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis emitiu o Parecer 

Deliberativo de nº 05/2015 aprovando o Regimento Escolar da Educação Básica das 

Escolas Municipais de Nova Petrópolis com vigência em 2016. Segue o documento, 

na íntegra, com todos os anexos necessários. 

Ofício Nº 034/2015, de 18 de dezembro de 2015, para a SEMECD, informando 

que, conforme solicitação do diretor Davino Lunkes Weyh, este conselho tomou a 

seguinte decisão em relação ao aluno L.C.M.P.: Verificando a legislação vigente, que 

determina o ingresso no primeiro ano somente quando o aluno tiver seis anos 

completos até 31 de março e percebendo também as tentativas realizadas pela 

escola em buscar um acordo para regularizar a situação da não observância da data 

corte no ato da matrícula, este conselho determina que o aluno L.C.M.P permaneça 

na Educação Infantil em 2016, ingressando no primeiro ano do Ensino Fundamental 

somente no ano de 2017, quando estiver dentro da idade adequada. O Parecer 

Deliberativo 006 de 2015 encontra-se anexado a este ofício e específica com 

maiores detalhes os motivos desta decisão. 

Ofício Nº 035/2015, de 18 de dezembro de 2015, para a Coordenadora da 

Educação Infantil, encaminhando o Parecer Propositivo de número 024 do Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis, que apresenta o relatório da visita 

realizada à EMEF Augusto Guilherme Gaedicke para verificar a oferta da Educação 

Infantil nesta Instituição. 

Ofício Nº 036/2015, de 18 de dezembro de 2015, para a SEMECD, encaminhando 

o Parecer Propositivo de número 024 do Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis, que apresenta o relatório da visita realizada à EMEF Augusto Guilherme 

Gaedicke para verificar a oferta da Educação Infantil nesta Instituição. 
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OFÍCIOS CIRCULARES ENVIADOS: 

Ofício Circular Nº 1/2015, em 16 de fevereiro de 2015, para os Diretores das 

escolas municipais que ofertam a Educação Infantil, solicitando que indicassem um 

ou mais nomes de professores que estejam atuando na Educação Infantil e que 

demonstrem interesse em concorrer ao cargo de Conselheiro Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis, representando todos os professores de Educação 

Infantil do município. O cargo não é remunerado e o representante eleito como 

titular deverá participar de uma reunião mensal, na quarta terça-feira de cada 

mês, no prédio da Biblioteca Pública, no período da manhã e também poderá 

integrar as Comissões Permanentes do CME. Conforme previsto no Regimento 

Interno, art. 5º, ao Conselheiro, detentor de cargo público municipal, será 

assegurado, no mínimo, quatro horas de seu regime de trabalho semanal para atuar 

nas comissões ou na assessoria técnica. Solicito para que enviem através de ofício, 

até o dia 27 de fevereiro, o nome completo dos interessados, endereço de e-mail e 

telefone. 

Ofício Circular Nº 2/2015, em 16 de fevereiro de 2015, para os Diretores das 

Escolas Municipais, solicitando que indicassem um ou mais nomes de professores 

que estejam atuando nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e que demonstrem 

interesse em concorrer ao cargo de Conselheiro Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis. Atualmente há uma vaga somente para a suplência. Solicito que enviem 

um ofício até o dia 27 de fevereiro contendo o nome completo dos interessados, 

endereço de e-mail e telefone. 

Ofício Circular Nº 3/2015, em 16 de fevereiro de 2015, aos Presidentes de 

Conselhos Escolares, solicitando que indiquem um ou mais nomes de integrantes do 

seu Conselho Escolar e que demonstrem interesse em concorrer ao cargo de 

Conselheiro Municipal de Educação de Nova Petrópolis. Atualmente há uma vaga 

para a suplência. Solicito que enviem, através de ofício, o nome completo dos 

interessados, endereço de e-mail e telefone. 
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Ofício Circular Nº 4/2015, 16 de fevereiro de 2015, aos Presidentes de ACPMs, 

solicito que indicassem um ou mais nomes de integrantes de seu ACPM e que 

demonstrem interesse em concorrer ao cargo de Conselheiro Municipal de 

Educação de Nova Petrópolis. Atualmente há uma vaga somente para a suplência. 

Solicito que enviem, através de ofício, o nome completo dos interessados, endereço 

de e-mail e telefone. 

Ofício Circular Nº 5/2015, em 16 de fevereiro de 2015, aos diretores das 

Escolas Municipais, solicitando a indicação de um ou mais nomes de professores que 

estejam atuando no Atendimento Educacional Especializado e/ou na modalidade da 

Educação Especial e que demonstrassem interesse em concorrer ao cargo de 

Conselheiro Municipal de Educação de Nova Petrópolis, para a suplência. Solicito 

para que enviem através de ofício, até o dia 27 de fevereiro, o nome completo dos 

interessados, endereço de e-mail e telefone. 

Ofício Circular Nº 6/2015, em 04 de março de 2015, para os Diretores das 

Escolas municipais e estaduais, solicitando o envio da listagem dos alunos que 

concluíram o Ensino Fundamental no ano de 2014, informando também, se possível, 

em que escola cada um deles pretendia cursar o Ensino Médio. Agradeço se estas 

informações forem enviadas ao CME até o dia 31 de março, podendo ser através do 

endereço de e-mail: cme@novapetropolis.rs.gov.br Aproveito também para 

relembrar sobre a necessidade de enviar até 31 de março as informações sobre a 

frequência dos alunos, matriculados no Ensino Fundamental, entre os meses de 

agosto de 2014 até 31 de março de 2015. Sugiro que os dados sobre infrequência 

sejam apresentados da seguinte maneira: nome do aluno, data de nascimento, ano 

ou série que está cursando, datas das FICAIs que foram encaminhadas e as 

medidas que foram tomadas para o retorno do aluno à escola, situação atual do 

aluno. Caso a escola não tenha nenhum caso de infrequência, solicito que envie um 

ofício informando que todos os alunos matriculados na instituição, de agosto de 

2014 até 31 de março de 2015 frequentaram regularmente as aulas.  

mailto:cme@novapetropolis.rs.gov.br
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Ofício Circular Nº 7/2015, Nova Petrópolis, 04 de março de 2015, aos Diretores 

das instituições de ensino de Nova Petrópolis que ofertam Ensino Médio, 

solicitando que enviassem ao Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis a 

listagem dos alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio. Esta solicitação se faz 

necessária para que possamos verificar se os egressos do Ensino Fundamental em 

2014 estão dando continuidade aos seus estudos. Solicito que, se possível, nos 

enviem as listas até o dia 31 de março, podendo ser para o seguinte endereço de e-

mail: cme@novapetropolis.rs.gov.br 

 

Of. Circular Nº 8/2015, 10 de agosto de 2015, para os diretores das Escolas 

Municipais e Estaduais, solicitando que fosse enviado um ofício ao Conselho 

Municipal de Educação de Nova Petrópolis com a relação dos alunos que tiveram 

FICAIS encaminhadas no período de 31 de março até 31 de agosto de 2015, 

contendo as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, ano ou 

série em que está matriculado, data de envio da FICAI, outras medidas que foram 

tomadas pela escola para o retorno deste aluno à escola, situação atual do aluno. 

Não havendo casos de infrequência, solicito que seja então enviado um ofício 

informando que, no período de 31 de março a 31 de agosto de 2015, todos os alunos 

matriculados nesta instituição de ensino, com idades entre 4 anos e 17 anos e 11 

meses frequentaram regularmente a escola. Esta solicitação se faz necessária, 

tendo em vista as alterações na LDB e o Termo de Cooperação firmado entre o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Estadual de 

Educação, Conselho Estadual de Educação e outras entidades, solicitando que o 

Conselho Municipal de Educação seja informado sobre a frequência ou infrequência 

de todos os alunos das escolas municipais e estaduais sempre nos meses de março e 

agosto de cada ano. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 

Of. Circular Nº 9/2015, em 10 de agosto de 2015, para as diretoras de EMEIs, 

solicitando que fosse enviado um ofício ao Conselho Municipal de Educação de Nova 

mailto:cme@novapetropolis.rs.gov.br
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Petrópolis com a relação dos alunos, com mais de 4 anos de idade, que tiveram 

FICAIs encaminhadas ou que apresentaram muitas faltas no período de 31 de 

março até 31 de agosto de 2015, contendo as seguintes informações: nome 

completo, data de nascimento, data de envio da FICAI, outras medidas que foram 

tomadas pela escola para o retorno deste aluno à escola, situação atual do aluno: 

(retornou à escola, foi transferido ou permanece infrequente) No caso de não 

haver alunos infrequentes, solicito que seja enviado um ofício informando que, no 

período de 31 de março a 31 de agosto de 2015, todos os alunos matriculados nesta 

instituição de ensino, a partir de 4 anos de idade frequentaram regularmente a 

escola. Esta solicitação se faz necessária, tendo em vista as alterações na LDB e o 

Termo de Cooperação firmado entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul, Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação e outras 

entidades, solicitando que o Conselho Municipal de Educação seja informado sobre 

a frequência ou infrequência de todos os alunos das escolas municipais e estaduais 

sempre nos meses de março e agosto de cada ano. Colocamo-nos à disposição para 

maiores esclarecimentos. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS PELO CME: 

12/01/2015 – Ofício Circular GP 01/2015, enviado pelo Tribunal de Contas do 

Estado informando sobre a necessidade de cumprimento do prazo estabelecido 

para a aprovação do Plano Municipal de Educação, bem como a aprovação de leis 

específicas para o SME, disciplinando a gestão democrática. Este ofício também 

encaminhou a nota técnica 002/2014 do TCE, colocando-se à disposição para 

eventuais dúvidas. 

06/02/2015 – Convite para a inauguração da EMEI Jacob Jaeger a ser realizada 

em 07/02/2015. 

10/02/2015 – Convite para a exibição do filme “Die andere Heimat” a ser 

realizada em 20/02/2015. 
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23/02/2015 – Ofício 04/2015, da SEMECD, informando a alteração de endereço 

da EMEI Jacob Jaeger, a alteração de vínculo dos alunos atendidos no espaço 

cedido pelo Colégio Padre Werner para a EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe e 

também o atendimento provisório destes alunos no espaço PPDs Azaléia enquanto o 

Colégio Padre Werner encontra-se interditado. 

24/02/2015 – Comprovante de inscrição dos Conselheiros Alexandre Matias Bard 

e Fabiane Clair Graunke no Pró-Conselho. 

24/02/2015 – Relação dos alunos matriculados no 1º ano do Ensino Médio, no 

Colégio Frederico Michaelsen. 

04/03/2015 – Ofício 03/2015, da EMEF Luiz Loeser, contendo o pedido de 

afastamento da Conselheira Maria Augusta Bertóglio. 

10/03/2015 – Carta do Ministério da Educação encaminhando três livros que 

poderão orientar a elaboração do PME e seu acompanhamento. 

13/03/2015 – Correspondência do Diretor da EMEF Bom Pastor, Sr Ricardo 

Lawrenz, indicando o Sr Elton Hillebrand para concorrer ao cargo de Conselheiro 

Municipal de Educação, representando o ACPM. 

16/03/2015 – Ofício 03/2015 da EEEF São José informando que a referida escola 

não possui alunos infrequentes. 

19/03/2015 – Ofício 003/2015, da EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe 

indicando como representante da Educação Infantil a Professora Michele Daiana 

Boone e como representante do ACPM o Sr Alexandre Matias Bard para concorrer 

ao cargo de Conselheiro Municipal de Educação. 

19/03/2015 – Listagem dos alunos que concluíram, em 2014, o Ensino Fundamental 

na EEEF Piá e também a informação sobre as FICAIs que foram encaminhadas. 

19/03/2015 – Listagem dos alunos concluintes do Ensino Fundamental 2014, na 

EMEF Otto Hoffmann. 
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19/03/2015 – listagem dos alunos matriculados no 1º ano da Escola Técnica Bom 

Pastor, no ano de 2015. 

20/03/2015 – Listagem dos alunos concluintes do Ensino Fundamental 2014 na 

EMEF Pedro Beck Filho. 

20/03/2015 – Ofício da Creche Canguru, indicando a Professora Elisa Michaelsen 

para concorrer ao cargo de Conselheira Municipal de Educação. 

31/03/2015 – Ofício 11/2015, da EEEF Padre Amstad, informando a situação dos 

alunos infreqüentes. 

14/04/2015 – Ofício 007/2015 encaminhando as atas finais das escolas municipais 

de Nova Petrópolis para o ano de 2014. 

15/04/2015 – Atestado comprovando a presença da Conselheira Fabiane Clair 

Graunke no I Encontro Presencial do Curso de Formação Continuada de 

Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho/UFSM – 3ª edição), realizado 

no dia 15 de abril de 2015, das 8h30min às 17h, em Santa Maria/RS. 

15/04/2015 – Atestado comprovando a presença do Conselheiro Alexandre Matias 

Bard no I Encontro Presencial do Curso de Formação Continuada de Conselheiros 

Municipais de Educação (Pró-Conselho/UFSM – 3ª edição), realizado no dia 15 de 

abril de 2015, das 8h30min às 17h, em Santa Maria/RS. 

 06/05/2015 – Comprovante da participação da Conselheira Fabiane Clair Graunke 

na 3ª Formação para adequação ou elaboração dos Planos Municipais de Educação 

em consonância com o PNE, nos dia 05 e 06 de maio de 2015, em Porto Alegre-RS. 

11/05/2015 – Ofício 045/2015, da SEMECD, solicitando autorização para o 

funcionamento de uma nova sala de aula para alunos de Maternal II, na EMEI 

Ursinho Carinhoso. 

14/05/2015 – Ofício 03/2015, do Conselho do FUNDEB, solicitando a indicação de 

dois integrantes do CME para integrarem o Conselho do FUNDEB. 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

19 
 

26/05/2015 – Ofício 051/2015, da SEMECD, solicitando a autorização de 

funcionamento de duas novas turmas de Maternal I na EMEI Pinguinho de Gente. 

26/05/2015 – Ofício 052/2015, da SEMECD, informando que a EMEI Ottinho 

possui uma coordenadora em tempo integral, contratada pela ATURMA e uma 

supervisora em dois turnos, sendo que a partir do mês de setembro estará na 

escola três turnos. Além disso, a instituição possui uma secretária em tempo 

integral. As turmas dos maternais não ocupam mais a brinquedoteca como local de 

dormitório, pois cada uma dorme em sua sala. Portanto, o acesso coberto ao prédio 

da EMEWF Otto Hoffmann ficou liberado. O número de alunos condiz exatamente 

com a metragem das salas, conforme o quadro apresentado pelo próprio CME. 

Temos um aluno excedente em uma das salas, pois foram chamados irmãos gêmeos  

para a vaga existente e a lei proíbe separar irmãos gêmeos. A pintura nos locais 

onde havia marcas de infiltração já foi providenciada. 

26/05/2015 – Oficio 053/2015, da SEMECD, informando que na EMEI Jacob 

Jaeger foi nomeada uma supervisora que atua 20 horas na escola, ou seja, 5 turnos 

pela manhã, mesmo turno em que as professoras titulares estão na escola. As salas 

receberam os móveis sob medida e os materiais que estavam nos balcões e 

trocadores foram retirados e organizados nos espaços específicos. 

16/06/2015 – Convite para participar do curso “Escola e Pesquisa: um encontro 

possível” a ser realizado em 23 de junho de 2015, em Nova Petrópolis. 

03/06/2015 – Portaria 379 de 2015 que revoga a portaria 273 de 2015 que 

institui a Comissão Responsável em Coordenar o Plano Municipal de Educação. 

05/08/2015 – Convite para prestigiar a Chegada do Fogo Simbólico no dia 25 de 

agosto de 2015, às 11 horas, no Parque Aldeia do Imigrante. 

17/08/2015 – Ofício 064/2015, da SEMECD, solicitando a expedição de normativa 

à respeito da certificação de terminalidade específica. 
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17/08/2015 – Ofício circular da UNCME RS nº 32 de 2015, convidando para 

prestigiar o VI Encontro Estadual da UNCME RS. 

18/08/2015 – Ofício 10/2015, do Conselho do FUNDEB, informando a troca de 

membros, passando a ser representante titular o Sr Alexandre Matias Bard e sua 

suplente a Sra Fabiane Clair Graunke. 

22/10/2015 – Oficio 081/2015, da SEMECD, respondendo ao ofício 22 de 2015 

sobre o pedido de orçamento da SEMECD para o ano de 2016. Respondeu que o 

orçamento irá para a Câmara de Vereadores em novembro e a aprovação ocorre em 

dezembro. 

22/10/2015 – Ofício 82/2015, da SEMECD, solicitando autorização para o 

funcionamento de uma nova turma de Maternal II na EMEI Professora Ignez 

Cecchini Deppe.  

07/12/2015 – Portaria 684 de 2015, alterando membro do CME. 

10/12/2015 – Ofício do Conselho Municipal de Educação informando sobre todas 

as FICAIs recebidas e os devidos encaminhamentos.  

11/12/2015 – Ofício da SEMECD informando sobre as sugestões de alterações 

do Regimento propostas pelo CME.  

11/12/2015 – Ofício da SEMECD solicitando a autorização provisória para o 

funcionamento de uma nova escola para alunos de Maternal II e Pré-Escola A e B. 

PARECERES PROPOSITIVOS:  

Parecer Propositivo nº 001/2015 – Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil  na Escola Municipal 

de Educação Infantil Jacob Jaeger. 
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Parecer Propositivo nº 002/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Educação Infantil Ottinho. 

Parecer Propositivo nº 003/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Luiz Loeser. 

Parecer Propositivo nº 004/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. 

Parecer Propositivo nº 005/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Atendimento Educacional Especializado 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser. 

Parecer Propositivo nº 006/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Atendimento Educacional Especializado 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Hoffmann. 

Parecer Propositivo nº 007/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Ensino Fundamental na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Luiz Loeser. 

Parecer Propositivo nº 008/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Educação Infantil Pinguinho de Gente. 

Parecer Propositivo nº 009/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Educação Infantil Ursinho Carinhoso.  
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Parecer Propositivo nº 010/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Ensino Fundamental na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke.  

Parecer Propositivo nº 011/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Ensino Fundamental na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Otto Hoffmann.  

Parecer Propositivo nº 012/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Ensino Fundamental na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho.  

Parecer Propositivo nº 013/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Ensino Fundamental na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Bom Pastor.  

Parecer Propositivo nº 014/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil no espaço cedido pela 

Escola Estadual Padre Amstad.  

Parecer Propositivo nº 015/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Bom Pastor. 

Parecer Propositivo nº 016/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Atendimento Educacional Especializado 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Pastor. 

Parecer Propositivo nº017/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Creche Canguru. 

Parecer Propositivo nº018/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Educação Infantil Pirulito. 
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Parecer Propositivo nº019/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Educação Infantil Lydia Braun. 

Parecer Propositivo nº020/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta da Educação Infantil na Escola Municipal de 

Educação Infantil Jacob Jaeger. 

Parecer Propositivo nº 021/2015 - Emite o relatório da visita realizada pelo CME 

a fim de verificar a situação da oferta do Atendimento Educacional Especializado 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. 

Parecer Propositivo nº 22/2015 - Apresenta a situação da oferta da Educação 

Infantil da EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 

Parecer Propositivo nº 23/2015 - Apresenta relatório sobre a visita realizada à 

sala de AEE da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke. 

Parecer Propositivo nº 24/2015 - Apresenta a situação da oferta da Educação 

Infantil da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke. 

 

 

PARECERES DELIBERATIVOS: 

Parecer Deliberativo nº 001/2015 Alteração do vínculo do espaço cedido do 

Colégio Padre Werner com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser 

para a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Ignez Cecchini Deppe.   

Parecer Deliberativo nº 002/2015 Autoriza o funcionamento da nova sala na 

Escola Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente. 

Parecer Deliberativo nº 003/2015 Autoriza provisoriamente o funcionamento da 

nova sala na Escola Municipal de Educação Infantil Ursinho Carinhoso. 
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Parecer Deliberativo nº 04/2015 - Autoriza o funcionamento de nova turma de 

maternal II na EMEI Professora Ignez Cecchini Deppe. 

 

Parecer Deliberativo nº 005/2015 - Aprova o Regimento Escolar da Educação 

Básica nas Escolas Municipais de Nova Petrópolis com vigência a partir de 2016. 

 

Parecer Deliberativo nº 006/2015 - Manifesta-se à respeito da consulta feita 

pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke, à 

respeito da situação do aluno L.C.M.P. 

 

PARECERES NORMATIVOS: 

Parecer Normativo nº 001/2015 – Responde à consulta da SEMECD à respeito da 

emissão de Histórico Escolar e Certificado com Terminalidade Específica. 

RESOLUÇÕES: 

Resolução 001 de 2015, de 22 de setembro de 2015, institui diretrizes 

curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história 

e cultura afro-brasileira, africana e indígena no Sistema Municipal de Ensino de 

Nova Petrópolis.  

TRABALHOS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 

05 de março. Visita à Escola Municipal de Educação Infantil Jacob Jaeger. 

09 de abril -  Visita à Escola Municipal de Educação Infantil Ottinho. 

21 de maio - Visita às Escolas Municipais de Ensino Fundamental Luiz Loeser e 

Pedro Beck Filho. 

08 de junho - Visita às Escolas Municipais de Educação Infantil Ursinho Carinhoso 

e Pinguinho de Gente. 
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14 de julho - Visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Pastor e ao 

espaço cedido pela Escola Estadual Padre Amstad. 

O3 de agosto - Visita à Escola Municipal de Educação Infantil Pirulito. 

07 de agosto - Visita à Creche Canguru. 

10 de agosto - Visita às Escolas Municipais de Educação Infantil Lydia Braun e 

Jacob Jaeger. 

12 de agosto - Visita à Escola Municipal de Educação Infantil Professora Ignez 

Cecchini Deppe e ao espaço cedido pelo Colégio Estadual Padre Werner. 

13 de agosto – A Comissão de Educação Infantil reuniu-se na sala do CME a fim de 

elaborar os relatórios das visitas realizadas. 

28 de outubro: A Comissão de Educação Infantil se reuniu na Sala do Conselho 

Municipal de Educação para analisar o Regimento da Escola Municipal de Educação 

Infantil Ottinho. 

11 de dezembro de 2015: Comissão de Educação Infantil realizou visita à EMEF 

Augusto Guilherme Gaedicke para verificar a situação da Educação Infantil. 

TRABALHOS DA COMISSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL: 

02 de junho - Visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser. 

11 de junho - Visita às Escolas Municipais de Ensino Fundamental Augusto 

Guilherme Gaedicke e Otto Hoffmann. 

02 de julho - Visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. 

07 de julho - Visita à Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Pastor. 

28 de agosto – Reunião da Comissão de Ensino Fundamental para tratar sobre a 

legislação étnico-racial. 
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TRABALHOS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE: 

25 de maio - Visita à Sala de Atendimento Educacional Especializado da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Luiz Loeser. 

11 de junho - Visita à Sala de Atendimento Educacional Especializado da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Otto Hoffmann. 

05 de agosto - Visita à Sala de Atendimento Educacional Especializado da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Bom Pastor. 

25 de agosto - Visita à Sala de Atendimento Educacional Especializado da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho. 

17 de setembro – Reunião da Comissão de Educação Inclusiva e Diversidade para 

tratar sobre a documentação necessária para os alunos que estão concluindo o 

Ensino Fundamental com Terminalidade Específica. 

08 de outubro - Visita à Sala de Atendimento Educacional Especializado da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Augusto Guilherme Gaedicke. 

TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL: 

03 de dezembro de 2015 – Reunião para analisar a proposta do novo Regimento 

Escolar. 

14 de dezembro de 2015 – Reunião para analisar o retorno das alterações 

sugeridas pelo CME no novo Regimento Escolar. 

PROCESSOS EM ABERTO: 

Processo 001/2013: Autorização de funcionamento da EMEI Professora Ignez 

Cecchini Deppe. Faltam os seguintes documentos para concluir o processo: Alvará 

da Vigilância Sanitária e Plano de Prevenção Contra Incêndio. 
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Processo 006/2013: Autorização de funcionamento da EMEI Ottinho. Faltam os 

seguintes documentos para concluir o processo: Alvará da Vigilância Sanitária e 

Plano de Prevenção Contra Incêndio. 

Processo 001/2015 – Estuda e analisa regimento interno da EMEI Ottinho. Falta 

concluir o estudo. 

Processo 007/2015 – Pedido de autorização de funcionamento de uma nova Escola 

de Educação Infantil. Aguarda o recebimento das documentações necessárias 

constantes na Resolução da Educação Infantil. 

 

PROCESSOS ABERTOS E CONCLUÍDOS EM 2015: 

002 de 2015 – Regulamenta a emissão de histórico e certificado de conclusão do 

Ensino Fundamental, para alunos de inclusão, com Terminalidade Específica 

003 de 2015 – Normatiza o ensino étnico-racial nas escolas municipais de Nova 

Petrópolis.  

004 de 2015 – Autoriza o funcionamento de uma nova turma na EMEI Professora 

Ignez Cecchini Deppe. 

005 de 2015 – Aprova o Regimento Escolar da Educação Básica com vigência em 

2016. 

006 de 2015 – Emite parecer sobre a situação do Aluno L.C.P. da EMEF Augusto 

Guilherme Gaedicke. 

REPRESENTAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

- Participação da Conselheira Fabiane Clair Graunke na formação para adequação ou 

elaboração dos Planos Municipais de Educação, realizada em 05 e 06 de maio, em 

Porto Alegre.  
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- Participações diversas nas reuniões da UNCME RS e AMSERRA. 

- Participação dos Conselheiros Alexandre Matias Bard e Fabiane Clair Graunke no 

Curso Pró-Conselho, tendo comparecido ao I Encontro Presencial no dia 15 de abril 

de 2015, em Santa Maria. 

Trabalhos sobre a Elaboração do PME e Conferência Municipal de Educação:  

17.03.2015 – Reunião com os coordenadores do PME para apresentar as metas 

elaboradas. 

24.04.2015 – Reunião com os coordenadores do PME para acertar os últimos 

detalhes da Conferência Municipal de Educação. 

27.04.2015 – Conferência Municipal de Educação com a apresentação do Plano 

Municipal de Educação 

REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

Reunião ordinária 001 de 2015: 24 de fevereiro de 2015: Presença do Sargento 

Claudomiro Nardes, do Corpo de Bombeiros de Gramado. Renovação dos membros 

do CME através de indicações e eleições, Pró-Conselho, abertura de processo para 

troca de vínculo do espaço cedido pelo Colégio Padre Werner para a Educação 

Infantil. 

Reunião extraordinária 002 de 2015: 04 de março de 2015 – Convocados os 

titulares para realizar a troca da Presidência, porém não ocorreu nova eleição. 

Reunião ordinária 003 de 2015: 25 de março de 2015 - Leitura das atas 

001/2015 e 002/2015, Justificativas: Rubia Andréia Schaefer, Elton Hilebrand, 

Fabian André dos Reis, Correspondências Enviadas, Correspondências Recebidas, 

Resultado da eleição para representantes da Educação Infantil, Pró-Conselho: o 

município foi selecionado para participar da formação. Estão inscritos os 

Conselheiros Alexandre e Fabiane, Parecer Propositivo 001/2015 – EMEI Jacob 

Jaeger, Cronograma de Visitas para 2015, PME – Apresentação da Coordenadora 
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da Educação Especial – Marileni Welter Buhs, da Coordenadora do Ensino Médio e 

Educação Tecnológica – Maria Augusta Bertóglio e da Coordenadora da Formação 

de Professores e Valorização do Magistério – Fabiane Clair Graunke, Regulamento 

da III Conferência Municipal de Educação, Outros assuntos. 

Reunião ordinária 004 de 2015: 27 de abril de 2015 – Conferência Municipal de 

Educação. 

Reunião ordinária 005 de 2015: 12 de maio de 2015 – Leitura da ata 005 de 2015, 

correspondências recebidas e enviadas, justificativas para ausências, apresentação 

dos novos membros do CME após a eleição, reorganização das comissões, Parecer 

Propositivo 002 de 2015 da visita realizada à EMEI Ottinho, Avaliação da 

Conferência Municipal de Educação. 

Reunião ordinária 006 de 2015: 28 de maio de 2015 – Leitura da ata 005/2015, 

Justificativas, Correspondências recebidas e enviadas, Parecer Propositivo 

003/2015 – Educação Infantil da EMEF Luiz Loeser, Parecer Propositivo 004/2015 

– Educação Infantil da EMEF Pedro Beck Filho, Indicação de membros do CME para 

o Conselho do FUNDEB, Maioridade Penal: moção de repúdio do Conselho Nacional 

de Educação e Manifesto do Conselho Estadual de Educação, Base Nacional Comum, 

Outros Assuntos 

Reunião ordinária 007 de 2015: 29 de junho de 2015 - Leitura da ata 006/2015, 

Justificativas, Correspondências recebidas e enviadas, Parecer Propositivo 

005/2015 – Educação Infantil da EMEF Luiz Loeser, Parecer Propositivo 004/2015 

– Educação Infantil da EMEF Pedro Beck Filho, Base Nacional Comum, Outros 

Assuntos 

Reunião ordinária 008 de 2015: 21 de julho de 2015 - Leitura da ata 007/2015, 

justificativas, correspondências recebidas e enviadas, Parecer Propositivo 10/2015 

do Ensino Fundamental - EMEF Augusto G. Gaedicke, Parecer Propositivo 11/2015 

do Ensino Fundamental - EMEF Otto Hoffmann, Parecer Propositivo 12/2015 do 
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Ensino Fundamental - EMEF Pedro Beck Filho, Parecer Propositivo 13/2015 do 

Ensino Fundamental - EMEF Bom Pastor, Ajuda Memória – Reunião UNCME-RS do 

mês de julho, Outros Assuntos  

 

Reunião ordinária 009 de 2015: 17 de agosto de 2015 - Leitura da ata 008/2015, 

justificativas, Correspondências recebidas e enviadas pelo CME, apresentação: O 

papel dos Conselhos Municipais de Educação, Pró-Conselho, Parecer Propositivo de 

nº 14 – Educação Infantil no Espaço cedido pela Escola Padre Amstad, Parecer 

Propositivo de nº 15 – Educação Infantil da EMEF Bom Pastor, Parecer Propositivo 

de nº 16 – AEE Bom Pastor , Programação da Semana da Pátria: Abertura no dia 25 

de agosto, 3ª feira, às 11 horas, no coreto do Parque do Imigrante e Concentração 

Cívica no dia 03 de setembro, 5ª feira, às 8 horas, na Rua Coberta, Marcar as 

datas para o Estudo do documento de Terminalidade Específica, o Estudo da 

legislação Étnico Racial Visita ao AEE da EMEF Augusto Guilherme Gaedicke 

Acompanhamento do Plano Municipal de Educação, outros Assuntos. 

 

Reunião extraordinária 010 de 2015: 31 de agosto de 2015 – Eleição para 

Presidente e Vice-Presidente. 

 

Reunião ordinária 11 de 2015: 22 de setembro de 2015 - Leitura da ata 09/2015, 

justificativas, correspondências recebidas e enviadas, palavra do Presidente, 

Reunião da UNCME-RS, VI Encontro Estadual da UNCME-RS: 7 e 8 de outubro, em 

Porto Alegre, Parecer Propositivo 17/2015 –Creche Canguru, Parecer Propositivo 

18/2015 –EMEI Pirulito, Parecer Propositivo 19/2015 –EMEI Lydia Braun, Parecer 

Propositivo 20/2015 –EMEI Jacob Jaeger, Parecer Propositivo 21/2015 –AEE  da 

EMEF Pedro Beck Filho, Resolução da Educação Étnico-racial, Outros Assuntos. 

 

Reunião ordinária 12 de 2015: 14 de outubro de 2015 - Leitura da ata 11/2015, 

justificativas, correspondências recebidas e enviadas, palavra do Presidente, VI 
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Encontro Estadual da UNCME RS, Parecer Normativo sobre Terminalidade 

Específica, Resolução da Educação Étnico-racial, Parecer Propositivo 21/2015 –AEE  

da EMEF Pedro Beck Filho, Parecer Propositivo 22/2015 – EMEI Professora Ignez 

Cecchinni Deppe, Outros Assuntos. 

 

Reunião ordinária 13 de 2015: 24 de novembro de 2015 - Leitura da ata 12/2015, 

justificativas, correspondências recebidas e enviadas, Palavra do Presidente, 

Parecer Propositivo 023 de 2015 – AEE da EMEF Augusto G. Gaedicke, Parecer 

Deliberativo 04 de 2015 – Nova sala da EMEI Professora Ignez C. Deppe, Relatório 

Anual,  Apontamentos do CME desde 2013, Marcar data para:  Visita da Comissão 

de Ed. Inf. na EMEF Augusto G. Gaedicke e Reunião da Comissão de Ed. Inf. para 

analisar o Regimento da EMEI Ottinho.  Outros Assuntos 

Reunião ordinária 14 de 2015: 03 de dezembro de 2015 – Análise da Proposta de 

regimento Escolar encaminhada pela SEMECD. 

Reunião ordinária 15 de 2015: 17 de dezembro de 2015 - Explanação do Contador 

da Prefeitura, Sr Roberto, sobre o orçamento da Educação; Leitura da Ata 013 de 2015; 

Correspondências recebidas e enviadas; Justificativas para as ausências: Conselheiras 

Scheila Tatiane Schenkel e Ivone Maria Luft Fritsch, Susana Carrasco e Rejane Silene 

de Castro; Palavras do Presidente; Parecer Deliberativo - Regimento Escolar; Parecer 

Deliberativo - Consulta da Escola Augusto Guilherme Gaedicke; Pedido de autorização 

provisória para o funcionamento de nova EMEI; Parecer Propositivo - Educação Infantil 

da EMEF Augusto G Gaedicke; Relatório Anual atualizado; Outros Assuntos; 

Audiência marcada com o Prefeito Municipal: 22 de dezembro de 2015, 3ª feira, às 

13h30min, na Prefeitura, Próxima reunião ordinária em 23 de fevereiro de 2016, às 

8h30min, na Sala de Língua Alemã da Biblioteca Pública Municipal. 
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APONTAMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, APÓS VISITAS REALIZADAS, NOS ANOS DE 2013, 2014 E 

2015. TODOS OS PARECERES E RELATÓRIOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A SEMECD, LOGO APÓS A APROVAÇÃO. 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

ESCOLA 2013 2014 2015 

 

PEDRO BECK 

FILHO 

SALA MANTIDA PELA ATURMA - 

Solicitamos que sejam 

providenciadas rampas de acesso 

na entrada da sala de aula e do 

banheiro, no trajeto entre a sala 

de aula e o refeitório, no trajeto 

para a biblioteca, como também na 

entrada da mesma. Sejam 

interditadas as tomadas existentes 

e instaladas outras que não 

permitam o acesso das crianças. 

Seja colocada mais uma porta nos 

fundos da sala de aula. Definam-se 

funções e responsabilidades. Que 

haja banheiro exclusivo para a 

Educação Infantil, com adaptação 

das pias, instalação de um chuveiro 

e de mais um vaso sanitário 

infantil. 

SALA MANTIDA PELA ATURMA –  

A Comissão sugere que :  

-Sejam providenciadas rampas de 

acesso para a sala de aula e para o 

pátio; 

- Seja retirada a chave da porta do 

banheiro das crianças; 

-Seja instalada uma tomada de luz e 

colocado um suporte para papel 

higiênico no banheiro; 

   

MUNICIPAL - Colocar no banheiro 

pias adequadas para esta faixa 

etária, ou tablados para facilitar 

que as crianças alcancem na pia. 

-fazer adaptações nos bebedouros 

e escovódromo para ficar na altura 

adequada; 

-realizar as adaptações necessárias 

Quando questionada sobre os apontamentos 

do ano de 2014, a diretora informou que as 

rampas de acesso para a sala de aula do 

Maternal e o pátio não haviam sido feitas, e 

que os demais apontamentos foram 

atendidos. Os demais itens apontados 

quanto à acessibilidade estão já com a 

Secretaria de Educação faltando somente a 

execução. 
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Sejam providenciados mobiliários e 

utensílios apropriados para as 

refeições das crianças. 

Que seja adquirido um parquinho 

de tamanho e proporções 

adequadas a esta turma.  

Seja adquirido um bebedouro de 

altura apropriada ou a adaptação 

dos já existentes. 

Faz-se necessário a aquisição de 

material pedagógico específico 

para esta faixa etária, como 

também colchonetes, mobiliários 

para a sala de aula e principalmente 

brinquedos. 

MUNICIPAL –  Colocar no banheiro 

pias adequadas para esta faixa 

etária; Fazer adaptações nos 

bebedouros e escovódromo para 

ficar na altura adequada; Realizar 

as adaptações necessárias para 

acessibilidade; Providenciar a 

manutenção do parquinho quanto ao 

para acessibilidade; 

-providenciar a manutenção do 

parquinho quanto ao problema da 

água (escoamento adequado). 
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problema da água (escoamento 

adequado). 

PROFESSORA 

IGNEZ 

CECCHINI 

DEPPE 

Realizar o fechamento do 

espaço/pátio interno 

Refeitório está funcionando 

provisoriamente em sala que está 

designada para a biblioteca, 

privando as crianças do acesso ao 

espaço de leitura. O refeitório 

provisório é utilizado somente 

pelas turmas do Maternal I e II, 

sendo que as demais turmas não o 

utilizam em função da necessidade 

de deslocamento em ambiente 

aberto 

Providenciar o revestimento do 

piso das salas de aula 

Inicialmente constatamos que foi 

realizado o fechamento da área 

coberta com vidros, todas as 

refeições estão sendo realizadas no 

local destinado para tal. Há ali um 

buffet aquecido 

Da mesma forma a situação das 

caixas de água, que estão 

inadequadas, também serão 

reconstruídas para que possam ser 

utilizadas devidamente. 

No parquinho há poucos brinquedos 

e  

todas as salas estão climatizadas. 

a) realizar a manutenção do 

Percebe-se que as pessoas que trabalham 

nesta Instituição não medem esforços para 

que todas as crianças sejam bem acolhidas.  

Sugere-se: 

- manutenção das infiltrações com urgência, 

principalmente no Berçário I; 

- observar os berços que são revestidos 

com plástico, pois os mesmos podem 

descascar; 

- classificar os brinquedos e organizar a 

brinquedoteca; 

- adquirir brinquedos novos para uso 

pedagógico, uma vez que a sua maioria se 

encontra incompleta;  

- realizar a organização de material 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

36 
 

Instalar sistema de aquecimento 

em seis salas de aula,  

O número de sanitários é 

insuficiente e de difícil acesso para 

as crianças 

Colocação de uma cerca que dá 

acesso ao espaço dos chuveiros e a 

manutenção da rede hidráulica e de 

esgoto 

Constatou-se que os brinquedos 

existentes no pátio externo não 

oferecem segurança para as 

crianças, principalmente o 

escorregador. 

A direção não possui sala 

específica para suas atividades, 

uma vez que a sala designada está 

sendo utilizada como sala dos 

professores. 

Reorganizar a despensa de gêneros 

alimentícios perecíveis (frutas e 

verduras), pois os mesmos se 

encontram muito próximos ao chão, 

prédio (infiltrações) com certa 

urgência; 

b) colocar mesas de tamanho 

adequado no refeitório; 

c) reorganizar a sala de 

brinquedos; 

d) consertar brinquedos do 

parquinho e adquirir novos; 

e) repensar o uso de berços que 

são revestidos com plásticos para 

evitar que descasquem; 

f) reorganizar os espaços 

destinados aos funcionários e 

demais materiais de uso da 

instituição; 

g) trocar as mesas da sala da 

Pré escola A por outras adequadas 

ao tamanho das crianças. 

h) substituir as mesas de 

madeira no refeitório por mesas de 

fórmica, de acordo com a faixa 

etária; 

i) agilizar para que sejam 

utilizado em salas de aula que se encontram 

nos banheiros (utilizados como depósito); 

- melhorar o arranjo das salas, em algumas 

muito cheias de “informações”;  

A Resolução 003 de 2009 do CME de Nova 

Petrópolis, em seu artigo 29 determina que: 

O processo de autorização para o 

funcionamento de Instituição de educação 

infantil será encaminhado pela Mantenedora 

ao Presidente do Conselho Municipal de 

Educação, pelo menos, 45 dias antes do 

prazo previsto para início das atividades e 

deverá conter os documentos exigidos, 

conforme exigências constantes do Anexo I 

desta Resolução. Até o presente momento 

esta escola não possui a autorização 

definitiva de funcionamento, sendo que 

faltam o Alvará da Vigilância Sanitária e o 

PPCI. Solicita-se que sejam providenciados 

os documentos faltantes, uma vez que a 

escola possui autorização provisória de 

funcionamento desde a sua abertura, que a 

SEMECD se empenhe para que a Instituição 
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sobre paletes. 

Sugerimos colocar um toldo na 

entrada da instituição para 

facilitar o acesso à escola em dias 

de chuva. 

Constatou-se que não há uma mesa 

de Buffet para manter a comida 

aquecida. 

Aquisição de materiais lúdicos e 

pedagógicos em quantidade 

suficiente para atendê-las com 

qualidade. 

 

providenciados os documentos 

faltantes para que este conselho 

possa conceder a autorização de 

funcionamento permanente da 

instituição. 

consiga providenciá-los.     

PADRE 

AMSTAD 

Acessibilidade na entrada da 

escola e no acesso ao refeitório; 

Realizar as adequações necessárias 

nas instalações sanitárias (vasos e 

pias adequadas para idade); 

3 - Providenciar materiais de apoio 

pedagógico como jogos, livros e 

brinquedos; 

4 - Verificar a questão do 

regimento interno, ACPM e Projeto 

Percebeu-se que houve empenho de 

toda equipe para a realização de 

melhorias significativas. Ainda há 

melhorias a serem feitas, mas sabe-

se que o espaço utilizado é cedido 

pelo estado e que talvez não seja de 

interesse deste órgão fazer todas 

as melhorias necessárias, até por 

ser algo provisório. 

Esta Comissão determina que: 

Percebeu-se que houve empenho de toda 

equipe para a realização de melhorias 

significativas, porém ainda há melhorias a 

serem feitas, mas sabe-se que o espaço 

utilizado é cedido pelo estado e que talvez 

não seja de interesse deste órgão fazer 

todas as adequações necessárias, até por 

ser algo provisório. No entanto esta 

Comissão determina que se continue a 

realizar as melhorias necessárias. 
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Político Pedagógico (criar ou 

utilizar o mesmo da instituição a 

qual está vinculada); 

5 - Providenciar um parquinho 

exclusivo para Educação Infantil; 

6 - Solicitamos a definição de 

responsabilidades e funções entre 

professora, direções das escolas 

Padre Amstad, Bom Pastor, Projeto 

Crescer e Secretaria de Educação.  

 

-seja feito o pedido de autorização 

para a oferta de vagas para 

crianças com idade inferior a dois 

anos; 

- se continue a realizar as melhorias 

de acessibilidade no pátio; 

DECISÃO DO CONSELHO 

DELIBERATIVO Este conselho mantém a 

autorização em caráter precário em virtude 

de não estarem sendo atendidas todas as 

exigências da Resolução 003 de 2009 do 

Conselho Municipal de Educação de Nova 

Petrópolis, que estabelece as normas para a 

oferta de Educação Infantil, no Sistema 

Municipal de Ensino de Nova Petrópolis. 

 

 

PADRE 

WERNER 

- Falta acessibilidade na entrada 

da sala de aula e do refeitório. 

- Necessita fazer uma adaptação 

para utilização da pia (altura 

adequada) e suporte para toalha; 

- Providenciar local específico para 

guardar material de limpeza; 

- Providenciar brinquedos, jogos e 

materiais de apoio pedagógico para 

as faixas etárias atendidas; 

- Organizar e adequar o cardápio 

para educação Infantil; 

-Sejam mais bem organizados os 

materiais depositados no corredor, 

que fica do lado de fora da sala, e 

que é utilizado para circulação dos 

alunos; 

-Sejam definidas funções 

(responsável pela limpeza); 

- Seja feito o pedido de autorização 

para o funcionamento destas 

turmas no espaço do Colégio 

Estadual Padre Werner. 

Nenhum apontamento 
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- Rever a questão do uso das 

agendas (aconselhamos que a 

mesma seja somente para avisos e 

recados, julgamos não ser 

necessário o preenchimento diário 

da parte da alimentação para esta 

faixa etária); 

- A auxiliar não está atendendo a 

turma de Educação Infantil e sim, 

muito mais, a Escola Estadual. 

Ressaltamos a necessidade de 

definir atribuições da professora e 

da auxiliar nesta instituição 

- Solicitamos a definição de 

responsabilidades e funções entre 

professora, direções das escolas 

Padre Werner, Luiz Loeser, 

Projeto Crescer e Secretaria de 

Educação.  

 

PIRULITO Sugestões:  

- Organizar os alimentos em local 

adequado (sugerimos usar o espaço 

- Foram resolvidos os problemas de 

rachaduras nas paredes. 

- No dia da visita a Conselheira 

A Escola é um ambiente agradável e 

receptivo, nota-se que a diretora e a 

coordenadora trabalham em sintonia com o 
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específico para despensa); 

- Providenciar manutenção no 

prédio(rachaduras); 

- Fazer as rampas de acesso na 

entrada do prédio e saída da sala 

do Berçário I para o pátio externo; 

- Reorganizar a disposição dos 

móveis na sala do Berçário 

II(aproximação da pia ao trocador) 

- Repensar o uso da sala da pré-

escola B(sugestão: usar este 

espaço como local de apoio 

pedagógico, assim como biblioteca). 

- Sugerimos apoio mensal na 

organização do cardápio pela 

nutricionista. 

- Pintura da parede de madeira 

(divisória) na sala do Maternal IB e 

Maternal II. 

 

Silvania observou que na sala do 

berçário o trocador continuava 

distante da pia. Sugeriu que os 

aproximasse. Foi informada que 

esta sala receberá novas mobílias e 

ainda sofrerá outras adequações. 

- A divisória de madeira que divide 

a sala do Maternal não foi pintada, 

pois a diretora está aguardando as 

orientações dos bombeiros sobre a 

necessidade de modificações neste 

espaço. 

- Sobre a elaboração do cardápio a 

diretora afirmou que a 

Nutricionista Nádia está 

oferecendo o apoio adequado. 

- Em relação à acessibilidade, 

observou-se que até o momento da 

visita não haviam sido feitas as 

rampas de acesso à entrada do 

prédio e na porta que dá acesso à 

sala do berçário.  

- Os alimentos foram melhor 

grupo de profissionais. Observou-se que na 

turma do MI há excesso de crianças (18), 

conforme determina e Resolução 003 de 

2009, deste CME, artigo 14  

Turmas e grupos 

por Idades 

Números de alunos 

e Profissionais 

Crianças de 3 a 

12 meses → 

06 crianças/01 

profissional da 

educação 

Crianças de 12 a 

24 meses → 

08 crianças/01 

profissional da 

educação 

Crianças de 2 

anos a 2 anos 

11 meses→   

10 crianças/01 

profissional da 

educação 

Crianças de 3 

anos a 3 anos 11 

meses 

15 crianças/01 

profissional da 

educação 

Crianças de 4 

anos a 4 anos 11 

meses→   

20 crianças/01 

profissional da 

educação 

Crianças de 5 

anos a 6 anos  → 

20 crianças/01 

profissional da 
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organizados. 

- Os brinquedos e outros materiais 

que estavam armezanados no 

banheiro foram retirados. 

- A escola concluiu o PPP e o mesmo 

encontra-se à disposição de todos 

para consulta. 

- A Comissão sugere que seja 

trocada a mobília da Sala da Pré-

Escola B. No momento eles dispõem 

de uma mesa grande e isto não 

possibilita outras formas de 

organização: individual, pequenos 

grupos, duplas. Sugere-se que sejam 

providenciadas mesinhas que 

permitam diversificar a forma de 

trabalho. 

- A sala utilizada pela Pré escola A 

foi considerada muito pequena para 

o número de alunos atendidos. De 

acordo com a Resolução 03/2009 do 

CME de Nova Petrópolis, em seu 

artigo 20, os ambientes destinados 

educação 

 a)   Nos casos em que for necessário e toda 

vez que a turma exceder em 50% (cinqüenta 

por cento) o número de alunos previsto 

nesta Resolução, admite-se a possibilidade 

do professor ter a assistência de um 

auxiliar, cuja formação mínima exigida é a 

de Ensino Médio, preferencialmente, na 

Modalidade Normal; 

b) Nenhuma turma pode funcionar sem a 

presença de professor habilitado, na  forma 

da lei; 

Também foram observadas algumas 

rachaduras nas paredes, e para tanto este 

Conselho solicita um laudo de que as mesmas 

não oferecem risco estrutural para a 

Instituição.  
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à Educação Infantil a partir dos 3 

anos,a serem construídos ou 

adaptados, devem dispor, no mínimo, 

de: … – sala(s) de atividades 

atendendo à proporcionalidade 

mínima de 1,20m2 por criança … De 

acordo com as medidas da sala 

utilizada, poderiam haver no máximo 

dez alunos neste ambiente. Sugere-

se que, para 2015, respeite-se o 

limite de 10 alunos para este 

ambiente. 

- Levando em conta o clima do 

município sugere-se também que 

seja construída uma área coberta, 

pois não há uma opção para a 

recreação em dias chuvosos ou 

frios, limitando os alunos a 

passarem o dia inteiro dentro das 

salas de aula. 

BOM 

PASTOR 

Segurança: A Comissão da 

Educação Infantil sente a 

preocupação em relação à 

Conforme o relato da supervisora, 

para o próximo ano serão realizadas 

adaptações na estrutura do prédio 

A Comissão percebeu o grande empenho das 

professoras e também da equipe diretivo-

pedagógica em oferecer um ambiente 
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segurança das crianças, 

considerando o trajeto entre os 

prédios e pelo fato do terreno não 

ser cercado. Há necessidade 

urgente de se pensar em um plano 

para viabilizar a segurança dos 

educandos. Sugere-se que o recreio 

seja realizado dentro do espaço 

cercado para a Educação Infantil. 

Mobiliário: Também se sugere que 

as mesas da sala de educação 

infantil nível B sejam trocadas para 

atender adequadamente a esta 

faixa etária. 

Parquinho e Jogos: Realizar a 

manutenção constante da pracinha 

de brinquedos, bem como a 

aquisição de mais jogos 

pedagógicos principalmente para a 

turma do nível B. 

 

que atualmente atende a pré-escola 

A/B e mais duas turmas do 1º ano. A 

sala que atualmente é utilizada para 

a hora do brinquedo será ampliada 

para atender outra turma da 

instituição, uma vez que há falta de 

espaço físico para atender toda a 

demanda. 

A Comissão da Educação Infantil 

ressalta que ao realizarem as 

alterações no prédio utilizado pela 

Educação Infantil levem em 

consideração as características da 

faixa etária atendida, evitando a 

diminuição do espaço da sala de aula 

bem como adquirindo o mobiliário 

apropriado para esta idade. 

favorável ao desenvolvimento de boas 

práticas educativas. Que a sala destinada 

para a Ed. Infantil em 2015 permaneça 

neste espaço para os demais anos 

subsequentes. 

PINGUINHO 

DE GENTE 

- Repensar um local específico para 

amamentação; 

A Comissão constatou que a escola 

permanece sem o Alvará de Licença 

Este Conselho concluiu que a escola, dentro 

das limitações, não mede esforços para 
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- Retirar os materiais recicláveis 

do refeitório; 

- Providenciar um piso adequado 

para a sala do maternal I B; 

- Providenciar o fechamento da 

área lateral que apresenta desnível. 

 

de Localização e o PPCI foi 

encaminhado. Os materiais de 

recicláveis que estavam no 

refeitório foram tirados e alocados 

em outro espaço. Quanto ao piso do 

Maternal IB o ACPM da escola está 

avaliando a possibilidade de colocar 

um novo piso (laminado ou 

decorflex).  Para o fechamento da 

área lateral que apresenta desnível, 

a escola está desenvolvendo um 

projeto de melhoria para o local. 

Referente à sala de amamentação, 

ainda não existe sala apropriada, 

mas está sendo estudada alguma 

possibilidade para mudar esta 

realidade. 

Este conselho reconhece o esforço 

de todos os envolvidos em realizar 

as melhorias necessárias na escola 

tornando evidente a preocupação 

em oferecer um ambiente adequado 

com segurança e qualidade. 

tornar a instituição um ambiente agradável 

e acolhedor. Recomenda que retomem o 

estudo sobre o desnível que existe à 

direita, na entrada da escola e providenciem 

um local apropriado para a amamentação, 

pois a instituição atende a um número 

considerável de bebês em fase de 

amamentação.  Solicitamos também a visita 

de um engenheiro para averiguar as 

rachaduras existentes no refeitório, na 

cozinha e na área de serviço. 
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URSINHO 

CARINHOSO 

- Providenciar mais brinquedos, 

jogos pedagógicos e material de 

apoio didático em todas as turmas; 

- Organizar uma biblioteca (sala de 

multiuso); 

- Providenciar brinquedos 

específicos para os berçários 

(destinar o espaço da lateral 

direita do pátio para os berçários); 

- Trocar os brinquedos da pracinha 

que trazem risco para as crianças; 

- Tirar as britas grossas e colocar 

um material menos perigoso; 

- Readaptar o espaço do sanitário 

dos professores (colocar armários 

com chave para guardar material 

pessoal dos mesmos); 

- Evitar trancar as salas dos 

berçários (sugerimos colocar as 

cerquinhas nas portas); 

- Fazer as adaptações necessárias 

no bebedouro; 

 

- Sejam colocados protetores de 

tomadas em todas as salas; 

- Sejam providenciados mais 

brinquedos para o pátio externo, 

pois este é bem amplo e pode ser 

mais bem aproveitado; 

AUTORIZAÇÃO DA SALA  Respondendo a 

solicitação feita através do ofício 

045/2015, este conselho, após ter realizado 

a verificação no local e considerando a 

importância em ampliar a oferta de 

atendimento, autoriza provisoriamente o 

funcionamento desta nova sala na 

instituição de ensino, condicionando a 

autorização à necessidade de abertura de 

uma porta lateral para entrada e saída dos 

alunos, sem que seja necessário passar por 

outras salas internas e que também seja 

respeitado o número de crianças neste 

espaço, uma vez que possui muitos cantos 

estreitos que reduzem a área útil da sala. 

Também recomenda que seja colocado algum 

tipo de forração sobre o piso cerâmico 

existente.   

 

VISITA - Este Conselho conclui que a 

escola, dentro das limitações não mede 

esforços para tornar a instituição um 

ambiente agradável e acolhedor. Colocamos 
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como sugestão, a reorganização da sala que 

contempla a secretaria e sala dos 

professores, para que se torne um ambiente 

mais funcional e organizado. Que as portas 

de identificação das salas não estejam tão 

carregadas de informações, e que cada 

turma seja responsável pelo mural que fica 

localizado no corredor. 

Manter a distância de 50cm, durante a hora 

do soninho, entre berços e paredes, 

conforme determina a resolução 003 de 

2009 do CME sobre a oferta da Educação 

Infantil. 

As salas estejam melhor organizadas, 

evitando o acúmulo de materiais sobre 

mesas. No relatório de 2014 já orientou-se 

sobre a colocação de protetores de 

tomadas para evitar choques elétricos, 

algumas tomadas já possuem e outras ainda 

estão sem protetores. 

 

No pátio externo faltam brinquedos para os 

alunos, pois a escola atende a um número 
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significativo de crianças em turno integral. 

 

LYDIA 

BRAUN 

 Segundo relato da diretora, há um 

projeto para ampliação da escola. 

Levando em conta que a estrutura 

física não apresenta as condições 

ideais para atender crianças de 

educação infantil, conforme está 

estabelecido na resolução 

003/2009, e também sabendo da 

dificuldade em organizar os 

espaços adequadamente, sugere-se 

a avaliação dos seguintes itens 

antes da execução da obra: 

- Realizar manutenção do prédio 

(infiltrações); 

- Reorganizar os espaços da 

cozinha, lavanderia e despensa; 

-Disponibilizar espaço para 

amamentação; 

- Providenciar rampas para os 

locais com degraus; 

- Providenciar um espaço específico 

Segundo a diretora, a ampliação da 

instituição ainda não ocorreu por 

falta de verbas, porém continua a 

ideia de aumentar o espaço físico 

para dar melhores condições de 

estrutura. É importante destacar 

que enquanto não ocorrer a 

ampliação do espaço continuam 

sendo necessárias as seguintes 

adequações: 

- Providenciar o alvará de 

localização, PPCI e atualizar o 

alvará de inspeção da vigilância 

sanitária; 

- Realizar a manutenção do prédio 

(infiltrações - inclusive já 

apareceram em mais locais desde o 

ano passado); 

- Disponibilizar um espaço para 

amamentação; 

- Providenciar rampas para os locais 

Verificou-se, durante a visita, que a 

equipe administrativa da Escola não mede 

esforço para que haja um bom trabalho. 

Durante os relatos e visita aos espaços da 

escola, foram percebidas algumas situações 

que já haviam sido apontadas anteriormente 

e que ainda não foram sanadas como por 

exemplo: almoço e lanche na cozinha, almoço 

no corredor que é utilizado como passagem 

para as salas, infiltrações no telhado 

(algumas já foram sanadas). 

Solicita-se para que seja observado o 

número de alunos por sala, pois as salas são 

pequenas, uma vez que o prédio foi 

construído há mais de 20 anos, onde a 

realidade de atendimento era diferente dos 

tempos atuais. O espaço para o descanso 

das crianças de BI é limitado, em que os 

berços estão encostados uns nos outros. 

Conforme já sugerido anteriormente, 

este conselho aponta que é importante 
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para o refeitório; 

- Ampliar salas dos maternais para 

realização de atividades 

pedagógicas (colocar mobiliário 

próprio); 

- Providenciar armários para 

guardar colchões e materiais 

pedagógicos; 

- Reorganizar o depósito de 

materiais diversos (2º piso); 

- Realizar a manutenção da cerca; 

- Trocar berços que estão em más 

condições de uso; 

- Providenciar materiais de apoio 

pedagógico próprios da instituição; 

- Providenciar brinquedos de pátio 

próprios para os berçários.  

 

com degraus; 

- Providenciar armários para 

guardar colchões e materiais 

pedagógicos; 

- Trocar berços que estão em más 

condições de uso; 

- Não realizar refeições das 

crianças dentro da cozinha; 

pensar na ampliação do prédio para 

aperfeiçoar o atendimento.  

 

OTTINHO - Realizar manutenção do prédio 

(infiltrações); 

- Colocar protetores de tomadas 

nas salas de aula; 

- Providenciar mais material de 

- Sejam tomadas providencias 

quanto às infiltrações que se 

encontram em alguns locais do 

prédio; 

- Sejam colocados protetores de 

- Seja designada uma supervisora para esta 

instituição em tempo integral; 

- Seja providenciada uma cobertura que dê 

acesso ao prédio onde se encontra o 

dormitório ou que se repense o local 
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apoio pedagógico específico para os 

professores; 

- Providenciar bebedouros próprios 

para a faixa etária; 

- Retirar materiais de limpeza dos 

banheiros que são utilizados pelas 

crianças; 

- Armazenar os alimentos 

corretamente (não deixar no chão). 

- Pensar em possibilidades que 

possam tornar a escola acessível 

em todos os seus ambientes, pois o 

acesso ao segundo piso é feito 

somente através de uma escada. 

 

tomadas em todas as salas, 

retirando a fitas adesivas das 

mesmas; 

- Se pense em possibilidades para 

tornar a escola acessível em todos 

os seus ambientes, pois o acesso ao 

segundo piso se dá somente através 

de escada, bem como ao sótão que 

não está sendo usado para soninho, 

mas como espaço de brincar.  

- Mesmo que os professores tenham 

seu material pedagógico, é 

importante que a escola também 

coloque à disposição materiais de 

pesquisa e leitura para dar suporte 

pedagógico ao grupo de 

professores. 

 - Segundo o relato da diretora a 

escola está providenciando a 

documentação necessária para o 

processo de autorização de 

funcionamento. Tão logo esteja 

concluída será encaminhada ao 

destinado para dormitório; 

- Seja repensado o atendimento das turmas 

dos Maternais neste espaço, uma vez que 

suas salas são pequenas e com número 

elevado de crianças; 

- Seja realizada pintura nos locais em que 

há marcas da infiltração que havia 

anteriormente. 

Resposta da SEMECD através do ofício 

052/2015, em 26 de maio: A instituição 

possui uma coordenadora em tempo integral, 

contratada pela ATURMA e uma supervisora 

em dois turnos, sendo que a partir do mês 

de setembro estará na escola três turnos. 

Além disso, a instituição possui uma 

secretária em tempo integral. 

As turmas dos maternais não ocupam mais a 

brinquedoteca como local de dormitório, 

pois cada uma dorme em sua sala. Portanto, 

o acesso coberto ao prédio da EMEWF Otto 

Hoffmann ficou liberado.  

O número de alunos condiz exatamente com 

a metragem das salas, conforme o quadro 
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Conselho Municipal de Educação. 

 

apresentado pelo próprio CME. Temos um 

aluno excedente em uma das salas, pois 

foram chamados irmãos gêmeos  para a vaga 

existente e a lei proíbe separar irmãos 

gêmeos. 

A pintura nos locais onde havia marcas de 

infiltração já foi providenciada. 

AUGUSTO 

GUILHERME 

GAEDICKE 

- Repensar a questão do espaço do 

brinquedo que atualmente é 

dividido com o AEE; 

- Procurar organizar os alimentos 

para que não fiquem depositados 

junto ao chão; 

-  Repensar o “depósito” de móveis 

e materiais de higiene do banheiro 

masculino, bem como providenciar 

um espaço destinado à inclusão no 

sanitário feminino. 

 

O espaço destinado para Educação 

Infantil nesta instituição foi 

considerado adequado e em boas 

condições. 

Sugere-se a renovação e aquisição 

de mais brinquedos pedagógicos 

para a sala de aula. 

Que este espaço continue sendo amplo, 

arejado e bem organizado como foi 

encontrado no dia da visita. Percebe-se o 

empenho da professora para manter a 

organização. 

 

CANGURU A diretora nos relatou que 

considera importante as visitas do 

presente Conselho. Da mesma 

maneira destaca a importância de 

Ao ser questionada se a escola está 

preparada para atender alunos de 

pré-escola A e B conforme nova 

legislação a partir de 2016, nos 

A Creche Canguru é integrante do Sistema 

Municipal de Ensino de Nova Petrópolis e 

necessita ser visitada e orientada pela 

SEMECD à respeito das normas e 
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participar de eventos promovidos 

pelo município, sentindo-se parte 

na educação do mesmo. 

relatou que iria primeiramente se 

informar sobre todas adaptações 

necessárias para então analisar a 

continuidade da oferta desta turma 

ou não e quais seriam as adaptações 

necessárias. 

Percebeu-se que a instituição possui 

uma proposta pedagógica própria, 

seguindo princípios elaborados pela 

equipe que ali atua. 

Durante a visita constatou-se a 

instituição transmite tranquilidade, 

é bem organizada com boa 

iluminação e ventilação 

proporcionando momentos 

prazerosos a todos que ali estão. 

A comissão de Educação Infantil 

considera de grande importância 

que sejam realizadas as adaptações 

necessárias quanto à acessibilidade. 

Além disso, há uma preocupação em 

relação à segurança das crianças ao 

utilizarem o sótão sem as devidas 

documentos que regulamentam a oferta 

deste nível de Ensino. A Diretora precisa 

ser informada, com urgência, sobre os 

Planos de Estudos da Educação Infantil, as 

resoluções do CME de Nova Petrópolis, o 

Regimento das Escolas Municipais e deve 

ser orientada que se optar em ter 

regimento próprio, este deve ser 

encaminhado para a aprovação do CME.  

Será preciso orientá-la também 

quanto à necessidade em emitir pareceres 

descritivos trimestralmente para as turmas 

de pré-escola e semestralmente para os 

alunos de berçário e maternal, mantendo 

uma cópia arquivada na escola. 

A partir de 2016 tornar-se-á 

obrigatório o ingresso aos 4 anos de idade 

na Educação Infantil e ao final deste nível 

será preciso emitir histórico comprovando 

que os alunos frequentaram efetivamente a 

Pré-Escola. É preciso atentar também à 

obrigatoriedade de 60% de frequência para 

os alunos de 4 e 5 anos.  
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saídas de emergência. Preocupa que a razão social continua 

sendo Creche Canguru, sendo entendido que 

ela poderia atender somente crianças de 0 a 

3 anos de idade. Conforme o Contrato 

Social nº 4, de 4 de julho de 2001, 

devidamente registrado na junta comercial 

do Rio Grande do Sul sob o nº2052433, em 

25 de junho de 2001, mantém a Razão 

Social Creche e institui o nome Fantasia de 

Escola de Educação Infantil Canguru. O 

Conselho estabelece o prazo até fevereiro 

de 2016 para as adequações necessárias. 

 

LUIZ 

LOESER 

O Conselho Municipal de Educação 

sugere o seguinte: 

 - Repensar a questão do espaço do 

parquinho, pois é pequeno e de 

acesso perigoso; 

- Procurar ver a questão da vazão 

da água da chuva no pátio;  

- Passar os materiais de limpeza 

depositados no banheiro feminino 

para a lavanderia; 

-Sejam providenciados mais 

brinquedos pedagógicos bem como 

livros de literatura infantil; 

- Seja aberta uma porta lateral que 

permita acesso ao parquinho, para 

que as crianças não tenham que sair 

do pátio da escola ou até 

providenciar um espaço mais amplo 

para a colocação dos brinquedos; 

-Se resolva a questão do 

Sejam providenciados mais brinquedos 

pedagógicos; Se resolva a questão do 

alagamento do pátio interno em dias de 

chuva intensa, quando a drenagem existente 

é insuficiente. Seja melhorado o acesso ao 

ginásio. 
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- Nas futuras construções 

procurar pensar num espaço 

adequado para Educação Infantil 

(sala de aula, banheiro e parquinho) 

e na questão da acessibilidade da 

escola. 

 

alagamento do pátio interno em dias 

de chuva intensa. 

- Seja melhorado o acesso ao 

ginásio. 

EMEI JACOB 

JAEGER 

Prédio antigo Prédio antigo Visita do CME em 30 de março: 

O Conselho recomenda que sejam mantidos 

os trocadores sempre bem organizados. 

Resposta enviada pela SEMECD, através 

do ofício 53/2015, em 26 de maio: Foi 

nomeada uma supervisora que atua 20 horas 

na escola, ou seja 5 turnos pela manhã, mesmo 

turno em que as professoras titulares estão 

na escola. As salas receberam os móveis sob 

medida e os materiais que estavam nos 

balcões e trocadores foram retirados e 

organizados nos espaços específicos. 

Visita do CME em 10 de agosto: 

Observou-se que a instituição está bem 

cuidada pelo grupo que trabalha nela, 

percebe-se o empenho pela melhora do 

espaço e a motivação da equipe para sempre 
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atender os educandos da melhor forma. 

Verificou-se que algumas salas ainda 

precisam melhorar a organização do 

material disponível para as crianças, 

evitando oferecer riscos de queda dos 

mesmos. Algumas tomadas não tinham 

protetores, sendo necessária a colocação 

desta proteção para evitar choque elétrico. 

No Berçário I as crianças dormem em 

colchonetes, pois não há espaço adequado 

para a colocação dos berços. Esta ação 

infringe o que está disposto na Resolução 

003 de 2009, deste CME que no seu artigo 

19 trata “Os ambientes destinados à 

Educação Infantil na faixa etária de 03 

meses a  2 anos e 11 meses, a serem 

construídos ou adaptados, devem dispor, no 

mínimo, de: 

... 

V- berçário, com berços individuais – 

um para cada criança, respeitando-se a 

distância de 50 cm entre eles e das 

paredes, com janelas para o ambiente 
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externo dotadas de proteção; piso 

revestido de material lavável, íntegro e 

quente;” 

Portanto este conselho recomenda 

que se repense o local em que está o 

berçário, que se opte por uma sala maior, 

pois é necessária a utilização de berços 

para esta faixa etária. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

ESCOLA 2013 2014 2015 

AUGUSTO 

GUILHERME 

GAEDICKE 

Constatando o número de 

inclusões na escola, solicita-se que 

no próximo ano seja 

disponibilizado um espaço 

específico para a sala de AEE e a 

designação de um profissional 

habilitado para atuar com o 

Atendimento Educacional 

Especializado. É preciso também 

que a Educação Infantil retome o 

seu espaço para brincar e que 

este seja de uso exclusivo para 

essa finalidade. Sugere-se que 

seja realizada a ampliação da 

escola, tendo em vista que já está 

sendo utilizado o Centro 

Comunitário para atender aos 

alunos do contraturno.  

 

Percebemos que a secretaria da 

escola está em local pouco 

apropriado e sugerimos que seja 

projetada uma melhor localização 

para este espaço, com adequação 

de espaço físico também para sala 

de direção. Acreditamos que o 

Laboratório de Ciências mereça 

também um espaço mais adequado. 

Segundo a própria direção da 

escola as salas do 1º ao 3º ano são 

pequenas e precisariam ser 

ampliadas, existem salas 

necessitando de armários. Também 

seria necessário que fossem 

trocadas as mesas utilizadas pelos 

alunos. O Diretor demonstrou 

preocupação, pois atualmente são 

doze os alunos do Pré B para o 

A comissão solicita que o CME 

seja informado assim que houver a 

formação e a liberação do PPCI. 

Recomenda que seja repensado o 

local em que funciona a secretaria 

da escola, para que ofereça 

acessibilidade e que seja planejada a 

ampliação do prédio da instituição 

para que todas as atividades possam 

ser desenvolvidas no local adequado, 

usufruindo da infraestrutura 

necessária para as refeições e 

atividades esportivas com 

segurança. 
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próximo ano e existem somente 

seis vagas para o 1º ano. É preciso 

que se faça zoneamento para 

conseguir amenizar situações como 

esta.  O contraturno utiliza o 

espaço do Centro Comunitário para 

suas atividades e esta é mais uma 

razão para que se planeje a 

ampliação da escola, tendo em vista 

que a Prefeitura já possui 

propriedade anexa a escola. 

 

BOM 

PASTOR 

- Que os professores reúnam-se a 

fim de sugerir melhorias para os 

planos de estudos. 

- Oferecer um espaço maior e 

adequado para o Atendimento 

Educacional Especializado. 

- Cercar o pátio da escola. 

- Construir um passeio na lateral 

da rua que dá acesso à escola.  

- Que os professores de Educação 

Infantil e de 4º ao 9º ano reúnam-

se a fim de indicar e sugerir as 

melhorias necessárias nos planos de 

estudos. 

- Que seja oferecido um espaço 

maior e mais adequado para o 

Atendimento Educacional 

Especializado. 

- Que sejam feitos toldos, para que 

em dias de chuva, tenha um local 

coberto para ir de um prédio ao 

outro. 

- Que se pense em remanejar o 

parquinho para outro local para 

fazer um melhor aproveitamento do 

mesmo. 
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 - Que continuem a realizar 

atividades de integração entre 

Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, pois 

desta forma percebe-se a escola 

como um todo. 

 

LUIZ 

LOESER 

- Seja realizada a reforma da sala 

que está interditada ou a 

ampliação do prédio da escola, 

pois faltam salas para a 

Biblioteca, o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e 

a Educação Infantil. 

- Sejam realizadas as adaptações 

necessárias de acessibilidade em 

todo o prédio escolar. 

 

A Comissão de Ensino 

Fundamental preocupada com a 

segurança, o bem estar e também 

com a importância das práticas 

recreativas, sugere que: 

- Seja resolvido o problema do 

alagamento do pátio da frente, 

para que os alunos possam utilizá-lo 

em dias chuvosos. 

- Seja melhorado o acesso ao 

ginásio e ao parquinho.  

- Seja feito investimento para 

adequar a biblioteca aumentando o 

número e a variedade do acervo, o 

A Comissão observa que, 

mesmo com as dificuldades 

estruturais e de acesso que existem 

na escola é perceptível a 

preocupação de toda a equipe com a 

aprendizagem dos alunos e o 

desenvolvimento de um ensino de 

qualidade. A Comissão de Ensino 

Fundamental, preocupada com a 

segurança, o bem estar e também 

com a importância das praticas 

recreativas, sugere que: 

- Seja resolvido o problema do 

alagamento do pátio da frente, para 
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acesso, a disposição dos livros e a 

mobília. 

- Seja avaliada a necessidade em se 

construir um novo prédio para esta 

instituição. 

 

que os alunos possam utilizá-lo em 

dias chuvosos. 

- Seja melhorado o acesso ao ginásio 

e ao parquinho. 

- Seja feito investimento para 

adequar a biblioteca aumentando o 

número e a variedade do acervo, o 

acesso, a disposição dos livros e a 

mobília. 

- Seja encaminhado o marceneiro 

para fazer os serviços necessários 

na escola. 

- Seja avaliada a necessidade em se 

construir um novo prédio, ao lado da 

atual construção, para esta 

instituição. 

 

OTTO 

HOFFMANN 

 - Seja melhorada a segurança em 

alguns ambientes da escola: isolar 

a obra, colocar redes de proteção 

no segundo piso. No refeitório e 

- Em um dos sanitários adaptados 

estão faltando as barras de apoio. 

- A Comissão de Ensino Fundamental 

percebeu a escola como um ambiente 

organizado, saudável, bem equipado 

e com boas condições para o 



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

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

60 
 

corredores, resolver a questão do 

piso que é muito liso. 

 

desenvolvimento de atividades 

pedagógicas. Sugere que seja 

colocado algum tipo de proteção 

(redes) junto ao guarda-corpo do 

segundo piso. Preocupados também 

com o desenvolvimento de boas 

práticas esportivas, a comissão 

recomenda que se dê 

prosseguimento à obra do ginásio, 

para que possa ser utilizado pelos 

alunos com mais segurança e 

independente das condições 

climáticas. A comissão solicita 

também que o CME seja informado 

assim que houver a liberação do 

PPCI da instituição. 

 

PEDRO 

BECK 

FILHO 

- Recomenda-se que sejam 

realizadas melhorias em relação à 

acessibilidade nesta escola. A 

diretora da escola sugeriu aos 

A Comissão de Ensino Fundamental 

recomenda que: 

- A escola melhore as condições de 

acessibilidade, providenciando 

A comissão de Ensino Fundamental 

recomenda que: 

 - A escola inicie as rampas de 

acesso aos diversos ambientes da 
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conselheiros que seja contratado 

um profissional para atender a 

biblioteca da escola durante todo 

o dia e que este também poderá 

fazer o trabalho de professor 

substituto, caso haja necessidade.  

Faz-se necessário providenciar o 

PPCI e o Habite-se. 

 

rampas para todos os ambientes 

que possuem degraus na entrada. 

- Seja feito um investimento em 

livros de literatura infantil e 

infanto-juvenil, bem como em jogos 

e materiais didático-pedagógicos. 

 

escola (banheiros, refeitório…); 

- Melhore a iluminação dos 

corredores e salas administrativas e 

pedagógicas da escola; 

- Dentro das possibilidades, do 

poder público, sejam encaminhadas 

uma supervisora para o turno da 

manhã e uma secretária para o turno 

da tarde. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

ESCOLA 2013 2014 2015 

AUGUSTO 

GUILHERME 

GAEDICKE 

Indicação: Destinar professor e 

sala para que o AEE ocorra na Escola 

Augusto Guilherme Gaedicke. 

 

-Falta um microcomputador, não há o 

dominó de animais e frutas em Libras. 

Quanto à acessibilidade, a estrutura 

física da Sala, do sanitário e da Escola 

Augusto Guilherme Gaedicke está 

adequada. Porém, o sanitário precisa ser 

desocupado. Atualmente ele é depósito 

de classes. 

Sugestões da Professora da Sala do 

AEE: A professora responsável pela 

Sala do AEE deveria fazer o 

acompanhamento dos professores, 

monitores e alunos e também deveria 

ter um período para estudo. Os 

monitores precisam de formação. 

 

Falta um microcomputador e o scanner. 

O sanitário precisa ser desocupado, 

atualmente ele é deposito de classes e 

vassouras. Falta acesso à Sala de 

Informática e a Sala da Supervisão e 

Direção. 

Sugestões da professora da Sala do 

AEE: A sala do AEE deveria estar em 

um lugar mais calmo e silencioso, pois no 

ambiente onde está existe muito 

barulho nos intervalos. 

Observação: A adaptação curricular 

deveria ser elaborada e compartilhada 

pela supervisão, professores e 

professora do AEE. Observou-se pelo 

relato da Direção que não conhecem 

totalmente o que diz a Resolução 

01/2013 sobre a Educação Inclusiva. 

 

BOM 

PASTOR 

Indicação: O AEE necessita de uma 

sala espaçosa para desenvolver as 

A Comissão reitera para que a Sala 

para o Atendimento Educacional 

A sala destinada ao AEE é pequena. A 

professora do AEE não se encontra com 
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atividades. 

 

Especializado seja mais ampla a fim de 

poder organizar os materiais e melhor 

atender os alunos. Também se sugere 

que o sanitário seja adaptado para o uso 

do cadeirante e que sejam realocados os 

materiais que estão depositados neste 

espaço. 

 

os professores do turno da manhã. 

LUIZ 

LOESER 

Não havia sala de AEE Não houve visita Faltam os seguintes materiais na Sala: 

uma mesa redonda, quatro cadeiras, 

uma mesa para impressora, duas mesas 

e duas cadeiras para o computador, 

software de comunicação alternativa, 

scanner e o alfabeto em Braille. Quanto 

à acessibilidade, a sala na qual funciona 

o atendimento não tem acesso para 

cadeirantes. Fica no andar de baixo, no 

subsolo, onde o acesso acontece 

somente com escada. Possui dois 

sanitários adaptados somente na parte 

superior do prédio, sendo que o 

sanitário feminino atualmente é um 

depósito de classes. Porém este 
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sanitário precisa ser desocupado.   

 

OTTO 

HOFFMANN 

Sem apontamentos Sugestões da Professora da Sala do 

AEE: Retomar o grupo de estudos e 

manter as reuniões com as demais 

professoras das Salas do AEE. 

Sem apontamentos 

PEDRO 

BECK 

FILHO 

Não havia sala de AEE Quanto à acessibilidade, a estrutura 

física da Sala e da Escola Pedro Beck 

Filho necessita de algumas adequações 

em relação aos degraus existentes. 

Indicação: A Escola Pedro Beck Filho 

deve informar a Secretaria Municipal 

de Educação sobre os 

materiais/equipamentos que estejam 

faltando e que sejam imprescindíveis 

para a Sala. Solicitar para que a 

Secretaria de Educação encaminhe a 

Resolução 001/2013 sobre a oferta da 

Educação Especial. 

 

Não possui banheiro masculino 

adaptado.   

O espaço da sala é pequeno.  

Falta acessibilidade em toda a escola 
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Conforme consta neste documento, o Conselho Municipal de Educação de 

Nova Petrópolis, ao longo de 2015, realizou 13 reuniões ordinárias e 2 

extraordinárias, elaborou e aprovou 24 pareceres propositivos, 01 parecer 

normativo, 06 pareceres deliberativos. Enviou 36 ofícios, coordenou a elaboração 

do Plano Municipal de Educação para o decênio 2014 – 2024, coordenou a 

Conferência Municipal de Educação, visitou todas as instituições de ensino que 

integram o Sistema Municipal de Ensino do município, participou das reuniões da 

AMSERRA, representou a AMSERRA nas reuniões da UNCME-RS, 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 2016.  

                      Atenciosas saudações, 

 

__________________________ 

Alexandre Matias Bard 

Presidente do Conselho Municipal de Educação 

de Nova Petrópolis 

 

Exmº. Sr.: 

Régis Luiz Hahn 

Prefeito Municipal 

Nova Petrópolis - RS 

http://cmenovapetropolis.weebly.com/

